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الصلاةكتاب

أبييعدلى!

وقصرهاالقراءةطولباب

القراءةأبواب/جماع

وقصرهاالقراءةطولباب

بن)احاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-6254

بكرأبو،ظ335/21حدثنا،منيببنالرحيمعبدحدثنا،الطوسئأحمدا(

بنسليمانعن،الأشجبنبكيرحذثنى،عثمانبنالضحاكحدثنا،الحنفئ

بصلاةصلاةأشبهأحدارأيتما:يقول!هريرةأباسمعت:قال!يسار

وصليت:سليمانقال!-المدينةعلىميراأكانلرجل-فلانمنعصفهاللهرسول!

ويقرأالعصرويخفف،الأخريينويخففالظهرمنالأوليينيطيلفكانخلفه

الزكعتينفىويقرأ،المفضلبقصارالمغربمنالأوليينالزكعتينفى

.(2)ل!صفملابطوال!الصبحفىويقرأ،المفضلبوسطالعشاءمنالأوليين

رأيتما:يقول!مالكبنأنسسمعمنوحدثنى:الضحاكقال!-6354

العزيزعبدبنعمريعنى-الفتىهذامنم!عالفهرسولبصلاةصلاةأشبهأحدا

.(3)راسيبنسليمانوصفمامثليصقىفكانخلفهوصقيت:الضحاكقال-

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-6454

.!حاجببن"أحمد:2صفى(ا-1)

والشائىبه.الحنفىبكرأبىطريقمن(8366)أحمدوأخرجه.(416)الصغرىفىالمصنف(2)

.(939)الشائىصحيحفىالالبانىوصححهبه.الضحاكطريقمن(981)

به.الحنفىبكرأبىعن(8366)أحمدوأخرجه.(417)الصغرىفىالمصنف(3)
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الصبحصلاةفىالقراءةقدربابالصلاةكتاب

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بالاسنادينبنحوهالحديثفذكربكر.أبايعنىالحنفئالكبيرعبدحدثنا،بكر

جميعا.

أبوحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-0654

إسحاقبنمحمدسمعت:قالأبىحدثنا،جريربنوهبحدثنا،الأزهر

سورالمفضلمنما:قالائهجذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعنيحدث

الضلاةفىالناسبهايؤم!لمج!الفهرسولوسمعتالاكبيرو!لاصغيرو

.(1)المكتوبة

الصبحصلاةفىالقراءةقدرباب

أبوأخبرنا،العلوىأحمدبنمحمدبنالطفرمنصورأبوأخبرنا-6604

بنجعفرحدثنا،غرربىأبنحازمبناحمدحدثنا،دحيم،و21/336ابنجعفر

عن،قادمبنوعلئدكينبنوالفضلموسىبنالقهوعبيدعبيدبنويعلىعون

سمعت:قالحريثبنعمروعن،سريعبنالوليدعن،كدامبنمسعر

من"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)!!س!عإذا)وألل:الفجرفىيقرأءشيه!النبئ

.(3)كدامبنمسعرعنأوجه

.(173)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهجربربنوهبطريقمن(481)داودأبوأخرجه(1)

به.نعيمأبىعن(1337)الدارمىوأخرجهبه.عيدبنيعلىطريقمن(1784)عوانةأبوأخرجه(2)

مسعرطريقمن(16511)الكبرىوفى،(095)والنائى،(18738)وأحمد،(567)والحميدى

.(3110)موصبناللهعيدطريقمنوتقدمبه.

.(456)مسلم(3)



الصبحصلاةفيالقراءةقدربابالصلاةكتاب

وغيرهماالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-6704

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

بناللهعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(سفيانأخبرنا،الشافعئ

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،الكعبئمحمد

قرأ!رالنبئأن،مالكبنقطبةعن،علاقةبنزيادعن،عيينةوابنشريئر

فىمسلمرواه.شيبةأبىابنحديثلفظ.(1)!تمساب)والخل:الفجرفى

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

389/2محمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا/-0684

كاملأبوحدثنا:قالاالنضربنوأحمدموسىبنعمرانحدثنا،يعقوبابن

:قالمالكبنقطبةعن،علاقةبنزيادعن،عوانةأبوحدثنا،الجحدرى

حتىاتصجيد!.وانقرءان)قث:فقرأالضبحلمج!اللهرسولبناوصلىصلي!

.(3)لاقماأدرىولاأرددهافجعلت.نضيد!طلعقاباسمئخ)وألخل:قرأ

.(4)كاملأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

عثمانحدثنا،النضرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0694

والسنن،6!صالحديثاختلاففىوالشافعى،الأولبالاصناد(1191)المعرفةفىالمصنف(1)

أبىابنعن(681)ماجهابنوأخرجه.بهوحدهشريكعن(3558)شيبهةأبىوابن،(86)الماثورة

والشائى،(630)مذىوالتر،(03189)وأحمد.بهسفيانطريقمن(527)خزيمةوابن.بهشيبة

به.زيادطريقمن(1814)حبانوابن،(949)

.(457/166)مسلم(2)

طريقمن(34)91/91والطيرانى.بهكاملأبىطريقمن(1201)المستخرجفىنعيمأبوأخر-(3)

به.محوانةأبى

.(457/165)مسلم(4)



الصبحصلاةفىالقراءةقدربابالصلاةكتاب

بنجابرعن،سماكعن،زائدةحدثنا،الوليدأبوحدثنا،منالذارسعيدابن

وكانت.اتمجيد!انواتقز)ف:الفجرصلاةلىقرأ!عوالنبئأن،سمرة

عنالجحفىحسينحديثمن،ظ21/336مسلمأخرجه.(1)التخفيفبعدصلاته

ونحوها)2(.:وزادسماكعنمعاويةبنزهيرحديثمنوأخرجه،زائدة

ب"الواقعة":الحديثفىوقالا،سماكعنوإسرائيلالثورىورواه

ال!ور)3(.منونحوها

الفضلبنموسىبنومحضدالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0704

الحميدعبدبنالملكعبدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بنمحمدسمعت:قالجريجابنحدثنا،عبادةبنروححدثناالميموخ!،

العاصبنعمروبناللهوعبدسفيانبنسلمةأبوأخبرخ!،جعفربنعئاد

بناصئى:قالالسائببناللهعبدعن،العابدئالمسئببنوعبدالفه

موسىذكرجاءحتى""المؤمنينسورةفاستفتح،بمكةالضبحلمجتالفهرسول

عليه-اختلفواأويشكعتادبنمحمد-عيسىذكرجاءأو،وهارون

.(ذلك)حاضرال!ائبوابن،فركع(4)فحذف،سعلةلمجتالنبئأخذت

(1

(3

(4

(5

طريقمن(652)خزيمةوابن،(58402)وأحمد.بهالوليدأبىطريقمن(6181)حبانابنأخرجه

به.زاندة

.(168/458،169)مسلم

به.إسرانيلطريقمن(1823)حبانابنوعنه،(531)خزيمةوابن،(20995)أحمدأخرجه

.الثورىطريقمن(5349)فىوسياتى

.1/189المغربينظر.والقراءةالأذانفىوالتمطيطالتطويلترك:الحذف

خزيمة=وابن،(6001)والنسائى،(946)داودأبووأخرجه.بهروحعن(53951)أحمدأخرجه



الصلاةكتاب
الصبحصلاةفىالقراءةقدرباب

ابنعنوغيرهمحمدبنحجاجحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه

(1)ص

مضى.كماجريج

ببغداد،العدلبشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4571

يزيد،حدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

بررأبىعن،المنهالأبىسئارعن،سليمانأخبرنا،هارونابنيعنى

إلىالستينمنالغداةصلاةفىيقرأكانكحواللهرسولأن،الأسلمى

بنيزيدعنشيبةأبىابنبكرأبىعن،""الصحيحفىمسلمرواه.(2)المائة

.(3)المنهالأبىعنأخرأوجهمنالبخارىوأخرجه،هارون

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-5724

عن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

فقرأ،الصبحبالناسصلىرضرى4الصديقبكرأباأن،أنسعن،شهابابن

لو:فقال.تطلعأنالشمسكربت)4(:عمرلهفقال،و21/337،"البقرة"بسورة

.(2496)فىوتقدم،بهجريجابنطريقمن(546)-

.(455)مسلم(1)

وأحمدبه.يزيدطريقمن(529)خزيمةوابن،(947)والنسائى،(19764)أحمدأخرجه(2)

سليمانطريقمن(1822)حبانوابن،(528)خزيمةوابن،(818)ماجهوابن،(19765)

به.المنهالأبىطريقمن(2077،2147،2167)فىوتقدم،التيمى

.(541،547،771)والبخارى،(461)مسلم(3)

.(بر)ك4/137التاجدنت.:كربت(4)



الصلاةكتاب

.(1)غافلينتجدنالمطلعت

الصبحصلاةفىالقراءةقدرباب

الشئمس)2(.كادت:وقالأنسبىعنقتادةرواهوبمعناه

أبوحدثنا:لواقاوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنزكريابوأأخبرنا-7354

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،الأصثمهوالعباس

بكرأبوأخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالقهعبدأحمدأبووأخبرنا)ح(

بكير،ابنحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمد

ل!!جبهالضذيقبكرأباأن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،أنسبنمالكحدثنا

كلتيهما)3(.الزكعتينفى""البقرةسورةفيهافقرأ،الضبحصفى

سمعأنهأبيهعن،عروةبنهشامعن،مالكعنوبإسنادهما-0744

فيهافقرأ،الضبحل!بهالخطاببنعمروراءصفينا:يقولعامربنالقهعبد

لقدإذنلقهوا:فقلت:هشامقال.بطيئةةقراء"الحخع"وسورة"يوسف"سورة

.(4)لجأ:قالالفجر.يطلعحينيقومكان

أبىبنوربيعةسعيدبنيحيىعن،مالكعنوبإسنادهما-4075

:قالالحنفئ(عميربنالفرافصة)أن،محمدبنالقاسمعن،الزحمنعبد

.228/7والافعى،(1194)المعرفهفىالمصنف(1)

.(1801)فىتقدم(2)

.1/82ومالك،207/7والافعى،(1193)المعرفةفىالمصنف(3)

.1/82ومالك،207/7والافعى،(1195)المعرفةفىالمصنف(4)

.4/1830والمختلفالمزتلفوينظر،عمر،.:2ص،سفى(ه-5)



الصبحصلاةفيالقراءةقدربابالصلاةكتا!

كانماكثرةمنالصبحفىإياهاعثمانقراءةمنإلا""يوسفسورةأخذتما

(1)وسو
يرددها.

كانأنه،عمربناللهعبدعن،نافععن،مالكعنوبإسنادهما-7654

2/390ركعةكلفىالمفصلمنالأول!رو!لا/العشر)2(السفرفىالصتمبحفىيقرأ

.(3)الأول!بالعشر:وقال!رو!لاالشافعىيذكرلم،بسورة

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابانالحسينأبووأخبرنا-7754

أخبرنا،مريمأبىبنسعيدحدثنى،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،ابن

هريرةأبىعن،أبيهعن،مالكبنعراكبنخثيمحذثنى:قالالذراوردئ

قال!.المدينةعلىعرفطةبنسباعفاستخلفج!جمالفهرسول!خرج:قال!هب!!ل

فىفقرأ،سباعوراءالصبحفصليتمهاجراالمدينةوقدمت:ل!!جنههريرةأبو

أبوقال!.!للمطففين)وثي:الأخرىوفى،""مريمسورةالأولىال!جدة

بأرضكانلرجل.فلانلأبى:قالأوظأ337/210فللأبىويل:قلت:هريرة

.(4)الناسبهيبخسومكيال!،لنفسهبهيكتال!مكيال!؟مكيالانلهكانالأزد

يذكرولم.82/1ومالك،207/7والافعىبه.زكرياابىعن(637)المعرفةفىالمصنف(1)

مالك.عندإلاالقاسم

"بعشر".:مفى(2)

.1/82ومالك،207/7والافعى،(1197)المعرفةفىالمصنف(3)

خثيمطريقمنمختصرا(0391)خزيمةوابن،(5285)أحمدوأخرجه.2/739والتاريغالمعرفة(4)

صالح.إسناده:2/816الذهبىوقالبه.
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الصبحصلاةفىالقراءةفىالتجوزبابالصلاةكتاب

الصبحصلاةفىالقراءةفىالتجوزباب

أخبرنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-0784

عن،عمروأخبرك!،وهبابنأخبرنا،صالحبنأحمدحدثناداود،أبو

أنه،أخبرهجهينةمنرجلاأنالجهنىالقهعبدبنمعاذعن،هلالأبىابن

كلتيهما،الزكعتينفىالأزضمهو.زتزلت)اذا:الصبحفىيقرأصغالنبئسمع

.(1)ادمعذلكقرأأمجمح!الفهرسولأنسىأدرىفلا

وذلك.(2)للناسالصئمبحصلاةبالمعؤذتينصفىأنهلمجصالنبىعنورؤينا

(3)و

.يرد

أبوأخبرنا،بالكوفةالعلوئهاشمبىأبنزيدالقاسمأبوأخبرنا-7954

عن،وكيعأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمأخبرناالشئيباض!،دحيمابنجعفر

ل!يهبهالخطاببنعمرمعخرجنا:قالسويدبنالمعرورعن،الأعمش

.(4)!!شترقلإينفا:و.!رت)ألز:فقرأالفجربنافصفىحخاخا،

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-0854

أبىعن،سفيانأخبرنا،الحباببنزيدحدثناجعفر،بنيحيىحدثنا

طعنلمال!يهتهالخطاببنعمرأن،الأودئميمونبنعمروعن،إسحاق

.(730)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(816)داودأبو(1)

.،"بالناس:2صفى(2)

.(4107-4104)فىسيأتى(3)

،(2734)الرزاقوعبد.بهوكغعن(3699)شيبةأبىابنوأخرجه.(2513)الشعبفىالمصنف(4)

به.الأعصن!طريقمن12/544المنكلشرحفىوالطحاوى
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والعصرالظهرفىالقراءةقدربابالصلاةكتاب

!و.أدلهنقحرجاء)إذا:فقرأ،الفجربهمصلىعوفبنالرحمنعبدقدموا

اتكؤثر!)1(.أغطتئف)إنا:و

والعصرالظهرفىالقراءةقدرباب

جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4581

الرحمنعبدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا،القطيعئ

:قالقزعةحذثنى،يزيدبن"ربيعةعن،صالحبنمعاويةحدثنا،مهدىابن

أسألكلاإنى:قلتعنهالناستفرقفلما،(2)عليهمكثوروهوسعيدأباأتيت

فىلكما:فقاللمج!.الفهرسولصلاةعنأسألك:قلت.هؤلاءيسألكعما

فينطلقتقامالظهرصلاةكانت:فقالوأ338/21،عليهفأعادهاخير.منذلك

المسجدإلىيرجعثم،فيتوض!أأهلهيأ!ثم،حاجتهفيقضىالبقيعإلىأحدنا

محمدعن""الصحيحفىمسلمورواه.(3)الأولىالزكعةفىكيهاللهورسول

.(4)مهدىبنالرحمنعبدعنحاتمابن

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8254

:قال)ح(هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

شيبةأبىوابنبه.سفيانطريقمن(4703)شيبةأبىوابن،(274")الرزاقعبدأخرجه(1)

.(5321)فىوسيأتى.بهإسحاقأبىطريقمن(بغية-594)والحارث،(38061)

.4/176التووىبشرحمسلمصحيحمنه.للاستفادةكثيرونناسعنده:اى(2)

طريقمن(825)ماجهوابن،(248)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىوأخرجه.(13071)أحمد(3)

به.قزعةطريقمن(972)والنسائى.بهصالحبنمعاوية

.(454/162)مسلم(4)
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والعصرالظهرفىالقراءةقدربابالصلاةكتاب

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،الوليدأيووأخبرخ!

أبىعن،الصديقأبىعن،مسلمبنالوليدعن،منصورعن،هشيمحدثنا

والعصر،الظهرفىجمجالفهرسولقيامنحزر)1(كنا:قالالخدرىسعيد

.!تريل!)الص:قراءةقدرالظهرمنالأوليينالركعتينفىقيامه2فحزرنا

قيامهوحزرنا،ذلكمنالنصفقدرالأخريينفىقيامهوحزرنا،"ةدج!لا"

منالأخريينالزكعتينفىقيامهقدرعلىالعصرمنالأوليين/الركعتينفى2/391

يحيىحديثلفظ.(3)كلذمنالنصفعلىالعصرمنالأخريينوفص،الطهر

أبىابنبكروأبىيحيىبنيحىعن""الصحيحفىمسلمرواهيحعى.ابن

(4)ريص
شيبه.

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-،.83

بنسماكعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثتاجعفبر،

الظهرفىيقرأ!عالفهرسولكان:يقولسمرةبنجابرسمعت:قالحرب

51رو.(ذلك)منبأطولالمئ!بحفىويقرأ،ونحوهايغشئ!إذا"واقلبوالعصر

يذكرلمأنهإلا،داودأبىعن،شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

.(رز)ح4/185اللسانينظر.بالحدسقدره:حزراويحزرهيحررهالىءحزر(1)

)فحرزناأ.:م،2ص،سفى(2)

.(2515)فىيحىبنيحىطريقمنوتقدم،(094)حمدبنعبدوعنه،(3585)ضييةأبىابن(3)

.(452/156)مسلم(4)

ربكاسمسبح:أحمدوعند،(015)خزيمةوابن،(80802)أحمدطريقهومن،(008)الطيالسى(5)

به.شحبةطريقمن(806)داودوأبو.الأعلى
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المغربفىالقراءةقدربابالصلاةكتاب

.(1)!الأغلىرئكأشر)سبحب:وقال،العصر

أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرناه-4084

51ورو.(2)فذكره.شيبةبىأابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،جعفر

.(3)دوادأبىعنحبيببنيونسروايةنحوشعبةعنمهدىبنالزحمنعبد

جعفر،بنالقهعبدحدثنا،فوركابنبكرأبووحذثنا،ظ8504-338/21

الحسنأبووأخبرنا)ح(حمادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

أبوحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابن

نأ،جابرعن،سماكعن،سلمةبنحمادحدثنا،السالحينئيعنىزكريا

ذات)والمحا،!والطارق)وألخا:والعصرالظهرفىيقرأكانجمجيمالفهرسول

يقرأ!صالنبئكان:السالحينىروايةوفى،داودأبىحديثلفظ.(4)!جويقآ

السور.منونحوها.!والطارق)وألخ!،!البروج)والمحآبراتبوالعصرالظهرفى

المغربفىالقراءةقدرباب

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-8604

أبوحدثنابشتار،بنمحمديعنىبندارحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكر

.(460)مسلم(1)

.(3586)شيبةأبىابن(2)

به.الرحمنعبدطريقمن(979)والنسائى،(459)ومسلم،(09632)أحمدأخرجه(3)

القراءةفىواليخارى،(98202)أحمدوأخرجه.(1827)حبانابنطريقهومن،(181)الطيالسى(4)

به.حمادطريقمن(978)والنسانى،(703)والترمذى،(508)داودوأبو،(962)الامامخلف

صحيح.حسن:(722)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال



المغربفىالقراءةقدربابالصلاةكتاب

اللهعبدبنبكيرحدثنى،عثمانابنوهوالضحاكحدثنا،الحنفىيعنىبكر

رأيتما:يقولل!جبههريرةأباسمعأنهيسابىبنسليمانحدثنا،الأشجابن

:سليمانقال-بالمدينةكانميرلأ-فلانمنلمجرالفهبرسولصلاةأشبهأحدا

الأخريين،ويخفف،الطهرمنالأوليينفىيطيلفكان،وراءهأنافصفيت

وفى،المفصلبقصارالمغربمنالأوليينفىويقرأالعصر،ويخفف

.(1)المفصلبطوالالصبحوفى،المفصلبوسطالعشاءمنالأوليين

صلاةفىيقرأع!عالنبئكان:قالسمرةبنجابرعنورؤينا-0874

.أخبرناهأحذ!اللههو)قل:واننرون!.جأيها)قل:الجمعةليلةلمغربا

قلابةأبوحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبو

جابرعن،أبيهعن،حرببنسماكبنسعيدحدثنا،أبىحدثنا،الزقاشئ

.(2)بذلكسمرةابن

بنالعزيزعبدبنعمرنصبروأبوالسلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-8804

،و339/21إبراهيمبنمحمدحدثنا3)نجيد،ابنعمروأبوحدثنا:قالاقتادة

بنسليمانمولىعبيدأبىعن،مالكحدثنا،(3بكيرابنحدثنا،العبدى

أخبرخ!:يقولالحارثبنقيسسمعأنهأخبرهنسىبنعبادةأن،الملكعبد

بشاربنمحمدعن(827)ماجهابنوأخرجه.(1837)حبانابنوعظ،(520)خزيمةابن(1)

.(676)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه.(4062)فىوتقدممختصرا.

:2/817الذهبىوقال.بهقلابةأبىطريقمن6/367المنقاتوفى،(1841)حبانابنأخرجه(2)

.4/32والتعديلالجرحويمنظر.!ا.متروك:حاتمأبوقالسجد:تلت

.م:فىليس(3-3)
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الصلاةكتاب
ذكرنامماباكثرفيهاالقراءةيضيقلممنباب

ل!عنهالصديقبكرأبىخلافةفىالمدينةقدمأنهالضنابحئاللهعبدأبو

فىالمغربفىبكرأبوفقرأ،المغربالصديقبكرأبىوراءفصلى

فىقامثم،المفصلقصارمنسورةوسورةالقرانبأمالأوليينالركعتين

فسمعته،ثيابهتمسلتكادثيابىإنحتىمنهفدنوت:قال!.الثالثةالزكعة

رخمةئدنكمنلناوهمثهديتناابغدقلوبنامت!زللا)رئنا:الآيةوهذهالقرانبأمقرأ

.(8:عمرانالا(1)وه!باهوئاأنتانك

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-8954

بنالنزال!عن،قرةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثناداود،أبو

)قل:فقرأالمغربمسعودابنخلفصفىأنه،النهدىعثمانبىأعن،عمار

.(2)!ذحأأللههو

392/2حدثناداود،أبوحدثنابكر،أبوأخبرنا،علىأبو/وأخبرنا-4595

فىيقرأكانأباهأنعروةبنهشامأخبرنا،حفادحدثنا،إسماعيلبنموسى

السور)3(.منونحوها)وانفديت!.:يقرءونمقابنحوالمغربصلاة

ذكرناممابأكثرفيهاالقراءةيضيقا!لمنباب

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-4591

بنمحمدبنالرحمنعبدحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

.12/54المثكلشرحفىالطحاوىطريقهومن،79/1مالك(1)

.(174)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(815)داودأبو(2)

.(729)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(813)داودأبو(3)

-17-
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ذكرنامماباكثرفيهاالقراءةيضيقلممنبابالصلاةكتاب

عنأنس،بنمالكعن،القطانسعيدبنيحىحدثنا،الحارثئمنصور

بنجعفرحدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(الرهرئ

ابنعن،أنسبنمالكعلىقرأت:قاليحىبنيحيىحدثنامحمد،

و!مجالفهرسولسمعت:قالأبيهعن،مطعمبنجبيربنمحمدعن،شهاب

51رو،ظ339/21يحيىبنيحيىحديثلفظ.(1)المغربفى"الطور"بيقرأ

عنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

(2)

يحى.بنيحى

أبوحدثنا:قالواوغيرهيوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-4092

أخبرنا،المرادئسليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

أبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(أنسبنمالكأخبرنا،الشافعئ

حدثناالضغانئ،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

أخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالأحدثنا،يوسفبنالفهعبد

بنيحىحدثنا،ال!لامعبدبنمحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحى

الفه،عبدبنالفهعبيدعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحى

)والزسنت:يقرأوهوسمعتهالحارثبنتالفضلأثمإن:قالعباسابنعن

سمعتمالآخرإنها،السورةهذهبقراءتكذكرتنىلقدبنئيا:فقالتصفا!.

ابنوأخرجه.(986)والنسائى،(181)داودوأبو،(16783)أحمدطريقهومن،1/78مالك(1)

العبادأفعالاخلقفىوالبخارى،(16765)وأحمدبه.يحىبنيحىطريقمن(514)خزيمة

.(3107،3108)فىوتقدمبه.الزهرىطريقمن،(281)

.(463/174)ومسلم،(765)البخارى(2)
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ذكرناممابأكثرفيهاالقراءةيضيقلممنبابالصلاةكتاب

يحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)المغربفىبهايقرأج!كاللهرسول!

.(2)يوسفبنالفهعبدعنالبخارىورواه،يحيىابن

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-4093

أبوحدثناالضغانحأ،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

مروانعن،عروةعن،مليكةأبىابنعن،جريجابنأخبرنا،النبيلعاصم

كانلقد؟المفضلبقصارالمغربفىتقرألكما:ثابتبنزيد!رقال:قال

طولىما:لعروةفقلت:قال!.الطوليينبطولىالمغربفىيقرألمج!اللهرسول!

طولىما:مليكةأبىلابنفقلت:قال!"الأعراف".:قال!؟الطوليين

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)"و"الأعراف""الأنعام:قالط؟الطوليين

.(4)النبيلعاصمأبى

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،حمنئأبىبنشعيبعنوروى-9404

فىفزقها،المغربصلاةفى""الأعرافسورةقرأ!شج!النبئأنعائشةعن

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئ،و21/340أخبرظه.ركعتين

،1/78ومالك.(88)المأثورةالسننوفى،7/062فعىوان،(0612)المعرفةفىالمصنف(1)

حبانوابن،(11641)الكبرىفىوالنسائى،(081)داودوأبو،(26884)أحمدطريقهومن

،(831)ماجهوابن،(985)والنسائى،(308)والترمذى،(4294)البخارىوأخرجه.(1832)

به.الزهرىطريقمن(519)خزيمةوابن

.(763)والبخارى،(624/173)مسلم(2)

وأبو،(14162)واحمد.لعروةفقلت:قولهدونبهعاصمأبىطريقمن(515)خزيمةابنأخرجه(3)

به.جريجابنطريقمن(516)خزيمةوابن،(989)والنسائى،(812)داود

.(764)البخارى(4)
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2/393

الاخرةالعشاءفىالقراءةقدربابالصلاةكتاب

سعيدبنعثمانبنعمروحدثنا،الفهعبدابوحدثنا،زكريابنشاذانحدثنا

أبىبنشعيبحدثنا:قالاالوليدبنوبقئةحيوةأبوحدثنا،ديناربنكثيرابن

.افدكره.حمزة

هشامعن،المورعبنمحاضرورواه،(2)ةثقبعن،تققأبورواهوكذلك

،(3)المعنىبهذاع!ح!النبىعن،ثابتبنزيدعن،أبيهعن،عروةابن

الأولى.الزوايةهىوالضحيح

ةرخ-الاالعشاءفىالقراءةقدرباب

أخبرنا،العنبرئمحمدبنالطيببنالعنبرصالحأبوأخبرنا-4095

سعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىجذى

الأنصارئجبلبنمعاذصفى:قالائهجابرعنالربير،أبىعن،الفيثحدثنا

عنهمعاذفأخبر،فصفىمنا/رجلفانصرف،عليهمفطؤلالعشاءلأصحابه

قالبمافأخبرهلمج!الفهرسولعلىدخلالزجلذلكبلغفلفا.منافقنهإ:فقال

فاقراالناسأممتإذامعاذ؟يافتاناتكونأناأتريد:لمجوالنبئلهفقالمعاذ.له

باسص)اقرأ:و.!يغشىإذا)واللالاغل!.رئكاشر)سبح:وومحنها!ب)وا!س

به.عثمانبنعمروعن(99؟)النسائىأخرجه(1)

به.تقىأبىطريقمن(3362)الئاميينمسندفىالطبرانىأخرجه(2)

هذافىالمورعبنمحاضرتابعأحداأعلملا:وقال،بهمحاضرطريقمن(517)خزيمةابنأخرجه(3)

الاسناد.



الاخرةالعشاءفىالقراءةقدربابالصلاةكتاب

يرير)2( (1)صص
سعيد.بن!تيبهعن""الصحيحفىمسلمرواه.رئك!"

أبوحدثنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدابوأخبرنا-9654

بنيزيدأخبرنا،الفهعبدبنإبراهيمحدثنا،الحافظيعقوببنمحمداللهعبد

أنهأخبرهعازببنالبراءأن،أخبرهثابتبنعدئأنيحيىأخبرنا،هارون

منمسلمأخرجهوالريتون")3(."التين:بفقرأالعشاءجمحمالنبىمعصلى

الأنصارى)4(.سعيدبنيحيىعنسعدبنالفيثحديث

ابنمحمد(أبو)أخبرنا،بطوسالروذبارىعلىأبووأخبرنا-9704

بنوهبحدثنا،سنانبنأحمدحدثنا،بواسط،ظ340/21المقرئشوذب

بناصلى:قالعازببنالبراءعن،ثابتبنعدئعن،شعبةحدثنا،جرير

ب"التينالركعتينإحدىفىفقرأسفرفىالعشاءصلاةعججواللهرسول

.7شعبةحديثمن""الصحيحفىأخرجاه.(6)"والزيتون

(2

(3

(4

(6

(7

به.الليثطريقمن(986)ماجهوابنبه.سعيدبنقتيبةعن(997)الهنساثىأخرجه(

.(179/465)مسلم(

والترمذى.(999)الهنسائىطريقهومن،1/79،80ومالك.بهيزيدعن(18698)أحمدأخرجه(

.(0931)فىوتقدم.بهيحىطريقمن(522)خزيمةوابن،(834)ماجهوابن،(031)

.(176/464)مسلم(

.15/466النبلاءأعلامسيروينظر.م،سفىليس(

وابن،(524)خزيمةوابن،(0001)والنسائى،(1221)داودوأبو،(03185)أحمدأخرجه(

به.شجةطريقمن(1838)حبان

.(464/175)ومسلم،(767،4952)البخارى(
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يحدثللأمرالقراءةيخففالإمامبابالصلاةكتاب

يحدثللأمرالقراءةيخففالإمامباب

إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0984

يحيى،بنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا:علئقال!،حمشاذبنوعلئ

الله!رسول!كان:قال!أنسعن،البناك!ثابتعن،سليمانبنجعفرأخبرنا

بالسورةأوالخفيفةبالسورةفيقرأ،الضلاةفىوهوأمهمعالضبىبكاءيسمع

.(2)يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)القصيرة

بنالحسنالفصلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-9904

عطاء،بنالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،العدل!يعقوب

عص!النبىأنحذثمالكبنأنسأن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدأخبرنا

فىفأتجؤز،الصبئبكاءفأسمعأطيلها،أنأريدوأناالصلاةفىلأدخل"إنى:قال

.(3)"بكائهمنأفهوجدشذةمنأعلممماصلاتى

حدثنا،الدفاقجعفربنمخلدأخبرنا،الفهعبدأبوأخبرنا-0041

بنيزيدحدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،الذميكأبىبنطاهربنمحمد

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(زريع

المنهال!،بنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

به.جعفرطريقمن(1609)خزيمةوابن،(12547)أحمدأخرجه(1)

.(470/191)مسلم(2)

به.الرهابعبدعن(12067)أحمدأخرجه(3)
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المعوذتينفىبابالصلاةكتاب

:قالأنسعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا

الصبئ،بكاءفأسمعإطالتها،أريدالضلاةلأدخل"إفى:لمجفالفهرسولقال

ا!رينى،بنعلىعناد!ارىرواه.(1)"لوأم!وجدلثدةمنأعلممفافأخفف

منأيضاالبخارىوأخرجه.المنهالبنمحمدعن(و341/21مسلمورواه

عنالأنصارىقتادةأبىحديثومن،أنسعننمرأبىبنشريكحديث

(2)أل!النبى

المعوذتينفىبافي

علىجمعالذىالمصحففىمكتوبتانهما:الفهرحمهالشافعئقال

جمعثمر!جمنها،حفصةعندثم،ل!بهعمرعندكانثم،ز!جنهبكرأبىعهد

فىبهماأقرأأنأحمثوأنا،اللهكتابمنوهما،الناسعليهز!جنهعثمان

-(3)
.ى

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-4151

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(الأعرابى

أبىبنعبدةعن،سفيانحدثنانصر،بنسعدانحدثنا:قالاالضفارمحمد

:فقالالمعؤذتينعنكعببن/أبئسألت:قالحبي!شبنزرعن،لبابة

كما!قول!حش."فقلتلى"قيل:فقالالمعوذشنعنو!عاللهرسولسألت

(0161)خزيمةوابن،(071)والبهخارى.بهالمنهالبنمحمدطريقمن(2139)حبانابنأخرجه(1)

به.سعيدطريقمن

.(470/192)ومسلم،(709-707)البهخارى(2)

.189/7الشافعى(3)

-23-
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الصلاةكتاب

محجين)1(.الفهرسولقال

المعوذتينفىباب

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-0241

أبىبنعبدةحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

كعببنأبئسألت:يقولحبيشبنززسمعاائهما،بهدلةابنوعاصملبابة

منيحكهمامسعودابنأخاكإنالمنذرأبايا:فقلتالمعؤذتينعن

نقولفنحن."فقلتلى"فقيل:قالجم!الفهرسولسألتإنى:قال.المصحف

بنوعلىقتيبةعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)م!عاللهرسولقالكما

.(3)سفيانعنالفهعبد

جعفرأبوأخبرنا،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-0341

)ح(عبيدبنيعلىحدثنامحمد،بنعئاسحدثناالرزاز،عمروبنمحمد

اللهعبدأبوحدثناالمذكر)4(،القاسمأبىبنالحسينأبىابنذزأبووأخبرنا

حدثنا،السعدىالفهعبدبنإبراهيمحدثنا،الحافظيعقوببنمحمد

بنقيسعنخالد،أبىبنإسماعيلحدثناقالا:عبيد(ظ341/21بنمحمد

علئأنزل"لقد:كفالفهرسولقال:قالالجهنىعامربنعقبةعن،حازمأبى

.الأولبالإسناد(2558)الشعبفىالمصنف(1)

من-أ1/5التحفةفىكما-الكبرىفىوالنسانى،(21189)أحمدوأخرجه.(374)الحميدى(2)

به.سمانطريق

.(4976،4977)البخارى(3)

المذكرذرأبو،الحسنبنمحمدبنالرحمنعبدالقاسمأبىبنمحمدالحسينأبىبنمحمد(4)

ومطوعة.وغزاةعلماءهذاذرأبىأسلافكان،الغفارىذرأبىأولادمن،النيسابورىالمطرعى

.404،405صبيهقتاريخ.(ص140)سنةتوفى
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المعوذتينفىبابالصلاةكتاب

بنمحمدروايةوفى،يعلىحديثلفظالمعؤذتين.يعنى."مثلهنيرلمآيات

أوجهمنمسلئمأخرجه.(1)"المعوذتينمثلهنأرلمآياتالليلةعلئ"أنزلت:عبيد

.(2)دلاخأبىبنإسماعيلعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4041

بنزيدالحسينأبوحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

عن،الحضرمىكثيربنالعلاءحذثنى،صالحبنمعاويةعن،الحباب

كنت:قال!الجهنىعامربنعقبةعن،معاويةمولىالرحمنعبدبنالقاسم

قر"ذا؟".سورتينخيرأعلمكألاعقبة"يا:لىفقال!ناقته!لمجحمالفهبرسول!أقود

!الوقل:(3)وآلفلق!.بربأعوذ!الوقلفأقرأخ!)3(:.اللهرسول!يابلى:قلت

بهمافقرأالغداةبالناسفصلى،بهما(4)أعجبيرخ!فلمآلناس!.بربأعوذ

.(كثير)بنالعلاء:قال!كذا."؟رأيتكيفعقبة"يا؟لىفقال

أصخ:وهو.الحارثبنالعلاءعن،معاويةعن:وهبابنوقال!

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5014

معاوية،أخبرخ!،وهبابنأخبرنا،السرحبنعمروبنأحمدحدثنا،داود

،(2902)والترمذى،(17299)أحمدوأخرجه.الثانىبالإسناد(1501)الصغرىفىالمصنف(1)

به.قيسطريقمن(953)والنسانى.بهإسماعيلطريقمن(5455)والنسائى

.(814/265)مسلم(2)

إقلإ.:مفىبعده(3)

إأعجبتإ.:2/820والمهذبالتخريجمصادرفى(4)

بنالعلاءوعندهما،بهالحباببنزيدطريقمن(535)خزيمةوابن،(17350)احمدأخرجه(5)

.لقاتورجالهأحمدرواه:7/491الزوائدمجمعفىالهمىقالكثير.بنالعلاءمنبدلاالحارث



المعوذتينفىبابالصلاةكتاب

:قالعامربنعقبةعن،معاويةمولىالقاسمعن،الحارثبنالعلاءعن

خيرأعلمكألا،عقبة"يا:!رفقالرف!لافىناقته!ي!الفهلرسولأقودكنت

بربأعوذ)قل:و.!الفلقبرتأعوذ)قل:فعئمنى."؟ظ!رقسورتين

بهماصفىالضبحلصلاةنزلفلفاجذا،بهماسررتيرك!.فلم!الناس

فقالإلئالتفتالضلاةمنز!عالقهرسولفرغفلفا،للناسالصخبحصلاة

.(1)"؟رأيتكيفعقبة(و21/342"يا:لى

الفهعبدأبوأخبرظكما،صالحبنمعاويةعنالثورئورواه-0641

بنأحمدجعفرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا،الحافظ

بنمعاويةعن،الثورئسفيانعن،اسامةأبوحدثنا،الحارثئالحميدعبد

سألنهأ،مبرعابنعقبةعن،بيهأعن،نفيربنجبيربنالزحمنعبدعن،صالح

الفجر)2(.صلاةفىجمحالفهرسولبهمافأفنا،المعؤذتينعنجم!الفهرسول

أبوثناحد،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-7014

بنمحمدعن،سلمةبنمحمدحدثنا،النفيلئمحمدبنالفهعبدحدثنا،داود

:قالعامبربنعقبةعن،أبيهعن،المقبرئسعيدأبىبنسعيدعن،إسحاق

وظلمةريحغشيتناإذوالأبواءالجحفةبينجمي!الفهرسولمعأسيرانابينا

)قل:و.!الفلقبرثأعوذ)قل:بيتعؤذجمي!الفهرسولفجعلشديد!،

صحيحفىالألبانىوصححه.بهعمروبنأحمدعن(5451)النسائىواخرجه.(4621)داودابر(1)

.(1298)داودأبى

خزيمةوابن،(951)النسائىوأخرجهالئيخين.شرطعلىصحيح:وقال،567/1الحاكم(2)

به.أسامةأبىطريقمن(536)
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القرانقراءةعلىالمعاهدةبابالصلاةكتاب

:قالبمثلهما".متعوذتعوذفمابهما،تعوذعقبة"يا:ويقولأل!اس!.برب/أعوذ

الضلاة)1(.فىبهمايؤمناوسمعته

القرآنقراءةعلىالمعاهدةباب

حدثنا،إسحادتىابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5841

قال:.مالكعن،مسلمهبناللهعبدحدثنا،القاضىإسحادتىبنإسماعيل

يحيىبنيحيىحدثنا،أبىحدثنا،إبراهيمبنعصمةبنإبراهيموأخبرنا

و!عاللهرسولأنعمربناللهعبدعن،نافععن،مالكعلىقرأت:قال

وإنأمسكها،عليهاعاهدإنالمعقلة)2(،الإبلكمقلالقرآنصاحبمثل"إنما:قال

ورواه،يوسفبنالفهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(3)"ذهبتأطلقها

.(4)مالكعنكلاهما،يحيىبنيحيىعنمسلم

العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمد(ظ342/21أخبرنا-9541

عننمير،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمد

أشدفلهى،المصاحفهذهتعاهدوا:الفهعبدقال:قالشقيقعن،الأعمش

.(1299)داودابىصمحيحفىالألبانىوصححه.(1463)داودأبو(1)

.(لق)ع11/459اللسانينظر.بالعقالالمشدودةأى:المعقلةالإبل(2)

،(941)والنسائى،(5315)أحمدطريقهومن،1/022ومالك.(1962)الشعبفىالمصنف(3)

ماجهوابن،(4380)الكبرىفىوالنسائى،(4665)احمدوأخرجه.(764.765)حبانوابن

.بنحوهنافعطريقمن(3783)

.(789/226)ومسلم،(5031)البخارى(4)
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القرانقراءةعلىالمعاهدةبابالصلاةكتاب

"امنصدورالزجالمنالنعممنعقلها،ولايقولنأحدكم:إنى

فىمسلمرواه.(2)"ىسنهو"بل:!الفهرسولقال.وكيتكيتايةنسيت

.(3)أبيهعننميربناللهعبدبنمحمدعن""الصحيح

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوواخبرنا-0141

جريرحدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنعمرانحدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا)ح(

أبىعنمنصور،عنجرير،حدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،موسى

نسيت:يقولأنلأحدهم"بئسما:!عالفهرسوذقال:قالالفهعبدعن،وائل

الزجالصدورمنتفصياأشذفلهو،القرآناستذكروا،نشىهوبل.وكيتكيتآية

أبىبنعثمانعن"الصحيح"فىومسلمالبخارىرواه.(4)"اهلقعمنالنعممن

شيبه.

محمويهبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلعأبوأخبرنا-1141

حدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرئ

هشابم،بنسعدعنيحدثأوفىبنزرارةسمعت:قالقتادةحدثنا،شعبة

.2/016الأنوارثارقوتفلتا.زوالاأى:تفصيا(1)

به.الأعمشطريقمن(762)حبانوابن،(16501)البهرىفىوالنسائى،(0362)أحمدأخرجه(2)

.(229/790)مسلم(3)

،(2942)والترمذى،(3960)وأحمدبه.جريرطريقمن(0804)البهرىفىالنسائىأخرجه(4)

منصور-به.طريقمن(942)والنسائى

.(228/790)ومسلم،(5032)البخارى(5)
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القرانقراءةعلىالمعاهدةبابالصلاةكتاب

حافظلهوهوالقرآنيقرأالذى"مثل:لمجتالفهرسولقال:قالتر!نهاعائشةعن

فلهشديدعليهوهويتعاهدهوهويقرؤهالذىومثل،البررةالكرامالشفرةمثل

.(2)مدآعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)((أجران

بنمحمدالقهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4112

بنالنضربنوأحمدسفيانبنوحسنموسىبنعمرانحدثنا،يعقوب

أبوحدثنا،و343/21،حسانبنعبيدبنمحمدحدثناقالوا:الوهابعبد

ا!رعائشةعن،هشامبنسعدعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،عوانة

يقرأوالذى،البررةالكرامالسفرةمعبالقرآن"الماهر:جم!القهرسولقال:لتقا

عن"جح!دا"فىمسلمرواه.(3)((أجرانفلهشاقعليهوهوفيهيممعتعالقرآن

.(4)قتادةعنشعبةحديثمنالبخارىوأخرجه،وغيرهعبيدبنمحمد

علىبنمحمدبنمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-4113

حاتمأبوأخبرنا،الطوسئأيوببنالحسنبنالحسينأخبرنا،الروذبارى

عن،الحبشىسلامأبىبنسلامبنمعاويةحدثنا،توبةأبوحدثنا،الرازى

العبادأفعالخلقنىالبخارىوأخرجه.(58")والصفاتوالأسماء،(986)الصغرىنىالمصنف(1)

من(16461)الكبرىفىوالنسائى،(4290)والرمذى،(24788)وأحمد.بهادمعن(227)

به.شعبةطريق

.(4937)البخارى(2)

داودوأبو،(24634)وأحمدبه.عوانةأبىطريقمن(8045)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

قتادةطريقمن(3779)ماجهوابن،(4608)الكبرىفىوالنسائى،(4092)والرمذى،(4541)

.(9374)لبخارىوا،(.../987)مسلم(4)
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الأياممنالقرآنفيهيختمأنلهيستحبمامقداربابالصلاةكتاب

زلمحبهالباهلئأمامةأباسمعت:قالسلأمأباسمعائه،سلأمبنزيدأخيه

لأصحابه،شفيعاالقيامةيوميجىءف!نه،القرآن)اقرءوا:لمج!الفهرسولقال:يقول

وأغمامتانكأنهماالقيامةيوميأتيان،الزهراوانفإنهما!عمرانو)آل!البقرة9اقرءوا

اقرءواصاحبهما،عنتحاخانصواث/طيبرمنفزقان)1(كأئهماأوغيايتان،كأنهما2/396

معاوية:قال."البطلةتستطيعهاولا،حسرةوتركها،بركةأخذهان!ف!)البقرةسورة

أبىعنالحلواخ!حسنعن""الصحيحفىمسلمرواهال!حرة)2(.البطلة

(3)ريص
توبه.

الأياممنالقرآنفيهيختمأنلهيستحبمامقدارباب

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبوأأخبرنا-،.أيا

حدثنا،موسىبنالفهعبيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنا،المحبوبئ

سلمة-أبىعن،ثوبانبنالزحمنعبدبنمحمدعن،يحمىعن،شيبان

قال:قالعمرو)4(بنالفهعبدعن-سلمةابىمنسمعتهقدأناوأحسبئ:قال

فىافاقرأه:!ال.قؤةأج!إنى:!لتشهير!.فىالقرآن)اقرأ:ع!يملفهارسولمحر

كغمامين.ياتىثوابهماأنوالمراد.رأسهفوقالإنسانأظلشىءكل:والغيايةالغمامة(1)

ثرحمسلمصحيحينظر.جماعةأىفزقالواحد:فىيقالوجماعتانتطيعانهما:والفرقان

.6/09،19النووى

به.زيدطريقمن(22147)أحمدوأخرجه.(998)الصغرىنىالمصنف(2)

.(480/252)مسلم(3)

إعمرا.:2ص،سنى(4)



الأياممنالقرانفيهيختمأنلهيستحبمامقداربابالصلاةكتاب

."عشرةخمسفى"فاقرأه:قال.قوةأجد،ظ343/21إنى:قلت."ليلةعشرفى

"فاقرأه:قال.قوةأجدإنى:قلتلمأ.عشرةفىافاقرأه:قال.قؤةأجدإنىتقلت

.(1)"كلذعلىتزدولاسيعفى

بنإسماعيلحدثناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-4115

الضخم،حفصبنسعدحدثنامحمد،بنعباسحدثناالضفار،محمد

بنمحمدعنكثير،أبىبنيحيىعن،الرحمنعبدبنضيبانحدثتا

رواه.(2)ءاوسبمثلهالحديثفذكر.زهرةبنىمولىثوبانبنالزحمنعبد

بنسعدوعنموسىبناللهعبيدعنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارئ

.(3)هفلاعبيدعنزكريابنالقاسمعنمسلئمورواه،حفص

منصورأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-1614

بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،الضمبئزكريابنالفضلبنالعتاص

أبىعنعمير،بنعمارةعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنامنصور،

ولا،سبعفىالقرآناقرءوا:مسعودابنيعنىالفهعبدقال:قالالأحوص

.(4)جزئهعلىوليلتهيومهفىالزجلوليحافظ،ثلاثمنأقلقىتقرءوه

كلريق.ص(245)!2البخترجعفرابووأخرجه.(2162)والشعب،(0351)الصغرىفىالمصتف(1)

يه-ض!ان

.(2162)الشعبفىالمصف(2)

.(1591/184)ومسلم،(5350،5405)اليخارى(3)

(8665)شيبةأبىابنوأخرجهتفسير(.-ا46)منصوربنوسعيد،(1732)الشعبفىالمصف(4)

قال.بنحوهالأعمشطريقمن(8707)والطبرانى،(5948)الرزاقوعبد.بنحوهمحاويةص!أعن

الصحيح.رجالورجالهالكبيرفىالطبرانىرواه:2/269الزوائدمجمعفىسث!هلا
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الأياممنالقرانفيهيختمأنلهيستحبمامقداربابالصلاةكتاب

وفى،ثلاثفىرمضانفىالقرانيختمكانأنهمسعودابنعنورؤينا

يختمكانائهكعببنأبىوعن.(1)الجمعةإلىالجمعةمنرمضانغير

وعن.(3)عبسكلفىيختمهكانائهالذارئتميموعن.(2)ثمانكلفىالقران

.(4)ركعةفىالقرانفيقرأ،كفهالفيليحيىكانأنهر!حبهعفانبنعثمان

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالقهعبدمحمدأبووأخبرنا-1741

إسماعيلحدثناالرعفراض!،الضتاحبنمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابى

سريعإنى:عباسلابنقلت:قالحمزةابىعن،ائوبعن،علئةابن

فأتدئرهاليلةفى""البقرةأقرألأن:قال.ثلاثفىالقرانأقرأإنى،القراءة

.(تقرأاأكماأقرأهاأنإلئأحثوأرتلها

الأعرابى،ابنسعيدبوأأخبرنا،يوسفابنمحمدبوأوأخبرنا-8114

حمنئ،بوأحدثنا،شعبةحدثنا،شبابةحدثنا،الزعفراك!،و21/344حدثنا

وأمزةليلةفىالقرانقرأتوربما،القراءةسريعرجلإنى:عباسلابنقلت

(1

(2

،63صالمروزىنصربنلمحمدالليلقيامومختصر،(8654)يئيبماأبىابنمصنفينظر(

.(8706،8710،8711)للطبهرانىالكبيروالمعجم

.63صالليلقيامومختصر،(5949)الرزاقعبدمصنفينظر(

.63صالليلتياممختصرينظر(

.63صالليلتيامومختصر،(8671)شةأبىابنومصنف،(5952)الرزاقعبدمصنفينظر(

الأعرابىابنطريقمن8/25الاصتذكارفىالبرعبدابنوأخرجه.(0402)الشعبفىالمصنف(

القرآنفضائلفىعبيدوأبوبه.الزعفرانىطريقمن(89)القرانحملةأخلاقفىوالاجرىبه.

به.إسماعلعن74ص
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الأياممنالقرآنفيهيختمأنلهيستحبمامقداربابالصلاةكتاب

مثلأفعلأنمنإلئأعجبواحدةسورةأقرألأن:عباسابنفقال.مزتين

.(1)قلبكويعيهأذنيكتسمعقراءةفاقرأهبذلافاعلاكنتفإن،تفعلالذى

161)منصوربنوسعيد،74صالقرانفضائلفىعبيدأبووأخرجه2إ.159)الشعبفىالمصنف!1)

به.شعبةطريقمنتفسير!-
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2/397

الجنبإمامةبابالصلاةكتاب

الصلاةوموضع،بالنجاسةالصلاةأبوابجماع

وغيرهمسجكمن
الجنبإمامةباب

جعفر،بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1941

)ح(موسىبنحسنحدثناأبى،حذثنىأحمد،بنالفهعبدحدثنا

يعلى،أبوأخبرك!،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا/

الفهعبدبنالرحمنعبدحدثنا،موسىبنالحسنحدثنا،خيثمةأبوحدثنا

هن!الزهريرةأبىعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،المدك!دينارابن

فلكمأخطئواوإن،ولهمفلكمأصابوافإن،لكم)يصلون:جمع!لفهارسولقال:قال

:وقالدينارابنيذكرلمخيثمةأباأنإلا،2سواحديثهمالفظ.ا"-و

بنالفضلعن""الصحيحفىالبخارئرواهالمدخ!.الفهعبدبنالزحمنعبد

.(2)الأشيبموسىبنالحسنعنسهل

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-5214

عن،الأعلمزيادعنحماد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناداود،

بيدهفأومأ،الفجرصلاةفىدخلكي!الفهرسولأن،بكرةأبىعن،الحسن

.(3)مهبفصفى،يقطرورأسهجاءثم،مكابممأن

.(8663)أحمد(1)

.(694)البخارى(2)

.(213)داودأبىصححفىايألبانىوصححه.(233)داودوأبو،(537)الصغرىفىالمصنف(3)
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الجنبإمامةبابالصلاةكتاب

،هارونبنيزيدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانوحدثنا:(1)!لاق-4121

اخره:فىوقالفكئر.:أؤلهفىقال!ومعناهبإسناده.سلمةبنحمادحدثنا

.(2)"ابنجكنتوإنىبشر،أنا"إنما:قال!الصلاةقضىفلما

وغيره،ظ344/21المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4122

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

نأيساربنعطاءعن،حكيمأبىبنإسماعيلعن،مالكأخبرنا،الشافعى

رجعثم،امكثوا:بيدهأشارثم،الضلواتمنصلاؤفىكبر!اللهرسول!

الماء)3(.أثزجلدهوعلى

أخبرنا،الزبيغأخبرنا،العباسأبوحدثنا،زكريابوأوأخبرنا-2314

محمدعن،يزيدبناللهعبدعن،زيدبنأسامةعن،الثقةأخبرنا،الشافعئ

.(4)معناهبمثلمج!النبىعنر!غه!،هريرةأبىعن،ثوبانبنالرحمنعبدابن

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-!421

بنسليمانابنيعنىمحمدحدثنا،بحلبالكلابئالحسينبنمحمدعلى

ابنعن،يزيدبناللهعبدعن،زيدبنأسامةعن،وكيعحدثنا،مذعورأبى

برفلضا،الصلاةإلىجاءلمجواللهرسولأنل!!جنههريرةأبىعن،ثوبان

السابق.المصنفبإسنادداودأبايعنى(1)

.(214)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(234)داودوأبو،(538)الصغرىفىالمصنف(2)

.48/1ومالك،167/1،175والثمافعى،(1214)المعرفةفىالمصنف(3)

.167/1،175والثمافعى،(1214)المعرفةفىالمصنف(4)
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الجنبامامةبابالصلاةكتاب

فلضا،بهمفصقى،يقطرورأسهخرجثم،أنتمكماأنإليهموأومأ،انصرف

.(1)"أغتسلانفنسيتجنباكنت"انى:قال/انصرف398/2

أخبرنا،الفقيهالأصبهاخ!الحارثبنمحمدبنأحمدوأخبرنا-2514

الزبيعأبوحدثنا،عبدانحدثنا،الشيخبأبىالمعروفحثانابنمحمدأبو

محمدعن،عونابنعن،الحارثئالزحمنعبدبنالحسنحدثنا،الحارثئ

أومأثمالضبحصلاةفىبهمكئرلمجتالفهرسولانهريرةأبىعن،سيرينابن

وإئىبشر،أنا"إنما:قالثمبهمفصقى،يقطرورأسهوخرج،انطلقثم،إليهم

ورواهالحارثئ.الزحمنعبدبنالحسنبهتفزد.(2)"فنسيتجنباكنت

مرسلا)3(،لمجصالنبىعنمحمدعنعونابنعنوغيرهعلئةابنإسماعيل

وهو،مرسلا)4(لمج!النبى،و21/345عنمحمدعنوهشامأيوبرواهوكذلك

.بكرةأبىلحديثشاهدذلكوكل،المحفوظ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4126

عن،يونسأخبرنا،عمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

وعذلتالضلاةأقيمت:قالهن!!دهريرةأبىعن،سلمةأبىعن،الرهرئ

فىالألبانىقال.بهزيدبنأسامةطريقمن(0122)ماجهوابن.بهوكغعن(9786)أحمدأخرجه(1)

صحيهح.حسن:(1006)ماجهابنصحيهح

طريقهومن-ا67/1والثافحىبه.الربغأبىطريقمن(5420)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(2)

فيه:2/69الزوائدمجمعفىالهيثمىقالبه.عونابنطريقمن-(1217)المعرفةفىالمصنف

ذكرهم.منأجدلمواحدغير

علية.ابنطريقمن-(1218)المعرفةفىالمصنفطريقهومن-7/166الثافحىأخرجه(3)

به.وهامأيوبعن(234)عقبداودأبوذكره(4)

-36-



الصلاةكتاب
الجنبإمامةباب

فأومأ،جنبأنهذكرمصلأهفىقامفلفاجمتاللهرسول!إلينافخرج،الصفوف

بنا.فصلى،يقطرورأسهخرجثمفاغتسل،ودخلإلينا

اللهعبدمحمدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-2714

فىالبخارىرواه.(1)بمثلهفذكره.مكرمابنيعنىالحسنأخبرنا،إسحاقابن

.(2)رمعبنعثمانعنالمسندىمحمدبناللهعبدعن""الصحيح

يكبر:أنقبل:الحديثفىفقال!يونسعنوهبابنورواه

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-4128

وهب،ابنأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا،محمدبنتميمحدثنا،يعقوب

بنالرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرك!:قال!شهابابنعن،يونسأخبرك!

قبلالصفوففعدلنا،فقمناالصلاةأقيمت:يقول!رفالبههريرةأباسمععوف

نأقبلمصلاهفىقامإذاحتىجمبهوالفهرسولفأتىر!مجاللهرسول!يخرجأن

إليناخرجحتىننتظرهقيامانزلفلم"مكانكم".:لناوقالفانصرف،ذكريكئر

399/2فىمسلمرواه.(بنا)فصلى/فكبر)4(ماء،رأسهينطف)3(اغتسلوقد

.(6)حرملةعن""الصحيح

به.عمربنعثمانطريقمن(1628)خزيمةوابن،(07191)أحمدأخرجه(1)

.(275)البخارى(2)

.2/11الأنوارمثارقيقطر.أى:وينطف.إ،ينظف:مفى(3)

ءس:فىلي!(4)

به.وهبابنطريقمن(808)والنسائى،(235)داودأبوأخرجه(5)

.(605/157)مسلم(6)
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عنالأوزاعىورواهالرهرئ)1(،عنكيسانبنصالحرواهوبمعناه

ل!حبههريرةأبىعنسلمةأبىورواية،عمربنعثمانروايةنحوالزهرئ)2(

بكرةأبىروايةعنهثوبانابنروايةمعأنإلا،عنهثوبانابنروايةمنأصخ

عنأيضاوروى،مرسلةسيرينوابنيساربنعطاء،ظ21/345ورواية،مسندة

مالك.بنأنس

أخبرنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-4129

سعيدبنعثمانحدثنا،الطرائفئعبدوسبنمحمدبنأحمدالحسنأبو

عروبة،أبىبنسعيدحدثنا،أبىحدثنا،معاذبنالفهعبيدحدثنا،الذارمئ

فكئرنافكئر،صلاتهفىلمج!النبئدخل:قالمالكبنأنسعن،قتادةعن

لمجيهمالفهرسولأتاناحتىقيامانزلفلم،أنتمكماأنالناسإلىأشارثم،معه

قتادةعنسعيدعنفرواهعطاءبنالوفابعبدخالفه.(3)رطقيورأسهاغتسلقد

مرسلا)4(.ع!ح!النبىعنالمزخ!الفهعبدبنبكرعن

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحادتىأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4130

بناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

به.صالحطريقمن(2236)جانوابن،(639)والبخارى،(8466)أحمدأخرجه(1)

،(235)داودوأبو،(506/158،159)ومسلم،(064)والبخارى،(7238)أحمدأخرجه(2)

به.الأوزاعىطريقمن(791)والنسائى

1/362والدارقطنى،(3947)الأوسطفىوالطرانى،(462)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

الصحيح.رجالرجاله:69/2الزواثدمجمعفىالهيثمىوقالبه.الفهعبيدطريقمن

به.الوهابعبدطريقمن1/362الدارقطنىأخرجه(4)
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ابنعلىقرئ:قالنصربنبحروحدثنا.قال:وهبابنأخبرنا،الحكمعبد

عقهعن،التيمئاللهعبيدبنطلحةبنيحيىبنإسحاقأخبرك:وهب

ل!يهبهالخطاببنعمرصلى:قالالأسودبنمطيععن،طلحةبنعيسى

منها(1)ربيععلىجلسفلقا،أرضناإلىوهوأناركبتثم،الصبحبالناس

أشعرلمفخذىعلىالاحتلامهذا:فقالاحتلامفخذهعلىفإذامنهايتوضا

يخرجالسنفىودخلتالدسمأكلتحينواللهصرت:قالثم،فحكه.به

صلاةأعادثم،واغتسلبه.أشعرفمامحمد:وقالبه.أشعرلامامنى

.(2)الصلاةبإعادةأحدايأمرولم،الصبح

الفقيهالحارثابنبكروأبوالسلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-4131

حدثنا،إسماعيلبنالقاسمعبيدأبوحدثنا،لحافظاعمربنعلئأخبرنا:قالا

العزيزعبدحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،الأزرو3حسانبنمحمد

الثقفى،/الشريدعن،و346/21،المنكدرابنعن،سلمةأبىبناللهعبدابن

نأيأمرهمولمفأعاد،جنبوهوبالناسصلىه!زالخطاببنعمرأن

(4)
.يعيدوا

عمربنعلىأخبرنا:قالاالرحمنعبدوأبوبكرأبووأخبرنا-4132

.2/188النهايةينظرالصغير.النهر:الربغ(1)

جماعة.تركهإسحاق:2/825الذهبىقال(2)

.25/52الكمالتهذيبوينظر.،"الحسن:سفى(3)

.1/364والدارقطنى،(1221)المعرفةفىالمصنف(4)
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الجنبإمامةبابالصلاةكتاب

ح!انبنمحمدحدثنا،إسماعيلبنالقاسمعبيدأبوحدثنا،الحافظ

بناللهعبدبنعلئوحذثنا:(1)لاق.مهدىبنالزحمنعبدحدثنا،الأزرق

خالدعن،هشيمحدثنا،الزحمنعبدحدثنا،سنانبنأحمدحدثنا،مبشر

بنعثمانأنضرار،أبىبنالحارثبنعمروبنمحمدعن،سلمةابن

:فقالاحتلاماثوبهفىنظرأصبحفلفا،جنبوهوبالناسصفىزجبهعفان

يعيدوا.أنيأمرهمولمأعادثم.أعلملاثمأجنبلأراك!إنى،واللهكبرت

ولاسلمةبنخالدمنسمعتهقد:فقالعنهسفيانسألت:الزحمنعبدقال

ولايعيدالجنب،عليهالمجمعوهذا:الزحمنعبدقالأريد.كمابهأجىء

قد:روايتهفىيعنىعبيدأبووقال:علىقالاختلافا.فيهأعلمما،يعيدون

.(2)اذهعلىيزدولم.أحفظهولاسلمةبنخالدمنسمعته

ال!كرىالجتارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-4133

حدثنا،منصوربنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

صفىأنه،عمرابنعن،سالبمعن،الرهرئعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبد

بالاعادة)3(.يأمرهمولمفأعاد،وضوءغيرعلىوهوبهم

مسند:حديثفيهروىوقد

الدارقطنى.أى(1)

.1/364،365الدارقطنى(2)

مصنفهوفى،(السكرىرواية-147)أماليهفىالرزاقوعبد،(1223)المعرفةنىالمصنف(3)

(0365).



الجنبإمامةبانجاالصلاةكتاب

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحااللهعبدبوأأخبرنا-3414

الحجازى،الفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنجويبرعن،الأنصارئاللهعبدبنعيسمىحدثناالوليد،بنبقيهحدثنا

!صالفهرسولصفى:قالعازببنالبراءعن،مزاحمبنالضحاكعن،سعسد

غيروهذا.(1)وج!ظأ346/21النبئوأعاد،للقومفتمت،وضوءعلىهووليس

كفاية.مضىوفيماقوى.

بنسعيدعنالبياضىجابرأبىعنمعارضتهفىروىوالذى-4135

فيماوذلك.وأعادوافأعادجنبوهوبالناسصلى!ي!ك!للهارسولأن،المسيب

إبراهيمبنيعقوبحدثنا،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرظه

معاوية،أبوحدثنا،الجلابعطاءبنيحيىبنأحمدحدثناالبزاز)2(،

401/2جابروأبو/.مرسلوهذاالبياضى)3(.جابرأبىعن،ذئبأبىابنحدثنا

بنيحيىوكان،يرتضيهلاأنسبنمالككان،(4)الحديثمتروكالبياضئ

.()كذابالبياضىجابرأبو:يقولمعين

به.الفرجبنأحمدطريقمن363/1الدارقطنىأخرجه(1)

.14/293بغدادتاريخوينظر.(445،1239)فىالصوابعلىوتقدم"البزار".:م،سفى(2)

به.معاويةأبىعن(0460)شةأبىابنوأخرجه.1/364الدارقطنى(3)

/االكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالبياضى.جابرأبو،المدنىالرحمنعبدبنمحمدهو(4)

الميزانولسان،6/1892والكامل،4/201الكبيروالضعفاء،7/432والتعديلوالجرح،631

244/5.

تاريخ.ا63/1الكبيروالتاريخ،48/2الصغيروالتاريخ،ا؟071،8صالصغيرالضعفاءينظر(5)

.(85؟)3/190الدورىبروايةمعينابن
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الجنبإمامةبابالصلاةكتاب

بنعلئأخبرنا،الحارثبنمحمدبنأحمدأخبرناهوائذى-4136

حدثنا،رشيدبنداودحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدحدثنا،عمر

بنعاصمعن،ثابتأبىبنحبيبعن،خالدبنعمروعنالأئار،حفصأبو

فأعادوا)1(.مرهمأثم،فأعادجنبوهوبالقومصفىانهه!لعلىعن،ضمرة

رماهمتروكوهو،الواسطئخالد)2(أبوخالدبنعمرويرويهإنمافهذا

.(3)بالكذبالحفاظ

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-4137

عضاربنالفهعبدبنمحمدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،ابن

بنعقيلمولىخالدبنعمروعن،إسرائيلعن،القاسمحدثنا،الموصلئ

فلما،كذاباكان:فقالوكيعاعنهفسألت:عماربنمحمدقال-طالبأبى

عن،ثابتأبىبنحبيبعنحذث-اخرمكانإلىتحؤلبالكذبعرفناه

فأعاد،طهارةغيرعلىوهوبهمصفىانهر!حبهعلىعن،ضمرةبنعاصم

.(4)بالإعادةوأمرهم

من(3661)الرزاقعبدوأخرجه.(1225)المعرفةفىالمصنفطريقهومن،1/364الدارقطنى(1)

به.خالدبنعمروطريق

.603/21الكمالتهذيبوينظر)مخلدأ.:م،سفى(2)

،6/230والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظرالواسطى.القرشىخالدأبوخالد،بنعمروهو(3)

فىحجرابنقال.603/21الكمالونهذيب،5/1774والكامل،268/3البهيروالضحفاء

.بالكذبوكغورماهمتروك:2/69التقريب

.1/070والتاريخالمعرفة(4)
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الجنبإمامةبابالصلاةكتاب

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنما

الثورئسفيانعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنامحمد،حدثنا،يعقوب

ضمرةبن(و347/21عاصمعنيرولمثابتأبىبنحبيبإن:يقولسمعته

.(1)طقشيئا

اللهعبدبنمحمدبكربوأحذثنى،فظالحاالفهعبدأبووأخبرنا-3814

ال!كرى،الكريمعبدحدثناساسويه)2(،بنيحيىحدثنابمرو،الجزاحئ

ابنيعنىالقهعبدقال:قالالملكعبدبنسفيانأخبرنا،زمعةبنوهبحدثنا

نأوضوءبغيرالإمامصلىإذا:يقوللمنقوةالحديثفىليس:المبارك

أرادلمنهذا،القوميعيدألاأثبتالاخروالحديث.يعيدونأصحابه

.(3)بالحديثالإنصاف

اللهعبدبنمحمدالحسينأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-3914

المدينى،بنعلئأخبرنا،أيوببنمحمدحدثناالقهستاك!،محمدابن

إبراهيم،عن،مغيرةعن،وشعبةسفيانعن،مهدىبنالزحمنعبدحدثنا

قال.(4)يعيدونولايعيد:قالوضوء،غيرعلىوهوبقوميصلىالزجلفى

.1/070والتاريخالمعرفة(1)

.7/126الكمالوتهذيب،368/3الإكمالوينظر.""شاصويه:مفى(2)

.(1225)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)

مغيرةطريقمن(6046)شيبةأبىوابن.بهوحدهمغيرةعنسفيانعن(1365)الرزاقعبدأخرجه(4)
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402/2

للصلاةوالبدنالثوبطهارةبابالصلاةكتاب

حماد؟غيرويعيدونيعيد:قالأحدا)1(تعلم:لسفيانقلت:الزحمنعبد

.(2)ال:فقال

للصلاةوالبدنالثوبطهارةباب

الشافعئقال.،4المدثر:أفطفز!)وثابك:وتعالىتباركاللهقال

لأن؟أشبه/والأول،ذلكغيروقيل.طاهرةثيابفىصل:قيل:الفهرحمه

.(3)الثوبمنالمحيضدميغسلأنأمر-شج!اللهرسول

أخبرنا،الفقيهالوليدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5441

بنهشامعن،وكيعحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

لمجصالنبىإلىامرأةجاءت:قالتأسماءعن،فاطمةحدثتنى:قالعروة

ثم"تحته:قال؟بهتصنعفكيف،الحيضةدممنثوبهايصيبإحدانا:فقالت

أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"هخيتصئىثمتنضحه،ثمبمالماء،تقرص!

.()شيبةأبىابنبكر

محمدبنعلىبنمحمدنصروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4141

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا:قالاالشئيرازئالفقيه

"أحدنا".:مفى(1)

.(4608)شةأبىابنمصنفينظر(2)

.1/81القرانأحكاموفى،1/55الافعى(3)

به.وكيعطريقمن(275)خزيمةابنأخرجه(4)

.(110/291)مسلم(5)
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الصلاةكتاب
للصلاةوالبدنالثوبطهارةباب

يعنىهشامحدثنا(ظ347/21،المورعبنمحاضرأخبرنا،الفزاءالوهابعبد

إلىحبيشأبىبنتفاطمةجاءت:قالت!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةابن

إنما"لا،:قال؟الصلاةأفأدع،أطهرفلامستحاضةإنى:فقالتكيمالفهرسول

فاغسلىأدبرتوإذا،الضلاةفدعىالحيفعةأقبلتفإذابالحيف،وليسعرقذلك

.(2)""الصحيحفىعروةبنهشامحديثمنأخرجاه.(1)"وصلىالذمعنك

الروذبارىعلىبنمحمدبنمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-4214

حدثنا،الفقيهالنضرأبوحدثنا:قالابنيسابورالحافظاللهعبدوأبوبطوس

أبوحدثنى،غسانأبوحدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثناسعيد،بنعثمان

!ي!اللهرسولرأسعلى(3)البيضةهشصت:قالسعدبنسهلعن،حازم

بنتفاطمةوكانت:حازمأبوقال.وجههوجر!،(4)رباعيتهوكسرت

فىبالماءيأتيهار!عنهطالبأبىبنوعلئ،الدمعنهتغسللمجيماللهرسول

قطعةأخذتحتىالدميرقأفلم،دمهكثرالماءالجرحأصابفلما،مجنة

51رو.()الذمفرقأالجرحعلىجعلتهثمرمادا،صارحتىوأحرقتهحصير

.(1586)فىتخريجهتقدم(1)

.(333)ومسلم،(282،032)البخارى(2)

.5/264النهاية.الخوذة:البيضة(3)

.وغيرهللإنسانتكونوالنابالثنيةبينالثناياتلىالتىالأربعالاسنانإحدى؟الثهمانيةمثل:الرباعية(4)

.(عب)ر8/801اللسانينظر

ماجهوابن،(9235)الكبرىفىوالنسائى،(2085)والترمذى،(22829)احمدأخرجه(5)

به.حازمابىطريقمن(6579)حبانوابن،(3464)
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الصلاةكتاب
...ىذأنعلهأوثوبهوفىصلىمنباب

مريم،أبىبنسعيد)1(عنعسكربنسهلبنمحمدعن")الصحيحفىمسلم

.(2)حازمأبىعنأوجهمنالبخارئواخرجه

خبثأوأذىنعلهأوثوبهوفىصلىمنباب

بهعلمثمبهيعلملم

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكبرأبوأخبرنا-4341

حدثنا،سلم!بنحضادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

فىصفىلمجح!اللهرسولأن،سعيدأبىعن،نضرةأبىعن،ال!عدئنعامةأبو

نعالهم،و348/21الناسفألقىنعليهألقىثم،نعالهمفىالناسفصفىنعليه

فىنعالكمإلقاءعلىحملكم"ما:قال(3)صلاتهقضىفلفا،الضلاةفىوهم

عليهجبريل"إن:فقالففعلنا.فعلترأيناكالفهرسوليا:قالواالضلاة؟إ.

أذىنعليهفىرأىفإنفلينظز،المسجدأحدكمأتىفإذا،أذىفيهاأنأخبرنىالسلام

.(4)((امهيففليصلوإلا

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4144

،هارونبنيزيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئأحمد

الخدرىسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،نعامةأبىعن،سلم!بنحضادأنجرنا

2:)سعد!.ص،سىف(1)

.(243،2903،2911)والخارى،(103/1790)مسلم(2)

."الصلاة5:سفى(3)

.(6822)الطيالسى(4)
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...أذىنعلهأوثوبهوفىصلىمنبابالصلاةكتاب

:قالانصرففلما،نعالهمالناس/فخلعنعليهفخلعصلىلمجماللهرسولأن

"إن:قالفخلعنا.خلعترأيناكاللهرسوليا!الوا:."؟نعالكمخلعتم"لم

فلينظز،نعليهفليقلبالمسجدأحدكئمجاءفإذاخبنا،بهماأنفأخبرنىأتانىجبريل

هذا.(2)"امهيفليصلثم،بالأرضفليمسحفماخمماوجدفإن،(1)ثبخفيهما

أبىعنال!عدىربهعبدنعامةأبىعنسلمةبنبحماديعرفالحديث

نعامةأبىعنالخزازعامرأبىعنالحجاجبنالحخاجعنروىوقد.نضرة

.(3)بالقوىوليس

أبىعنال!ختياكأأيوبعنمحفوظغيراخروجهمنروىوقد

:نضرة

بنمحمدالفضلأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-4145

بنعثمانبنالعباسبنالفهعبدبنمحمدبنأحمدحدثنا،الهاشمئإبراهيم

عن،العطارالرحمنعبدبنداودحدثنا،عفىحدثنا،بمكةالشافعئشافع

سعيدأبىعن،نضرةأبىعن،أئوبعنراشد،بنمعمرعروةأبى

:فقال،لهفقيلخلعهما،ثمنعليهفىلمجماللهرسولصلى:قالالخدرى

نعالكم،فىفانظرواالمسجدجئتئمفإذاخبنا،فيهماأنفأخبرنىجاءنىجبريل"إن

م:"خبثا".ىف(1)

خزيمةوابن،(11153)أحمدواخرجه.مسلمشرطعلىصحيح:وقال،1/260الحاكم(2)

حبانوابن،(1017)خزيمةوابن،(11877)وأحمدبه.هارونبنيزيدطريقمن(1017)

.(4143،4144)فىوسيأتىحماد.طريقمن(2185)

وأخرجهالخزاز.عامروأبىالحجاجبنالحجاجعن،11/328،329العللفىالدارقطنىذكره(3)

به.نعامةأبىعن-ينسبهولم-حجاجطريقمن(786)خزيمةابن

-47-

403/2



الصلاةكتاب

.(1)((هكحيلفشيئاوجدفمن

...ىذأنعلهأوثوبهوفيصلىمنباب

عنمعمر،عن،الرزاقعبدعن،الحنظلئإسحاقورواه،ظ348/21

يقل:ولم"قذزا((.:وقالالخدرئسعيدأبىعن،حذفرجلعن،ايوب

.(2)!ا!جخ"

ءووصو)3(ء المروزى،احمدبننصرويهبنمحمدسهلأبواخبرنا-4146

،هارونبنيزيدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىأخبرنا،خنبابنبكرأبوأخبرنا

فىيصلىعمرابنرأيت:قالأسلمبنزيدعن،مطرفبنمحمدأخبرنا

صلاته.فىومضىرداءهعليهوألقىرداءهعنهفنزعنافعفأتاه،دموفيهردائه

ال!كرىالجئارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-4147

حدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

هوبينماعمرابنأن،سالمعن،الرهرئعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبد

ماأتئمثم،فغسلهبماءفجاءوه،إليهمفأشارفانصرف،مادثوبهفىرأىيصفى

.(4)دعيولمصلاتهمنمضىماعلىبقى

واحتخع،الفهرحمه،()القديمفىالشافعئذهبهذاوإلىالثيخ:قال

داودعنالافسمحمدبنإبراهيمعن(4821)والأفرادالغرائبأطراففىالدارقطنىأخرجه(1)

به.العطار

.(1516)الرزاقعبد(2)

.أ"نضرويه:م،2صفى(3)

عمر.ابنقولمن(1370)الرزاقعبد(4)

.(183)الصغرىوفى،(1227)عقبالمعرفةفىالمصنف(5)

-48-



...ىذأنعلهأوثوبهوفىصلىمنبابالصلاةكتاب

الجديدفىعنهرجعثمروينا،مامعنىفىعمروابنسعيدأبىبحديث

فىكهيئته،عالمايكنلمأوثوبهكأكانبماعالصاكان؟الضلاةأعاد:وقال

لوضوء)1(.ا

وئن،(2)قلابةوأبىالبصرىالحسنقول!وهذا:اللهرحمهالشيخقل

عنسلمةبنبحقادلاشتهارهسعيدأبىحديثعنرغباللهرحمهالشافعئ

،(3)عدالتهفىمختلفمنهمواحدوكل،نضرةأبىعنال!عدئنعامةأبى

مسلميخرجهولم،منهمبواحد""الصحيحفىالبخارئيحتبئلموكذلك

رغبيكونأنويحتمل،الروايةهذهغيرفىبهماحتجاجهمع""كتابهفى

حملأو،شرعابتداءبذلكإتاهال!لامعليهجبريلإعلامجعللأنهعنه

أعلم.والله،الطاهراتمنيستقذرماعلىعنهالمذكورالأذى

عن،المزفاللهعبد(و349/21بنبكرعنالحديثهذاروىوقد

هريرةوأبىعباسوابنمسعودابنحديثومنمرسلا)4(،و!مجالنبى

إبراهيمعنآلراعىحمرأبورواهإنمامسعودابنحديثأنإلا،موصولا

.بنحوه89/1الافعى(1)

.(3982،3992)شيبةأبىابنومصنف،(3692،3702)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

جليلمامفإسلمةبنحمادأما،فيهمالقولأساء:بقولهالتركمانىابنتعقبهوقد،المصنفقالكذا(3)

مسلموأخرج،زرعةوأبومعينابنفوثقهنضرةأبووأما،معينابنفوثقهنعامةأبوماوأ.ء.ثبتثقة

.253/7،08/285،34/349الكمالتهذيبوينظرللبيهقى.لازمغيروكلامهاص..للثلاثة

به.القهعبدبنبكرحديثمن(بغية-137)الحارثأخرجه(4)
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الصلاةكتاب

الفه)1(عبدعنعلقمةعن

...ىذأنعلهأوثوبهوفىصلىمنباب

اخروجهمنوروى،(2)هبمحتبئغيرحمزةوأبو،

404/2

منه.أضعف

عنمهرانبنميمونعنال!ائببنفراترواهإنماعباسابنوحديث

51روإنماهريرةأبى/وحديث،(4)تركوهال!ائببنوفرات،(3)عباسابن

.(6)هبيحتبئلاوعئاد،(كثير)بنعئاد

به:بأسلابإسنادمالكبنأنسعنروىقدأنهإلا

هاخ!بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-4841

إسماعيلبنموسىحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثنا:قالاعصمةبنوإبراهيم

يحيىأخبرنا:قالاقتادةابننصروأبوال!لمئالرحمنعبدأبووأخبرنا)ح(

حدثنا:قالاالحخاجبنإبراهيمحدثنا،مطئنحدثنا،القاضىمنصورابن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

،1/511المعانىشرحفىوالطحاوى،(1570)والبزار،(334)مسندهفىشيهبةأبىابنأخرجه

به.حمزةأبىطريقمن1/014والحاكم،(1750)الأوسطوفى،(9972)والطبرانى

والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظرالراعى.الكوفىالقصابالأعورحمزةأبوميمونهو

فىحجرابنقال.353/10التهذيبوتهذيب،237/29الكمالوتهذيب،235/8

ضعيف.:2/292التقريب

به.فراتطريقمن399/1الدارقطنىأخرجه

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الجزرىالمعلىأبو:وتيل.سليمانأبو،السائببنفراتهو

ولسان،3/341الاعتدالوميزان،2048/6والكامل،458/3الكبيروالضعفاء،7/130

.4/043الميزان

أبىحديثمن(8735)الأومطفىوالطبرانى،4/1641،1642الكاملفىعدىابنأخرجه

.هريرة

.(3429)عقبترجمتهمصادرتقدمت

-55-



الدممنغسلهيجبمابابالصلاةكتاب

لمك!فهالفهرسولأن،مالكبنأنسعن،ثمامةعن،المثنىبناللهعبد

خلعت:قالوا."؟مكل"ما:فقال،الناسفخلعمرةإلاالضلاةفىنعليهيخلع

بنبراهيمإلفظ.(1)"ارذقفيهماأنأخبرنىالشلائمعليهجبريل"إن:فقالفخلعنا.

أعلم.والله،المثنىبناللهعبدبهتفرد،الحجاج

وفىهذافىالصلاةعلىالبناءمنيفعلهعمرابنكانالذىوأما

وهو.(3)يستأنف:يقولكانأنهمخرمةبنالمسورعنروينافقد،(2)الرعاف

التوفيق.وبالله،المسألةهذهفىالوضوءعلىالقياس

الدممنغسلهيجبماباب

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-9414

،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا،فارسبنيحيىبنمحمدحدثنا،داود

مريةالعا،ظ21/349جحدرأمحماع!حدثتنى:قالتشدادبنتيونسأمحذثتنا

معكنت:فقالت،الثوبيصيبالحيضةدمعن!اعائشةسألتأنها

أصبحفلماكساء،فوقهألقيناوقدشعارنا)4(،وعليناع!قهالفهرسول

فقال،جلسثمالغداةفصفىخرجثم،فلبسهالكساءأخذلمج!اللهرسول

(1831)المختارةفىالضياءوأخرجه.البخارىشرطعلىصحيح:وقال،1/139،041الحاكم(1)

به.إبراهيمطريقمن

.(3430)فىتقدم(2)

.(3441)فىتقدم(3)

.1/114السننمعالم.بدنهيلىممايجعله:أى،الانسانيستشعرهالذىالثوب:الشعار(4)
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الدممنغسلهيجبمابابالصلاةكتاب

يليهاماعلىلمجؤالفهرسولفقبض.دممن(1)لمعةهذه،الفهرسوليا:رجل

بهاأرسلىثموأجفيها،هذه!اغسلى:فقالالغلاميدفىمصرورةإلئفبعث

لمجوالفهرسولفجاء،إليهفأحرتهاأجففتهاثمفغسلتهابقصعتىفدعوتإلقأ.

إليه.رددتها:يعنى.إليهفأحرتها:قولها.(2)عليهوهوالنهاربنصف

بمكة،المصرىنظيفبنالفضلبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-0415

بنروححدثنا،إملاءالرازىإسحاقبنالحسنبنأحمدالعباسأبوحدثنا

!(3)

بنروحعن،مالكبنالقاسمحدثنا،عدىبنيوسفحدثنا،الفرج

الصلاة"تعاد:قاليرفعههريرةأبىعن،سلمةبىأعن،الرهرئعن،غطيف

.(4)"الدممنالذرهمقدرمن

الجراحىالفهعبدبنمحمدبكرأبوحذثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرظ

وهبحدثنا،ال!كرىالكريمعبدحدثنا،(ساسويه)بنيحيىحدثنابمرو،

:قالالمباركبنالفهعبدقال:قالالملكعبدبنسفيانأخبرنا،زمعةابن

ليهإفجلست،لمجؤالنبىعن(الذرهمقدرالذم)صاحبغطيفبنروص!رأيت

فىمالكثرةمعهجالسايروخ!أنأصحابىمنأستحيىفجعلتمجلسا،

.4/272الهايةينظراليشرة.البقعة:الفمعة(1)

.(77)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(388)داودأبو(2)

.إ"عن:2ص،سفى(3)

فىحبانوابنبه.الفرجبنروحعن56/2العقيلىوأخرجه.(382)الخلافياتفىالمصنف(4)

به.القاسمطريقمن1/104والدارتطنى،998/3الكاملفىعدىوابن،298/1المجروحين

.،إشاسويه:مفى(5)
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الصلاةكتاب

المناكير)1(.يعيى.حديثه

الدممنغسلهيجبماباب

أخبرنا،الحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا

تحفظ:معينبنليحيىقلت:قالطالعباسبنأحمدحدثنامنير،بنمحمد

صووالنبىعن،ل!جبه(و21/350هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،الزهرئعن

2/405؟ممن:قالطثم.واللهلا:فقالط."الدممن/الدرهممقدارفىالصلاة"تعاد:قالط

مالكبنالقاسمعن:قلتعمن؟،ثقة:قالطعون.بنمحرزحدثنا:قلت

أبايا:قلتها.:قالط.غطيفبنروحعن:قلتعفن؟،ثقة:قالطالمزك!.

لاهذا:أحمدأبوقالط.أجل:قالط.غطيفبنروحمنإلاأتيناأرىمازكريا

الإسناد)2(.بهذامنكروهو،غطيفبنروحغيرأعلمهفيماالرهرئعنيرويه

هذايكونأنأخاف:قالطأنهالذهلىيحيىبنمحمدعنبلغنىوفيما

مجهولط)3(.هذاوروحموضوعا.

أبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-4151

الأصبهانى،الشيخبأبىالمعروفحيانبنجعفربنمحمدبنالفهعبدمحمد

بنموسىعامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا

سفيانطريقمن2/56الضعفاءفىوالعقيلى.بهوهبطريقمن18صالمقدمةفىمسلمأخرجه(1)

به.الملكعبدابن

.3/998الكامل(2)

والتعديلوالجرح،308/3الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالثقفى.غطيفبنروحهو(3)

الذهبىوقال.2/60الاعتدالوميزان،998/3والكامل،56/2الكبيروالضعفاء،3/495

النسائى.تركه:829/2المهذبفى
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الدممنغسلهيجبمابابالصلاةكتاب

عن،عطاءعن،جريجابنعن،بقئةأخبرخ!،مسلمبنالوليدحدثنا،عامر

وكان-الذماميليعنى-الحبوندمفىرخصجم!الفهرسول!أن،عباس!ابن

لى(1)"
بهتفزد،هكذامسلمبنالوليدعنجماعةرواه.لوبهفىوهويصلىعطاب!

أحمدأبوقال!:قال!المالينئسعدأبو.أخبرظجريجابنعن،الوليدبنبقية

قال!:.جريجابنعنببقئةإلايعرفلاالحديثهذا:الحافظعدىابن

الفئمعفاء؟بعضأوالمجهولينبعضجريجابنوبينبقئةبينيكونأنويشبه

.(2)كلذيفعلماكثيرابقئةلأن

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4152

قال!:نافعبنإبراهيمحدثنا،العبدىكثيربنمحمدحدثناداود،أبوحدثنا

ما:ا!رعائشةقالت:قال!مجاهدعنيذكرهمسلمابنيعنىالحسنسمعت

ثم،بريقهابفتهدممنشىلمح!أصابهفإن،تحيضفيهواحاثوبلاإلاحداناكان

.3بريقهاقصعته

براهيمإعننعيمأبى(ظ21/350عن"الصحيح"فىالبخارئرواه-5314

بريقهاقالت:وقال!ر!نهاعائشةعنمجاهدعننجيحأبىابنعننافعابن

بظفرها.4فمصعته

به.الوليدطريقمن158/1والدارتطنى،507/2الكاملفىعدىابنأخرجه(1)

.2/507الكامل(2)

.113/1السننمعالمبه.دلكتهه:أى(3)

.(358)داودأبىعندوالحديث

.1/385الأنوارمثارق.النحريكالمصعوأصل،أذهبتهأى:ومصعتهإمضقه".:سفى(4)
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الدممنغسلهيجبمابابالصلاةكتاب

الحسنحدثنا،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبر،5

ومتنه،البخارىبإسنادفذكره.نعيمأبوحدثنا،زرعةأبوحدثنا،محمدابن

،يناقبنمسلمبنالحسنعن،إبراهيمعنوالمشهور.فقصعته:قالأنهإلا

ز!بها)2(.عائشةعنعطاء،عن،نجيحأبىابنوعن،مجاهدعن
(1)

منصحيحفهو،نعيبمأبورواهكماإبراهيمعنيحيىبنخلادرواهوقد

جميعا:الوجهين

إسحاقبنأحمدمحمدأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرناه-5414

ابنعن،إبراهيمحدثنا،خلادحدثنا،نجدةبنمعاذحدثنا،بهراةالبغدادى

واحدثوبإلالاحداناكانما:ز!بهاعائشةقالت:قالمجاهدعن،نجيحأبى

حديثوفىبظفرها.قصعتهثمبريقهابلتهمهدمنشىءأصابهوإن،فيهتحيض

.(3)الطهارةكتابفىمضىوقددم.منقطرةر!نها:عائشةعنعطاء

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4155

حدثنا،اللهعبدبنعلئحدثنا،إسحاقبنإسماعيلأخبرنا،الصفارمحمد

عن،عمارأبىبنعمارعن،التيمئسليمانحدثنا،الصمدعبدبنالعزيزعبد

فليسقليلاكانوإن،الاعادةفعليهفاحشاالدمكانإذا:قالأنهعباسابن

.(4)إعادةعليه

.(213)رىلبخاا(1)

.(38)فىتقدم(2)

.(39)فىتقدم(3)

به.العزيزعبدطريقمن(64،712)ا،وسطفىالمنذرابنأخرجه(4)
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406/2

يابساالأنجاسمنوطنمابابالصلاةكتاب

وقداليسير،الدمفىالزخصةفىعمروابنمسعودابنعنوروينا

موسىأبىعنىو.رو،(1)الطهارةكتابفىعنهماالروايةمضت

الأشفرئ)2(.

حدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،العدلأحمدأبووأخبرنا-4156

عروةبنهشامعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمد

ذبابدم:لهفقلت؟انصرفتلم:فقالصلاةمنانصرفتأبىرآك!:قالأنه

تتمحتىانصرفتلم:وقالعلئذلكفعاب:قالثوبى.فىرأيت

.الذبابمثلدم:هشامعن(و21/351،الثورئروايةوفى(3)!؟صلاتك

سائرومذهبسوابر)4(،وكثيرهقليله:يقولالبصرىالحسنوكان

البراغيثدمفىورخص،ويسيرهالدمكثيربينالفرقفىبخلافهالفقهاء

.(وطاوس!)والشعبئالبصرئوالحسن4عطا

يابساالانجاسمنوطئما/باب

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-4157

ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمد

وعقبه.(675)فىتقدم(1)

.159/2السنةشرحينظر(2)

به.هامطريقمن(2032)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.2/155المنذرلابنالاوسطينظر(4)

.(2031،2032،2034)شيبةأبىابنومصنف،(1461-1457)الرزاقعبدمصنفينظر(5)
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الثوبمنموضعهاخفىإذاالنجاسةبابالصلاةكتاب

ابنعلىقرئ:قالىنصربنبحرحدثنا،العباسأبووحدثناظل:.وهب

بنمحمدعن،عمارةبنيحيىبنمحمدعن،أنسبنمالكحذثك:وهب

سلمةأمسألتأنها،عوفبنالرحمنعبدبنلإبراهيمولدأمعن،إبراهيم

فقالتالقذر.المكانفىمشىوأذيلىاطيلامرأوإنى:فقالتجمجمالنبىزوج

.(1)"بعدهمما"يطفره:جميهسالفهرسولقال:سلمةأم

:بالقوىوليسمرفوعاهريرةأبىعنأيضاذلكوروى

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-4158

إسماعيلبنإبراهيمحدثنا،كريبأبوحدثنا،الدورىخلفبنالهيثمحدثنا

،سفيانأبىعن،الحصينبنداودعن،حبيبةأبىبنإبراهيمعن،اليشكرى

الطريقفنطأالمسجدنريدإنا،الفهرسولىياقلنا::قالىهريرةأبىعن

لش!!ا!و!زا.(3)"افعببعفهاتطفر)2("الالرق:لمجج!الشبئفقال.النجسة

.بالقوى

الثوبمنموضعهاخفىإذاالنجاسةباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدبوأأخبرنا-5914

أيوبحدثنا،المرادىسليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

الذهبىوقال.(531)ماجهوابن،(431)مذىوالتر،(383)داودأبوطريقهومن،1/142مالك(1)

.الحالمجهولةالولدأم:2/830

إيطهرلا.:2/831والمهذبالكاملفى(2)

به.كريبأبىعن(532)ماجهابنوأخرجه.1/236الكاملفىعدىابن(3)
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الحيضدممنالثوبغسلبابالصلاةكتاب

أنه،عوفيبنالفهعبدبنطلحةعن،الرهرئعنيون!،عنسويد،ابن

أبوقال،الزجلفيهيجامع(ظ351/21الثوبفىد!بههريرةأبااستفتى

وإن،كقهالثوبفاغسلعليكالتب!ثمرأيتهشى!أصابهإن:ل!بههريرة

.(1)هيفصلثمالثوبفانضحتستيقنهلمشىءفىشككت

فاغسله،مكانهعرفتإن:يقولعمرابنكان:قالنافععنورؤينا

.(2)هفكالثوبفاغسلوإلا

الحيضدممنالثوبغسلباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبواخبرنا-4160

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنتفاطمةحدثتنى:قالعروةبنهشامعنسعيد،بنيحيىحدثنابكر،

فىتحيضإحدانا:فقالتجموالقهرسولجاءتمرأةاأن،أسماءعن،المنذر

.(3)"هيفتمفىثمتنفحهثمبالماء،تقرصهثمأتحته:فقال؟تصنعكيفالثوب

(4)

سعيد.بنيحيىعنحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4161

به.الزهرىطريقمن(490)صيبةأبىوابن،(1441)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.نافعطريقمن(730)المنذروابن،(905)شيبةابىوابن،(1443)الرزاقعبدأخرجه(2)

والبخارى،(26932)واحمد.بهالقاضىيوسفطريقمن(671)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجه(3)

به.يحيىطريقمن(275)خزيمةوابن،(227)

.(110/291)مسلم(4)
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...الموضعفىهوبهالمامورالنضحأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

هشامحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،الفقيه

:تقولبكرأبىبنتأسماءعنتحدثالمنذربنتفاطمةسمعأنه،عروةابن

فقال،الثوبيصيبالحيضدمعنجم!الفهرسول!سألتامرأةإن

.(1)((هيفصلىثم،رشيهثمبالماء،اقرصيهثم"حتيه،:جم!الفهرسول!

بهالطمورالنضحأنالبيانذكرباب

الدميصبهلمالذىالموضعفىهو

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4162

موسى،بنإبراهيمحدثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا،الفقيهإسحاق

بنتأسماءعن،المنذربنتفاطمةعن،إسحاقبنمحمدعن،عبدةحدثنا

بثوبها(و21/352تصنعكيف!الفهرسول!تسألةمرأاسمعت:قالتبكرأبى

ثمبالماء2(،قزصتهثمحتته،2)دمافيهرأت"إن:فقال!حيضتها؟منطهوتإذا

.(3)((هيفتصلىثمثوبها،سائرفىتنضح

أحمدبنإسماعيلحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأنجرنا-4163

أخبرنا،حرملةحدثنا،العسقلانئالحسنبنمحمدحدثناالجرجاخ!،

القاسمبنالرحمنعبدأن،الحارثبنعمروحدثنى،وهببنالفهعبد

407/2تقرصثمتحيضإحدانا/كانت:قالتانهار!نهأعائشةعن،أبيهعن،حدثه

.(37)فىتقدم(1)

بماء".اقرصيهثم"حتيه:سفى(2-2)

أبىصحيحفىالألبانىوقال.بهإسحاقابنطريقمن(276)خزيمةوابن،(036)داودابوأخرجه(3)

صحيح.حسن:(346)داود

-59-



...واجبغيراختيارالنضحأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

رواه.(1)هيفتصفىثم،سائرهعلىوتنضحفتغسله،طهرهاعندثوبهامنالذم

.(2)بهوابنعنأصبغعن""الصحيحفىالبخارئ

واجب،غيراختيازالنضحأنالبيانذكرباب

فقطالدمغسلالواجبوأن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4614

الرحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

سلمة،ائمعلىدخلت:قالتجذتهعن،يحيىبنبكارحدثنا،مهدىابن

عهدعلىالحيضيصيبناكانقد:سلمةأئمفقالت،قريشمنامرأةفسألتها

كانتالذىالثوبفتنظر،تطهرثم،حيضتهاأئامإحدانافتلبثعفيه!الفهرسول

،تركناهشىءأصابهيكنلموإن،فيهوصفيناغسلناهدمأصابهفإن،فيهتبيت

ممتشطة،يمونإحدانافكانتالممتشطةوأفا،فيهنصفىأنذلكيمنعناولم

فإذا،حفناتثلاثرأسهاعلىتحفنولكنها،ذلكتنقضلماغتسلتفإذا

جسدها)3(.سائرعلىأفاضتثم،دلكتهالشئعرأصولعلىالبللرأت

الاثريزيلمااستعمالمنيستحبماباب

الدمغسلفىالماءمع

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4165

به.وهبابنطريقمن(630)ماجهابنأخرجه(1)

.(803)البهخارى(2)

.(877)فىتخريجهتقدم(3)



الماء...معالأثريزيلمااستعمالمنيستحبمابابالصلاةكتاب

حذثنى،سفيان،ظ21/352عن،يحيىحدثنا،مسددحدثنا،داودأبوحدثنا

:تقولمحصنبنتقيسأمسمعت:قالديناربنعدىحدثنى،الحذادثابت

واغسليه(1)بضلع"حكيه:!الالثوبفىجونالحيضدمعنجمج!النبئسألت

.(2)((ردسوبماء

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4166

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

كذا:الشيخقال-الضلتأبىبنتأمئةعن،سحيمبنسليمانحذثنى:قال

منامرأةعن-الضوابوهو.الضلتأبىبنتامنة:غيرهوقال،كتابىفى

يافقلنا:غفاربنىمننسوةفىلمجماللهرسولجئت:قالتغفاربنى

فنداوىخيبر،إلىهذاوجهكفىمعكنخرجأنأردناقد،الفهرسول

"على:!يخصاللهرسولفقالاستطعنا.بماالمسلمينونعين،الجرحى

حقيبةلمجراللهرسولفأردفنى،حدثةجاريةوكنتمعهفخرجنا.((اللهبركأ

أؤلوذلك،منىدمالحقيبةعلىفإذا،ونزلتالصبحإلىفنزل،3رحله

ما!راللهرسولرأىفلما،واستحييتالناقةإلىفتقبضت،حضتهاحيضة

من"فأصلحى:قالنعم.:فقلت؟إ.نفست"لعلك:قالالدمبىورأى،بى

.3/96يةالنهاينظرالعود.:الضلع(1)

خزيمةوابن،(291)والشائى،(628)ماجهوابن،(26998)أحمدوأخرجه.(363)داودأبو(2)

.(349)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.ثابتطريقمن(1395)حبانوابن،(277)

وهووالناقةالبعيرمركبهووالرحل.القتبمؤخرةفىتجحلالتىالزيادةهىالحقيبة:الرحلحقيبة(3)

.(ل)رح29/54والتاج،1/124النهايةينظرالشاء.دونالرجالمراكبمنوهوالقتبمنأصغر
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408/2

الماء...معالأثريزيلمااستعمالمنيستحبمابابالصلاةكتاب

واغتسلى،الحقيبةأعابمافاغسلىملحا،فيهفاطرحىماءمنإناغوخذى،نفسك

ملحا،طهورهافىجعلتإلاحيضتهامنتطفرلافكانتلمركبك((.عودىثم

ماتت.حينغسلهافىيبملأنبهوأوصت

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبواخبرنا-6714

محمدحدثنى،الفضلبنسلمةحدثنا،الزازئعمروبنمحمدحدثنا،داود

عن،المخلتأبىبنتأمئةعن،سحيمبنسليمانعن،إسحاقابنيعنى

وأ353/210لمج!اللهرسولأردفنى:قالت،محلىسفاهاقدغفاربنىمنامرأة

"واغتسلى")1(.:قولىيذكرلمأنهإلا،معناهفذكر

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا/-6814

حدثنى،الوارثعبدبنالضمدعبدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،داود

سألت:قالتمعاذةعن،العدوئبكرأبىجذةيعنىالحسنأثمحذثتنى،أبى

أثرهيذهبلمفإن،تغسله:قالت،الذمثوبهايصيبالحائضعنر!نهاعائشة

ثلاثجمجكرالقهرسولعندأحيضكنتلقد:وقالت.صفرةمنبشىءفلتغئره

.(2)ابوثمحلىأغسللاجميعا،حيض

سليمان:2/832الذهبىوقال.بهإسحاقابنطريقمن(13627)أحمدوأخرجه.(133)داودأبو(1)

أمية؟منثممنقطعا،الخبرفيكونأميةلقىما:قيل

مأ:833/2الذهبىوقالبه.الصمدعبدطريقمن(26126)أحمدوأخرجه.(357)داودأبو(2)

.تعرفلاالحسن
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...الثوبفيأثرهبقىإذاالدمأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

أثرهبقىإذاالدمأنالبيانذكرباب

يضرا!لالغسلبعدالثوبفى

ابنالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4169

قالا:عمربنوبشرجريربنوهبحدثنا،مرزوقبنبراهيمإحدثنا،يعقوب

الدمعنر!بفأعائشةسألت:قالتمعاذةعن،الرشكيزيدعن،شعبةحدثنا

الدميصيبهالثوبأرأيت:قلت:حديثهفىبشزوقال.الثوبفىيكون

.(1)زوهطالماء:فقالت.أثرهيذهبفلا،فأغسله

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-4170

بنيزيدحدثنا،المنهالبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

سألتةمرأاأنمعاذةعن،قتادةعن،عروبةأبىابنيعنىسعيذحدثنا،زريع

ليس:فقالت،أثرهفيبقىفيغسل،الثوبفىيكونالحيضدمعن!نهاعائشة

.بشىء

ضعيفين:بإسنادينلمجيا!النبىعنروىوقد

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4171

ا!*حمكم،عبدن4الفيماعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثتا

وهب:أ"بنعلىقرئ:قالنصربنبحروحذثناقال:.وهبابنأخبرنا

عن،طلحةبنعيسىعنظأ353/21،حبيبأبىابنعن،لهيعةابنأخبرك

به.شعبةطريقمن(0521)الدارمىأخرجه(1)
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409/2

...الثوبفىأثرهبقىإذاالدمأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

يخرجلمإنأفرأيت:جميدالفهلرسولقالتيساربنتخولةأن،هريرةأبى

لهيعة.ابنبهتفزد.(1)((اثرهيضزكولاالماءإيكفيك:قال؟الثوبمنالدم

محمدبنمحمدجعفبرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-1724

حدثنا،أبىحدثنا،صالحبنعثمانبنيحيىحدثنا،البغدادئالفهعبدابن

أبىعنحدثهمطلحةبنعيسىأن،حبيبأبىبنيزيدحذثنى،لهيعةابن

ثوبإلا!رليس:فقالتجمع!الفهرسولإلىأتتيساربنتخولةأن،هريرة

صلىثم،ثوبكفاغسلىطهرتإاذا:فقال؟أصنعفكيف،فيهأحيضناوأواحا

ولاالماء"يكفيك:قال؟الثوبمنالذميخرجلمإنأرأيت:قالت.((هيف

لهيعة.ابنبهتفزد.(2)"أثرهيضزك

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4173

حدثنا،حفصبنمهدئحدثنا،الحربئإسحاقبنإبراهيمأخبرنا،الفقيه

خولةعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،نافعبنالوارخعن،ثابتبنعلئ

واحا،ثوبلاإ!روليس/أحيضإنى،اللهرسوليا:قلت:قالتنماربنت

:قال.أثرهيبقى،القهرسوليا:قلتفيه".وصفىأاغسليه:قال.الذمفيصيبه

(3)ر
اوثقغيرهنافعبنالوارخ:الحربئإبراهيمقال:بكرأبوقال.يضز""لا

ابنعن1/22المدونةفىوسحنون.بهالحكمعبدابنعن(071)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(1)

به.وهب

منضعيف:2/833الذهبىوقال.بهلهيعةابنطريقمن(365)داودوأبو،(8939)أحمدأخرجه(2)

لهيعة.ابنقي

بن-علىطريقمن(7651)الصحابةمعرفةفىنعيمأبووعنه،(615)24/241الطبرانىأخرجه(3)
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الحانضثوبفىالرجلصلاةبابالصلاةكتاب

الحديثين.هذينفىإلايسارأونماربنتبخولةيسمعولم.(1)هنم

الحائضثوبفىالرجلصلاةباب

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-7414

اللهوعبدإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

عن،يحيىبنطلحةحدثنا،وكيعأخبرنا:إسحاق.وقالوكيععن،هاشمابن

،و354/21ع!جساللهرسول!ان:!التر!كيفاعائث!ةعن،اللهعبدبناللهعبيد

علىوبعضهمرطوعلئحائض!،وأناجنبهإلىوأنابالفيليصفى

وغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.جم!جمإ2(اللهرسول!

(3)ص

وثيع.عن

بوأثناحد،داسىبربنابكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأضرنا-7514

الشيبانى،إسحاقأبىعن،سفيانحدثنا،الضئاحبنىدع!53ـهحدثناداود،

مرطوعليهصلىك!يمالنبئأن،ميمونةعنيحذثهلث!دادليأقت!جن!3عبدمنسمعه

.(4إعليهوهويصلىوهو،ئضحتوهىمنهءاك-،.رب!.أفيبعضوعلى

بنتخولةترجمةفى،منسوبةغير.خولة:نعيم"بوروظ،حكيمبنتخولة:ألى/:إكا!أوقال.=ثابت

هذا.بغيهرتعرفلموخولة،ويحىأحمدقاله،بثتهةشي!الوازع:833/!الذهب!وقاليسار.

.(3406)فىتقدم(1)

ما!وابن،(370)داودوأبو،(64025)احمدوأخرجه.(767)النسائىوعنه،(1381)إصحاق(2)

به.وكيعطريقمن(652)

.(514)مسلم(3)

حبانوابن،(768)خزيمةوابن،(653)ماجهوابن،(40682)أحمدوأخرجه.(369)داودأبو(4)

.(355)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.سفيانطريقمن(2329)
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الحائضثوبفىالرجلصلاةبابالصلاةكتاب

الحرفئالفهعبدبنالفهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمابوأخبرنا-1764

أبوحدثنا:قالاببغدادالإيادئيعقوببنعلىبنمحمدبنعلئالقاسموأبو

نعيم،أبوحدثنا،الحسنبنإسحاقحدثنا،الشافعئالفهعبدبنمحمدبكر

عبيدبنثابتعن،(1)ةئنغأبىبنحميدبنالملكعبدغنئة)1(أبىابنحدثنا

نأكجالفهرسولأمرخ!:قالتر!نهاعائشةعن،القاسمعن،الأنصارئ

ليستحيضتكاإن:قالحائف!.إنى،الفهرسوليا:فقلت،الخمرةأناوله

.(3)ةئنغأبىابنحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)"كديفى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4177

حدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

القاسم،بنالرحمنعبدعن،عمربنالفهعبدعن،مهدىبنالرحمنعبد

.(4)الثوبفىالحائضبعرقبأساترىلاكانتأنها،ر!نهاعائشةعن،أبيهعن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4178

،عطاءبنالوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،العباسأبوحدثنا

تحيضةالمرأعنسئلعباسبىابنأن،عكرمةعن،ح!انابنهوهشامأخبرنا

لممانعم:قالفيه؟أتصفى،فيهفتعرقحيضتهاأئامعليهافيكون،درعهافى

.18/302الكمالتهذيبوينظرعيينة".5:سفى(1)

.(898)فىوتقدمبه.نعيمأبىعن(24832)أحمدأخرجه(2)

.(298/102)مسلم(3)

باساترىلاكانتأنها،القاصمطريقمن،(1802)ضيبةأبىوابن،(1431)الرزاقعبدأخرجه(4)

به.عائئةعنالهذيلأمطريقمن(1432)الرزاقوعبد.الجنببحرق
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احتياطاذلكمنالتحرزفىروىمابابالصلاةكتاب

.(1)هيففيصلىثوبهفى(ظ354/21يعردتىالجنبوكذلك،دمفيهيكن

احتياطاذلكمنالتحززفىروىماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4179

أبىجارحميلإبنأحمدحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

الله،عبدأبووأخبرنا)ح(أشعثعن،غندرجعفربنمحمدحدثنا،سلمة

بنمحمدبنيحيىحدثنا،المنصورىالحسنبنمحمدالحسنأبوحدثنى

محمدعن،الأشعثحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنا،البخترى

410/2كان:/قالتز!نهاعائشةعن،شقيقبناللهعبدعن،سيرينابن

وفىأبى.شئا:اللهعبيدقاللحفنا.أوشعرنافىيصلىلاجمتاللهرسول

.(2)كشغيرمنلحفنا.فى:غندرحديث

رعئها-عائشةعن،سيرينبنمحمدعن،علقمةبنسلمةورواه-5814

.أخبرناهشعرنافىيصلىلاجمتالفهرسولكان:قالت-شقيقابنيذكرلم

الحسنينموسىحدثنا،بالويهابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمد

.(3)بذلكعلقمةبنسلمةعن،وهي!ثحدثناأسد،بنمعلىحدثنا،عبادابن

.(903)فىتقدم(1)

طريقمن1/50المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.الشيخينشرطعلى:وقال،1/252الحاكم(2)

به.محاذبناللهعبيدعن(367،645)داودوأبو.والأشعثغندربينشجةبذكر،حميدبنأحمد

طريقمن(5381)والنساثى،(006)والترمذىبه.معاذطريقمن(2330،2336)حبانوابن

.(354)داودألىصحيحنىالألبانى4وصحى.بهأشعث

به.سلمةطريقمن(24698)أحمدأخرجه(3)
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أهلهفيهالرجليجامعالذىالثوبفىالصلاةبابالصلاةكتاب

فىشقيقابنيذكرلم،سيرينابنعن،ح!انبنهشامرواهوكذلك

ملاحفنا.فى:قالأنهإلا،إسناده

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-8114

عنحضاد،حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،علئبنالحسنحدثناداود،

فىيصفىلاكانع!ع!النبئأنر!نها،عائشةعن،سيرينابنعن،هشام

فلمعنهمحمداسألت:قالصدقةابىبنسعيدوسمعت:حضادقالملاحفنا.

سمعتهأدرىولا،سمعتهمفنأدرىولا،زمانمنذسمعته:وقال،يحذثنى

.(1)هنعفسلوالا،أوثبتمن

أهلهفيهالرجليجامعالذىالثوبفىالصلاةباب

زكرياوأبو،و355/21القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-1824

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإبراهيمبنيحيى

بنبحروحذثناقالةوهب.ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمد

لهيعةبنالفهوعبدسعدبنالفيثأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصر

معاويةعن،قيسبنسويدعن،حبيبأبىبنيزيدعن،الحارثبنوعمرو

معاويةعن:بحروقال."!ف!سفيانأبىبنمعاويةسمعت:قالحديجابن

كانهل:قلتع!ي!النبىزوجحبيبةأئمسألت:يقولسفيانأبىابن

فيهيرلمإذا،نعم:قالت؟فيهيجامعهاالذىالثوبفىيصفىع!ع!الفهرسول

.(354)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(368)داودأبو(1)
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البدنأوالثوبيصيبالمذىبابالصلاةكتاب

.(2)الطهارةكتابفىعرقهطهارةفىالأخبارمضتوقد.(1)ىذأ

البدنأوالثوبيصيبالمذىباب

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىبوأأخبرنا-8314

سعيدحدثنا،إسحادتىبنمحمدأخبرنا،إسماعيلحدثنا،مسذدحدثنا،داود

المذىمنألقىكنت:قال!حنيفبنسهلعن،أبيهعن،السبادتىبنعبيدابن

"إنما:فقال!ذلكعن!اللهرسولفسألت،الاغتسال!منهأكثروكنت،شدة

منه؟ثوبىيصيببمافكيفاللهرسوليا:قلتالوضوء((.ذلكمنيجزئك

.(3)"أصابهأنهترىحيثثوبكمنبهافتنضحماءمنكفاتأخذأن"يكفيك:قال

أعلم،والله،غسلهالخبرهذافىالمذكوربالنضحوالمرادال!ثيخ:قال

.البدنمنبغسلهأمرأنهكي!اللهرسول!عنوثابت

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4184

عن،زائدةحدثناالوليد،أبوحدثنا،الفضلبنعباسحدثناالضفار،عبيد

مذاء،رجلاكنت:قال!مل!فرعلىعن،الرحمنعبدأبىعن،حصينأبى

رجلامرتفأ،لهأسأأنفاستحييت،ظ21/355كي!اللهرسول!بنةاعندىوكانت

خزيمةابنوأخرجه.لهيعةوابننصربنبحرذكردون،زكرياأبىعن(921)الصغرىفىالمصنف(1)

ئىوالنسا،(045)ماجهوابن،(366)داودوابو،(40274)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(776)

.(352)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالليثطريقمن(776)خزيمةوابن،(293)

.(1213)فىتقدم(2)

طريقمن(0311)حبانوابن،(291)خزيمةوابن،(59731)احمدوأخرجه.(012)داودأبو(3)

به.إسحاقبناطريقمن(291)خزيمةوابن،(605)ماجهوابن،(151)والترمذى.بهإسماعيل
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411/2

البدنأوالثوبيصيبالمذىبابالصلاةكتاب

فىالبخارىرواه.(1)"أضوتوذكركفاكسلذلكوجدتإذا9:فقال،فسأله

الوليد)2(.أبىعن""الصحيح

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4185

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

نأالمقدادمرأر!بهعلئاأنأبيهعن،عروةبنهشامعن،زيدبنحمادحدثنا

فرجه"يغسل:فقالفسأله.أسألهاناستحيىفإنى،المذىعنجميرالنبئيسأل

.(3)إللصلاةوضوءهويتوضأوأنثسه،

عن،أبيهعن،هشام/عن،وجماعةعيينةوابنالثورئورواه

وابن(عمروابن)عمرعنذلكفىوروينا.(4)جمتالنبىعن،!عنهعلى

.(6)قولهممنعباس

الحرفئالفهعبدبنالفهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبووأخبرنا-8614

حدثنا،الشافعئالقهعبدبنمحمدأخبرنا،ال!لامبمدينةالحربثةجامعفى

بنمعاويةحذثنى،صالحبنالفهعبدصالحأبوحدثنا،إسماعيلبنمحمد

سعدبنالفهعبدعقهعن،حكيبمبنحرامعن،الحارثبنالعلاءعن،صالح

.(1685)فىتقدم(1)

.(269)البخارى(2)

الألانىوصححه.بههنامطريقمن(153)والنسانى،(902)داودوأبو،(9001)أحمدأخرجه(3)

.(193)داودأبىصحيحفى

عيينة.وابنالثورىعن(092)عقبداودأبوذكره(4)

.االخطابإبن:2ص،سفى(ه-5)

.(815،1687،1688)فىتقدم(6)



المرأةفرجرطوبةفىبابالصلاةكتاب

الماء،بعديكونالماءوعن،الغسليوجبعماجميمالفهرسولسألت:قال

الحائض،مؤاكلةوعنالمسجد،فىالضلاةوعن،بيتىفىالضلاةوعن

أنافأما-جنبهإلىوعائشة-الحقمنيستحىلاالله"إن:جمج!القهرسولفقال

فذلكالماءبعديكونالماءوأما،اغتسلتثمكعوضأتجئتوطغمنىكانفإذا

للضلاة،وضوءكوتوضأوأنثييكفرجكذلكمنفتغسل،يمذىفحلوكل،المذى

فلأنالمسجد،منبيتىأقربماترىفقد،بيتىفىوالصلاةالمسجدفىالفملاةوأما

صلاة(و21/356تكونأنإلاالمسجد،فىأصفىأنمنإلقأحببيتىفىأصلى

فواكلها")1(.الحائضمؤاكلةوأفا،مكتوبة

المراةفرجرطوبةفىبافي

محمدحدثناالوليد،أبوأخبرنحط،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4187

معاوية.أبوحدثنا،كريبأبوحدثناعكبرا)2(،قاضىذريحبنصالحابن

هناد،حدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلىأبووأخبرنا،قال

كعببنأبىعن،أيوبأبىعن،أبيهعن،هشا!عن،معاويةأبوحدثنا

:قاليكسلثمالمرأةمنيصيبالزجلعنجميماللهرسولسألت:قال

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)((ويصفىيتوضأثمالمرأةمنأصابهماايغسل

وابن،(137ء"،156)ماجهوابن،(133)مذىوالتر،(112)داودوأبو،(70091)أحمدأخرجه(1)

عنثقاترواه:2/836الذهبىوقالومختصرا.مطولاصالحبنمعاويةطريقمن(2012)خزيمة

ضعف.فيهوحرام،مسلمبهاحتجفقدفيهتكلمهـانوالعلاء،معاوية

.2/953الاطلاعومراصد،3/507البلدانمعجموينظربغداد.قرببليدةوهىأعكبر!.:سفى(2)

من=(1691،1701)حبانوابن،(08712)وأحمد.بهمعاويةأبىعن(08812)أحمدأخرجه(3)
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المرأةفرجرطوبةفىبابالصلاةكتاب

51ورو.(1)عروةبنهشامعناخروجهمنالبخارئوأخرجه،كريبأبى

الغسل،تركمنهنسخوإنماويتوضأ")2(.ذكره"يغسل:فقالهشامعنشعبة

نسخه.شيئانعلمفلاالمرأةمنأصابهماغسلفأما

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4188

شريك،حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

فيماا!رعائشةعن،عامربنسواءة)3(بنىمنرجلعن،وهببنقيسعن

كفايأخذ!لمجصالفهرسولكان:قالت،الماءمنوالمرأةالزجل4منيميض

.()عليهيصثهثمماءمن

ببغداد،شاذانبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنعلىأبوأخبرنا-1894

حدثنا،الذورئمحمدبنالعئاسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأخبرنا

عن،القاسمبنالرحمنعبدحدثنا،الأوزاعئحدثنا،مصعببنمحمد

فإذا،خرقةتئخذأنعاقلةكانتإذاللمرأةينبغى:قالتر!نهاعائشةعن،أبيه

ماذلكثوبهمافىفيصليان،عنهاتمسحثم،عنهفيمسحناولتهزوجهاجامعها

.(6)جنابةتصبهلم

(3

به.هام-طريق

.(293)والبخارى،(346/84)مسلم(

به.شعبةطريقمن(346/85)ومسلم،(08921)أحمدأخرجه(

.273صالعربأنسابجمهرةويظرأصورة!.:سفى(

.،ابين:2ص،سفى(

.(49)داودأبىضعيففىالالبانىوضعفه.(257)داودأبو(

.!بالأوزاعىطريقمن(280)خزيمةابنأخرجه(
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...والمشركينالصبيانثيابفىالصلاةبابالصلاةكتاب

الفقيه،إسحاقابنبكربوأحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-0914

سعيد،بنيحيىعن،الليثحدثنا،بكيرابنحدثنا،براهيمإبنأحمدأخبرنا

الرجليجامعالثوبعنسئلتأنهاد!نها،عائشةعن(ظ356/21،القاسمعن

الأذىبهامتسحفاخرقةلزوجهاتعدالمرأةإن:قالتفيه؟يصلىهلأهلهفيه

.(1)هيففليصلذلكفعل3فإذا،الثوبيصيبلاحتى

وقد،الجنبتيممفىذزأبىبحديثاحتجالآخربالقول!قال!ومن

.(2)الطهارةكتابفىذكرهمضى

الثيابوأنوالمشرك!ين،الصبيانثيابفىالصلاةباب

نجاسةفيهايعل!احتىالطهارةعلى

وغيرهماإسحاقبىأابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1914

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئ

قلت:قاليحيىبنيحيىحدثنا/،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيهإسحاق

سليمبنعمروعنالزبير،بناللهعبدبنعامرحدثك:أنسبنلمالك

بنتأمامةحاملوهويصفىكانلمجيه!اللهرسولأن،قتادةأبىعن،الزرقى

قامفإذا،شمسعبدبنربيعةبنالعاصولأبىكيه!الفهرسولبنتزينب

سعيد.بنيحىطريقمن(279)خزيمةابنأخرجه(1)

.(15،0341،0355.5501،6301)فىتقدم(2)
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...والمشركينالصبيانثيابفىالصلاةبابالصلاةكتاب

بنيحيىحديثلفظ.(1)معن:قال:يحيىقالوضعها؟سجدصماذاحملها،

عنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعنالبخارئرواه،يحيى

يحيى.بنيحيى

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-9214

ابنبكرأبوحدثنا:قالاسفيانبنوحسنقتيبةبنإسماعيلحدثنا،يعقوب

عن،مسروقعن،مسلمعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،شيبةأبى

الإداوة((.خذمغيرة"يا:فقالسفرفىر!مجالنبىمعكنت:قالشعبةبنالمغيرة

فقضى،عنىتوارىحتىر!عالفهرسولفانطلق،معهخرجتثمفأخذتها

تحتمنيدهليخرجفذهب،الكفينضئقةشامئةجئهوعليهحاجته،و357/21

وضوءهفتوضحأعليهافصببتأسفلها،منيدهفأخرج،فضاقتكقها

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)ىفصثمخفيهعلىمسحثم،للضلاة

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،معاويةأبىعنيحيى

وهىتوض!أوقد،المشركيننسجمنلمجؤالنبىعصرفىالشثامئةوالجئة

وصفى.عليه

أخبرنا،ببغدادالحفارجعفربنمحمدبنهلالالفتحأبواخبرنا-9314

.(3468،3749)فىوتقدم.89/1الافعى(1)

.(435/14)ومسلم،(615)البخارى(2)

أبىطريقمن(9664)البهرىفىوالنسالى،(18190)أحمدوأخرجه.(1869)شيبةأبىابن(3)

.(1308)فىوتقدمبه.الأعمشطريقمن(389)ماجهوابن،(123)والنسائىبه.معاوية

.(427/77)مسلمو،(363)البخارى(4)
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حىمخرجمنخرجوماوالأرواثالأبوالنجاسةبابالصلاةكتاب

وكيع،حدثنامجشر،بنإبراهيمحدثنا،القطانعياشبنيحيىبنالحسين

.(1)والنصارىاليهودرداءفىبالضلاةبأسلا:قال!الحسنعن،الزبيعحدثنا

حىمخرجمنخرجوماوالأرواثالأبوالنجاسةباب

طاهرأبىبنمحمدبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-4194

أبوحدثنا،إملاءالأدمئعثمانبنأحمدالحسينأبوحدثنا،ببغدادالذقاق

عن،الأعمشعن،زيادبنالواحدعبدحدثنا،أسدبنمعلىحدثنا،قلابة

"إنهما:فقال!بقبرينمزجم!النبئأن،عباسابنعن،طاوسعن،مجاهد

قبركلعلىوج!،باثنينفشقهارطبةجريدوأخذ.((والبولبالنميمةليكذبان

فىمسلمرواهرطتتين")2(.دامتاماعنهمايخففأن"لعله:لمحقالواحد

كماالبخارئوأخرجه،(3)دسأبنمعفىعنيوسفبنأحمدعن""الصحيح

.(4)الطهارةكتابفىمضى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4195

العطاردى،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عباسابنعن،طاوسعنمجاهد،عن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا

أمماكبيير،فىيعذبانومماليكذبان"إنهما:فقالبقبرينلمجيراللهرسول!مر:قال!

به.وكيععن(6367)شةأبىابنأخرجه(11

طريقمن(496)عوانةوأبو،(766)الدارمىوأخرجه.(132)القبرعذابإثباتفىالمصنف(2)

به.الواحدعبدطريقمن(منتخب-619)حميهدبنوعبدبه.معلى

.(.../292)مسلم(3)

.(513)عقبوتقدم،(218)الخارى(4)
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حىمخرجمنخرجوماوالأرواثالأبوالنجاسةبابالصلاةكتاب

ثم.((البولمنيستترلافكانالآخروأفابالئميمة،ىث!مي،ظ357/21فكانأحدهما

يا:قالوا:قال،واحدةقبركلفىجعلثم،نصفينفشفهارطبةجريدةأخذ

رواه.(1)"اسبييلمماعنهمايخففأنالعلهما:قالهذا؟فعلتلم،الفهرسول

.(2)معاويةأبىعنالمثنىبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئ

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهبرأبوأخبرنا-4196

عن،عوانةأبوحدثنا،حقادبنيحيىحدثنا،قلابةأبوحدثنا،المحفداباذئ

"أكثر:!عاللهرسولقال:قالر!جنههريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمش

.(4)((البول(3)ىفالقبرعذاب

فيه:فزاد،!عالنبىعن،عباسابنعن،مجاهدعنيحيىأبوورواه

.()"البولمن"فتنزهوا

محمدبنالقهعبدأخبرخ!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4197

بنعمرحدثنا،غيلانبنمحمودأخبرنا،أتوببنمحمدحدثنا،الكعبئ

حدئنى:قالطلحةأبىبنالفهعبدبنإسحاقحدثنا،عكرمةحدثنا،يونس

أعرابىجاءإذجمصالفهنبىمعالمسجدفىنحنبينما:قالمالكبنأنس

والنائى،(1980)أحمدوأخرجه.(51)والصغرى،(131)القبرعذابإثباتفىالمصنف(1)

به.مماويةأبىطريقمن(347)ماجهوابن،(2068)

.(182)البخارى(2)

."فمن!:مفى(3)

وصححه.بهعوانةأبىطريقمن(348)ماجهوابنبه.حمادبنيحىعن(8331)أحمدأخرجه(4)

.(278)ماجهابنصحيحفىالالبانى

به.يحىأبىطريقمن(منتخب-641)حميدبنعبدأخرجه(5)
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حيمخرجمنخرجوماوالأرواثالأبوالنجاسةبابالصلاةكتاب

:فقال.!!مهمه:كي!الفهرسولأصحابفقالالمسجد،فىيبولفقام

413/2هذه"ان:لفقال!عاهلمجفاللهرسولإنثم،!الحتىهفتر!/"دعوه".

تعالى،اللهلذكرهىإنماالقذر،ولا(االبول)اهذامنلشىءتصلحلاالمساجد

فجاءالقوممنرجلامرفأ،!صاللهرسولقالكماأو."القرآنوقراءة،والضلاة

عنحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسفمرواه.(2)عليهفرشئه،ماءمنبدلو

(3)و

يوس!.بنعمر

الحسينئعلىبنمحمدبنجعفربنزيدالقاسمأبووأخبرنا-4198

حدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،سماعهأصلمنبالكوفة

يعنىعكرمةحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،(4)الحنينأبىبنالحسينبنمحمد

مالكبنأنسعن(و358/21،طلحةأبىبناللهعبدبنإسحاقعن،عفارابن

مه:!صاخبىاأصحابفقال،المسجدفىفبالالمسجدإلىابئأعرجاء:قال

هذه"إن:فقال!ج!النبئبهدعافرغفلماتزرموه"."لا:لمججالنبئفقال.!!مه

اللهولذكرالقرآنلقراءةتتخذإنماوالقذر،والبولالخلاءلهذاتتخذلمالمساجد

.()عليهفصبهماءمنبدلوأوبذنوبأصحابهبعضأمرثم."تعالى

بنأحمدبكرأبوالإمامأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-4199

الأبوال"."هذه:2ص،سفى(ا-1)

به.يوشبنعمرطريقمن13/1المعانىشرحفىوالطحاوى،(567)عوإنةابوأخرجه(2)

.(285)مسلم(3)

.2/225بغدادتاريخوينظر.!إالحسين:مفى(4)

به.عكرمةطريقمن(293)خزيمةوابن،(12984)أحمدأخرجه(5)
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حىمخرجمنخرجوماوالأرواثالأبوالنجاسةبابالصلاةكتاب

أخبرنا،الأسدئشريكبنإبراهيمإسحاقأبوأخبرخ!،الإصماعيلئإبراهيم

أبوليس:قالإسحاقأبوحدثنا،معاويةبنزهيرحدثنا،يونسبنأحمد

بنالفهعبدسمعاله،أبيهعنالأسود،بنالرحمنعبدولكنذكرهعبيدة

فوجدت،أحجاربثلاثةاتيهأنفأمرخ!،الغائط!ي!النبئأتى:يقولمسعود

لمجمالنبئبهنفأتيتروثةفأخذ!ت،أجدهفلمالثالثوالتمست،حجرين

فىادىارئرواه.(1)"سكرهذه9:وقالالزوثةوألقىالحجرينفأخذ

(2)ءبرء
رهير.عنلعيمابىعن"الصحيح"

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-،502

حدثنا،إسماعيلأخبرنا،زرارةبنعمروحدثنامحمد،بنالفهعبدحدثنا

يبعثمناالرجل:عمرلابنقلت:قالمجلزأبىعن،حفصةابىبنعمارة

.(3)هنمأصابكمااغسل:قالبولها.مننضخفيصيبهناقته

بنيحيىبنمحمدحدثنا،بكرأبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا-،102

عن،شعبةعن،إياسأبىبنادمحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،سهل

.(4)يغسلبولهفإنالذواثمنشىءكل:قالالحسنعن،يونس

فىيكونواأنأمرهمجمتالنبئفإن،العرنئينقضةفىأن!حديثوأفا

.(531)فىتقدم(11

.(156)الخارى(21

به.عمارةطريقمن(12491شيبةأبىابنأخرجه(31

عنطرقمن(12441،1245ثيةأبىوابن.بهيون!عن1/024المحلىفىحزمابنأخرجه(41

الحسن.
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حىمخرجمنخرجوماوالأرواثالأبوالنجاسةبابالصلاةكتاب

الله:رحمهالشافعئ(ظ358/21قالفقدوأبوالها،ألبانهامنويشربواالإبل

الضروراتوحكم،الميتةأكلالضرورةعلىأجيزكما،الضرورةعلىهذا

.(2)الكتابمنموضعهفىتعالىاللهشاءإننذكرهونحن.(1)لغيرهمخالف

الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناهالذىالحديثوأفا-4252

حدثنا،منيعابنأخبرنا،الأصبهاض!حيانابنمحمدأبوأخبرناالأصبهاض!،

عن،طريفبنمطرفعن،مصعببنسوارحدثنا،الوهابعبدبنمحمد

.(3)"دوبببأسفلالحمهأكل"مما:جميه!اططرسولقال،البراءعن،الجهمأبى

الرازئ،العلاءبنيحيىوخالفه.عنهالوجههذامنسواررواهفهكذا

كما:فرواه

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-5342

بنيحيىحدثنا،الحصينبنعمروحدثنا،الأهوازىعثمانبنسعيدحدثنا

اللهعبدبنجابرعن،دثاربنمحاربعن،طريفبنمطرفعنالعلاء،

اد!صينبنوعمرو.(4)"ببولهبأسللالحفهاعكل))مما:كح!النبىقالقال

وقيل.()ضعيفمصعببنوسؤارضعيفانالزازىالعلاءبنويحيىالعقيلئ

الافعى.عن235/2،236المعرفةفىالمصنف(1)

.(16177،16178،16540،17384،18102،19705،19706)فىسيهأتى(2)

.متروكصوار:838/2الذهبىوتال.(1204)فىتقدم(3)

فىوتمام،7/2657الكاملفىعدىوابن.بهعثمانبنسعيدطريقمن1/128الدارقطنىأخرجه(4)

به.الحصينبنعمروطريقمنروض(-138)فوائده

.(1204)عقبعليهمالكلامتقدم(5)
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414/2

الطعامياكللمالذىالصبىبولعلىالرشبابالصلاةكتاب

!عولا،ا!طهارة)1(ئبفىمفىوقدبسؤره((.بأسفلالحمهأكل"ما:عنه

شىس.لمجج!النبىعنهذافى

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4254

عن،الرزا!تىعبدحدثنا،الزمادئمنصوربنأحمدحدثناالضقار،محمد

بقتل2)يأمركانل!حبهعفانبنعثمانأن،الحسنعن،يونسعنمعمر،

.(2والحمامالكلاب

الطعامياكللمالذىالصبىبولعلىالرش/باب

أبوأخبرناالأصبهاك!،يوسفبنالقهعبدمحمدأبوأخبرنا-5542

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

عن،الرهرئعن،عيينةبنسفيان(و359/21حدثناالرعفراك!،الصباح

على!ربابندخلت:قالتمحصنبنتقيسائمعن،القهعبدبناللهعبيد

فىمسلمورواه.(3)عليهفرشهبماءفدعا،عليهفبال،الطعاميأكللمر!عالنبى

.(4)سفيانعنوجماعةيحيىبنيحيىعن""الصحيح

.(1204)فىتقدم(1)

.!الحمامفىالكلاب!بغسل:مفى(2-2)

واحمديون!.طريقمن(67102)ثيبةأبىابنوأخرجه.(97331)الرزاقعبدمصنففىوالأثر

.الحماموذبحالكلاببقتل:بلفظبهالحسنعن(521)

،(71)والترمذى،(26996)أحمدوأخرجه.(195)والصغرى،(1246)المعرفهفىالمصنف(3)

به.سفيانطريقمن(1373)حبانوابن،(285)خزيمةوابن،(524)ماجهوابن

.(.../287)مسلم(4)



الطعامياكللمالذىالصبىبولعلىالرشبابالصلاةكتاب

أبىبنالرحمنعبدمحمدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-0642

قالوا:العطارالفوارسأبىبنأحمدبنمحمدصادقوأبوئالمقمحامد

حدثنا،المرادئسليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا

الحارثبنوعمروسعدبنوالليثأنسبنمالكحدثنى:قالوهبابن

عتبة،بنالفهعبدبناللهعبيدعن،حذثهمشهابابنأنيزيد،بنويونس

،الطعاميأكللمصغيربابن!جمالنبئجاءتأنها،محصنبنتقيسأئمعن

فنضحهبماءمي!هي!اللهرسولفدعا،عليهفبال،حجرهفىا!ي!هي!اللهرسولفأجلسه

عنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)يغسلهولمعليه

بنمحمدوعن،يونسعنوهبابنعنحرملةعنمسلمورواه،مالك

.(2)الليثعنالزمح

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4207

مالك،عن،القعنبئحدثنا،الحسنبنإسحاقحدثنا،ببغدادالفقيهسلمان

بصبى!رالنبئأتحط:قالتأنهار!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

اللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)إياهفأتبعهبماءفدعا،عليهفبال

.(4)مالكعنيوسفابن

وأخرجه.(286)عقبخزيمةوابن،(103)والنسانى،(374)داودأبوطريقهومن،1/46مالك(1)

به.يون!عنوهبابنطريقمن(286)خزيمةابن

.(287/031،401)ومسلم،(223)البخارى(2)

.(3"2)النسانىطريقهومن،1/64مالك(3)

.(222)البخارى(4)
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والصبيةالصبىبولبينالفرقفىروىمابابالصلاةكتاب

أخبرناالوليد،أبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4208

نمير،بناللهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

يؤتى،ظ21/359كانجمفالفهرسولأن!به!عائشةعن،أبيهعن،هشامحدثنا

ولمفأتبعهبماءفدعا،عليهفبالبصبىفأ!،ويحنكهمعليهمفيبزكبالمخبيان

(1)ه
جريزوقال.(2)شيبةابىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلئمرواه.ء.

.(3)عليهفصئه:هشامعن

والصبيةالصبىبولبينالفرقفىروىماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4209

أبوحدثنا،موسىبنأسدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوب

بنتلبابةعن،المخارقأبىبنقابوسعن،حرببنسماكعن،الأحوص

حتىثوبكهات:فقلت!النبئحجرفىالحسينبال:قالتالحارث

فىداودأبورواه.(4)"ركذلابولوينضح،الأنثىبوليغسل)إنما:فقال.أغسله

إسرائيلرواهوكذلك.()الأحوصأبىعنوغيرهمسذدعن""السننكتاب

،(24192)وأحمد،(164)والحميدىبه.نميرابنطريقمن(1249)الممرفةفىالمصنفأخرجه(1)

به.هثامطريقمن(523)ماجهوابن،(6015)داودوأبو،(.../286)ومسلم،(6845)والخارى

.(286/110)مسلم(2)

جرير.طريقمن(286/021)مسلمأخرجه(3)

من(522)ماجهوابنبه.اسدطريقمن(282)خزيمةابنواخرجه.وصححه،1/166الحاكم(4)

به.الأحوصأبىطريق

صحيح.حسن:(361)داودابىصحيحفىالألبانىوقال.(375)داودابو(5)
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والصبيةالصبىبولبينالفرقفىروىمابابالصلاةكتاب

الفضل.أمهىولبابة.(1)سماكعن،وشريك

،قابوسعن،حرببنسماكعن،صالحبنعلىعنوروى-0142

فقالوفيها:،قصةفذكر.!سفهالنبىإلىالفضلأئمجاءت:قالىأبيهعن

الفهعبدأبوأخبرنا.((الغلامبولوينضح،الجاريةبوليغسل"إنما:!شقهالنبئ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظ

عن،المرئسعيدبنعثمانحدثنا،الكوفئالبناء2حسنونحدثنا،يعقوب

.(3)المخارقبنقابوس:قالىأنهإلافذكرهصالحبن/على

عن،عياضأبىعنيرويهالخراساخ!عطاءكان:حميدوقالى-1142

حدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه.الفضلائملبابة

سلمةبنحمادحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمد

.(4)فذكرهحميد.قالى:قالى

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-2124

حدثناقالا:المعنىالعظيمعبدبنوعئاسموسىبنمجاهدحدثناداود،

:العباسوقالى.الوليدبنيحيىحدثنى،مهدىبن،و21/360الرحمنعبد

قالى:حم!لاأبوحدثنى:قالىخليفةبنمحلحذثنى،الوليدبنيحيىحدثنا

!فاىفأويى."قفاك"وفى:قالل!رأنأرا!إذافكان!سقهالنبئأخدمكنت

به.وفريكإسراثيلطريقمن(26875،26882)أحمدأخرجه(1)

الأصل.فىضبطهاكذا(2)

به.سعيدبنعثمانطريقمن(2526)الطبرانىأخرجه(3)

به.عفانعن(26877)عقباحمدأخرجه(4)
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والصبيةالصبىبولبينالفرقفيروىمابابالصلاةكتاب

:فقال،أغسلهفجئت،صدرهعلىفبال،حسينأوبحسنفأمح!،فأستره

اءالزعربوأوهو:داودبوأقال.(1)إالغلامبولمنو-سلق،الجاريةبولمن)يغسل

وقالمهدىبنالرحمنعبدعنحنبلبنأحمدورواهالوليد.بنيحيىيعنى

بول2منويرلق،الجاريةبوليغسلفإنهرشا،"رشوه:فقال:الحديثفى

.(3)((الغلام

بنأحمدبنعثمانعمروأبوحدئنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3124

حدئنا،الحارئىمنصوربنمحمدبنالرحمنعبدحدئناببغداد،ال!فاك

عن،الأسودأبىابنحربأبىعن،قتادةعن،أبىحذئنى،هشامبنمعاذ

بول"ينضح:الزضيعبولفىقالجمي!القهنبئأن،طالبأبىبنعلىعن،أبيه

.(4)((الجاريةبولويغسل،الغلام

محمدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبووحذئنا-4421

حدثنا،(از)البرالهيثمبنأحمدحدئنا،العدلالخراسانئإسحاقبنالفهعبد

يطعما،لمماهذا:قتادةقال:وزادبنحوهفذكره.هشامبنمعاذحدثنا،عفان

(1

(2

(3

(5

(224،303)والنسائى.بهوعباسمجاهدعن(526،613)ماجهابنوأخرجه.(376)داودأبو(

.(362)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهعباسعن(283)خزيمةوابنبه.مجاهدعن

.2ص:فىلي!(

به.أحمدطريقمن(1251)المعرفةفىالمصنفوعنه،وصححه1/166الحاكمأخرجه(

أحمدوأخرجهشرطهما.علىوهو:وقال،1/651،661والحاكم،(961)الصغرىفىالمصنف(

ابنوعنه،(284)خزيمةوابن،(552)ماجهوابن،(016)والترمذى،(378)داودوأبو"(757)

به.هثامطريقمن(563)وأحمدبه.معاذطريقمن(1375)حبان

.5/192بغدادتاريخوينظرإالبزارا.:م،سفى(
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الصلاةكتاب

.(1)السغطعمافإذا

والصبيةالصبىبولبينالفرقفىروىماباب

علىأبوأخبرناهموقوفا.قتادةعنعروبةأبىابنورواه-4215

حدثنا،مسذدحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئ

عن،الأسودأبىابنحربأبىعن،قتادةعن،عروبةأبىابنعن،يحيى

بول!وينضح،الجاريةبول!يغسل:قال!ه!لطالبأبىبنعلىعن،أبيه

عنالبخارئسألت:قالأنهعيسىأبىعنبلغنىوفيما.(2)يطعملمماالغلام

يرفعهالذستوالئوهشام،يرفعهلاعروبةأبىبنسعيد:فقالالحديثهذا

.(3)أفاحوهو

مرسلا:هشامعنرواههشابمبنمعاذ(ظ36؟/21غيرأنإلا:قلت

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناه-4216

إبراهيم،بنمسلمحدثناالعزيز،عبدبنسهلبنالحسنحدثنا،إسحاق

لمجماللهرسولأن،أبيهعنالأسود،أبىابنعن،قتادةعن،هشامحدثنا

."يغسلالجاريةوبول،ينضحالغلام"بول:قال

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-4217

حدثنا،العدلالأدمئصهيببننصربنمحمدحدثنى،القطانزيادابن

القاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا)ح(صادرابنالعزيزعبدبنالرحمنعبد

به.عفانطريقمن129/1الدارقطنىأخرجه(1)

.(363)اود؟أبىصحيحفىالألبانىوصححه.(377)داودأبو(2)

.43صالترمذىعلل(3)
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416/2

والصبيةالصبىبولبينالفرقفىروىمابابالصلاةكتاب

بنالعتاسحدثنا،الأصئمالعباسأبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبو

بابنويعرفالمدائنئالعزيزعبدبنالرحمنعبدحدثنا،الذورىمحمد

أخبرناقاروند،بنكثيرحدثنا،النميرىسليمانبنالفضيلحدثنا،صادرا

نأجميهمالنبىزوجسلمةأمعن،حبيشبنتمعاذةعن،حزمبنالرحمنعبد

الضبئفبال،أحدهماأووحسينحسنحجرهوفىجالساكانع!ي!الفهرسول

ينضح،الغلام"بول:!لمجحمالط!رسولفقال؟الثوبأغسل:فقلتفقمت:قالت

فعلها.منسلمةائمعن/صحيحالحديثوهذا.(1)"يغسلالجاريةوبول

بوأحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأخبرنا-8124

،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوالحخاجأبىبنعمروبنالفهعبدحدثنا،داود

بولعلىتصئاز!نهاسلمةأمأبصرتأنها،أفهعن،الحسنعن،يونسعن

.(2)الجاريةبولتغسلوكانت،غسلتهطعمفإذا،يطعملمماالغلام

البابهذافىوالجاريةالغلامبولبينالفرقفىالمسندةوالأحاديث

الفهرحمهالثافعىعندتثبتلموكأنها،قويتبعضإلىبعضهاضئمإذا

ةن!لامنفرق(و361/21والجاريةالضبىنجولفىمحريتبينولا:قالحين

.(3)الثابتة

كتابيهما،منهاشيئايودعالمحيثومسلمالبخارئذهبذلكمثلوإلى

أصح.موقوفوهومظلمإشاده:2/840الذهبىقال(1)

.(365)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(379)داودأبر(2)

.18صالمزنىمختصر(3)
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الثوبيصيبالمنىبابالصلاةكتاب

حديثرفعفىهشاماوصوب،السمحأبىحديثاستحسنالبخارىأنإلا

الأحاديثمنسبقمامع،عنهاصحيحر!نهاسلمةأمفعلذلكومع،ا

الصبى.بولعلىالرشنفىالثابتة

الثوبيصيبالمنىباب

وأبوبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4219

بنالقهعبدمحمدوأبوالقطانالفضلابنالحسينوأبوبرهالزابناللهعبد

محمدبنإسماعيلأخبرناقالوا:ببغدادال!كرئالجبارعبدبنيحيى

عن،مغيرةعنبشير،بنهشيمحدثنا،عرفةبنالحسنحدثناالضفار،

المنى-يعنى-لأجدهكنتإن:قالتر!بقاعائشةعن،الأسودعن،إبراهيم

أبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)هنعفأحتهع!ي!النبىثوبفى

.3هشيمعنشيبة

إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5422

بنخالدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيه

نأ،والأسودعلقمةعن،إبراهيمعن،معشرأبىعن،خالدعن،اللهعبد

كانإنمار!نها:عائشةفقالت،ثوبهيغسلفأصبحر!ا،بعائشةنزلرجلا

.43صالترمذىعلل(1)

من(663)المستخرجفىنعيموأبو،(530)عوانةابووأخرجه.(188)الصغرىفىالمصنف(2)

به.هثيمطريق

.(288/701)مسلم(3)
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417/2

الثوبيصيبالمنىبابالصلاةكتاب

فركهأرأيتنىولقد،حولهنضحتترهلمفإن،مكانهتغسلأنرأيتهإنيجزئك

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)هيففيصفىفركاجميوالفهرسولثوبمن

(2)

يحمرو.بنيحيى

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-1224

عن،براهيمإعن،حفادعن،حفادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

لمجصالفهرسولثوبمنالمنئأفرككنت:قالتر!نهاعائشةأنالأسود،

(3).ص.و

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4222

(ظ361/21حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

،الأحدبواصلعن،ميمونبنمهدئحدثنا،أسماءبنمحمدبنالفهعبد

جنابةأثرأغسلر!تهاعائشةرأتنى:قالالأسودعن،النخعىإبراهيمعن

لقد:فقالت.ثوبىأصابتجنابةأثر:فقلتهذا؟ما:فقالت،ثوبىأصابت

تحنىهكذا.بهنفعلأنعلىنزيدفمالمج!الفهرسول/ثوبليصيبوإنهرأيتنى

(4)،،ص
بنالرحمنعبدعنحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.نفركه

(1)

(3)

(4)

،(24026)وأحمد.بهاللهعبدبنخالدطريقمن(1379)حبانوابن،(288)خزيمةابنأخرجه

به.مصثرأبىطريقمن(1380)حبانوابن،(288)خزيمةوابن

.(288/501)مسلم

حمادعنسلمةبنحمادطريقمن(288)خزيمةوابن،(49362)أحمدوأخرجه.(372)داودأبو

به.سليمانأبىبنحمادطريقمن(288)خزيمةوابنبه.سليمانأبىابن

(288)خزيمةوابن،(24702)وأحمد.بهأسماءبناللهعبدطريقمن(2332)حبانابنأخرجه

به.ميمرنبنمهدىطريقمن
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الثوبيصيبالمنىبابالصلاةكتاب

.اميمونبنمهدىعنمهدى

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2324

عنمنصور،حدثنا،سفيانحدثناالحميدى،حدثنا،موسىبنبشر

،تدعوهإليهفأرسلت،ضيفر!تهاعائشةضاف:قال!همامعن،إبراهيم

ولمر!جمتهأ:عائشةفقالت.ثوبهيغسلفذهبجنابةأصابتهإنه:لهافقالوا

فىمسلمرواه.(2)!مجاللهرسول!ثوبمنالمنئلأفرككنتإن؟غسله

.(3)سفيانعنحاتمبنمحمدعن""الصحيح

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4224

حدثنا،الأصبهانىابنحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

كنتإن:قالتر!نحأعائشةعن،همامعن،إبراهيمعن،منصورعن،شريئر

.(4)هيفيصلىثملمججاللهرسول!ثوبمنالمنئلأفرك

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5224

الحكمعن،المسعودىحدثنا:قال!علىبنعاصمحدثنا،حفصبنعمر

.(288/701)مسلم(1)

،(297)والنسائى،(03525)أحمدوأخرجه.(186)والحميدى،(1257)المعرفةفىالمصنف(2)

والترمذىبه.منصورطريقمن(288)خزيمةوابنبه.سفيانطريقمن(288)خزيمةوابن

به.إبراهيمطريقمن(288)خزيمةوابن،(116)

.(288)مسلم(3)

به.شريكطريقمن48/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(4)
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الثوبيصيبالمنىبابالصلاةكتاب

فذكرر!نها.عائثةأضافائه،الحارث(1)نبهفامعن،إبراهيمعن،وحفاد

جفوإذالمججالقهرسولثوبمنأمسحهرأيتنىقد:وقالت.الحديث

.(2)هتتح

حدثنا،الفقيهالوليدأبواخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4226

،الأحوصأبوحدثنا،عاصمأبوجؤاسبنأحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

كنت:قالالخولاك!شهاببنالقهعبدعن،غرقدةبنشبيبعن،و362/21

جاريةفرأتنى،الماءفىفغمستهماثوبئفىفاحتلمت،ر!نهاعائشةعلىنازلا

ماعلىحملكما:فقالت!نه!عائشةإلئفبعثتفأخبرتها،!نه!لعائشة

رأيتفهل:قالت.منامهفىالنائميرىمارأيت:قلت:قال؟بثوبكصنعت

منلأحكهوإنىرأيتنىلقد؟غسلتهشيئارأيتفلو:قالتلا.:قلتشيئا؟فيها

عاصمأبىءق"الصحيح"فىمسلمرواهبظفرى)3(.يابسالمججالفهرسولثوب

.(4)جواسبنأحمد

الحسنابنبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4227

أبوحدثنا:قالواال!وسئيوسفبنمحمد(ابن)الفهعبدوأبوالقاضى

وينظر.قبلهالإسنادينفىوتقدم،الصوابوهر،التخريجمصدرمنوالمثبتأعن!.:النسخفى(1)

.1/333البارىوفتح،084صالمبهمةالأسماء

به.المسحودىطريقمن(288)خزيمةابنأخرجه(2)

به.الأحوصأبىطريقمن(288)خزيمةابنأخرجه(3)

.(109/290)مسلم(4)

الفهعبدأبو،يعقوببنيوسفبنمحمدبنإسحاقفهو،الصوابهووالمثبت.م،س:منسقط(5)

.(166)فىترجمتهتقدمتالسوسى.



الثوبيصيبالمنىبابالصلاةكتاب

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

عن،القاسمعن،سعيدبنيحيىعن،الأوزاعىعن،سلمةأبىبنعمرو

لمجيم)1(.الل!رسول!ثوبمنالمنئأفرككنت:قالترلمحنهاعائشة

عن،عمرةعن،يحيىعن،الأوزاعىعنبكر،بنبشرعن:وقيل

رلمحنها)2(.عائشة

بنالل!عبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبووأخبرنا-2842

بنعبادحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثناحبيمبا،بنيونسحدثنا،جعفر

(3)نعالجنابةأفركرأيتنىلقد:قالتزمحأعائشةعن،القاسمعن،منصور

.(4)مكانهيغسلولالمجيمالل!رسولثوبصدر

418/2أبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلبنالحسينبنمحمدأخبرنا/-9242

بناللهعبدبنيزيدحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،القطانزيادابنسهل

حدثنا،عماربنعكرمةحدثنا،كتابهمنإملاءبمكةمهرانبنميمونبنيزيد

ثوبهمنالمنئيسلتلمجيمالل!رسول!كان:عائشةقالت:قال!عبيدبنالل!عبد

بنعمروطريقمن(288)خزيمةابنوأخرجه.1/55والشافعى،(1255)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سلمةأبى

به.بكربنثرطريقمن49/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

.!نم9:مفى(3)

به.عبادطريقمن(26265)أحمدوأخرجه.(288)خزيمةابنطريقهومن،(1523)الطالسى(4)

به.القاسمطريقمن1/51المعانىشرحفىوالطحاوى
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الثوبيصيبالمنىبابالصلاةكتاب

.(3)هيفيصفىثم،2الإذخرابعرق

ج!عاللهرسولكانر!نها:عائشةقالت:القاسموقال:قال-4230

.(4)هيففيصفىيحتهثمثوبهفى(ظ362/31المنئيبصر

عمار.بنعكرمةعنسنانبنإسماعيلتابعه

أبوحدثنا،المزكىيحسىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىأخبرنا-2314

أخبرنا،فعئالشاأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

ابنيهنعطاء،عن،يخبرهكلاهماجريجوابنديناربنعمروعن،سفيان

أحدهما:قالعنك-أمطه:قال،الثوبيصيبالمنىفىقالائه،عباس

.()المخاطأوالبصاقبمنزلةهوفإنماإذخر-بعود

رفعه.يصخولامرفوعاروىوقد.قولهمنعباسابنعنصحيحهذا

،حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-2324

حدثنا،الأزرقإسحاقحدثنا،الخادمسريعحدثنا،قحطبةبنالفهعبدحدثنا

ح!عالفهرسولسئل:قالعباسابنعن،عطاءعن،ليلىابىابنعن،شريك

"بعود!.:م،سفى(1)

،1/25الأنوارمثارقالخب.فوقالبيوتبهاتسقفالراثحةطيبةمعلرمةحثيثةالإذخر:(2)

.33/1والنهاية

به.عكرمةطريقمن(294)خزيمةوابن،(59260)أحمداخرجه(3)

به.اللهعبدبنيزيدطريقمن(7995)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(4)

عنعيينةابنعن(1437)الرزاقعبدوأخرجه.1/56والثافحى،(1260)المحرفةفىالمصنف(5)

به.وحدهديناربنعمرو
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تنظفاالمنىغسلفىالاختياربابالصلاةكتاب

كانإنما،المخاطأوالبصاقبمنزلةهو"إنما:فقالالثوبيصيبالمنىعن

.(11((ريخذإأوبخرقةتمسحهأنيكفيك

.(2أالصحيحوهو،عباسابنعلىموقوفاليلىأبىابنعنوكيعورواه

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4233

عن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنامحمد،بنيحيى

كانأنه،أبيهعن،سعدبنمصعبعنيحدثمجاهداسمعت:قالمنصور

.(4أثوبه(31منالجنابةيفرك

هوالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-4234

جريرعن،الثقةأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،الأصم

أبىبنسعدبنالمصعبأخبرك!،مجاهدعن،منصورعن،الحميدعبدابن

كانوإن،مسحهرطباكانإنالمنئثوبهأصابإذاكانأنه،أبيهعن،وقاص

.(فيهأصفىثم،حتهيابسا

تنطفاالمنىغسلفىالاختيارباب

بنمحمدبناللهعبدأحمدوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4235

(1

(2

(3

(4

(5

به.إسحاقطريقمن1/124والدارقطنى،(11321)الطبرانىأخرجه(

به.وكيعطريقمن1/125الدارقطنىأخرجه(

"عنإ.:2صفى(

.ثقاترجالهإسناد:البوصيرىوقال.بهشعبةطريقمن(0001)الخيرةإتحاففىكمامسددأخرجه(

وابنبه.جريرعن(924)شيبةأبىابنواخرجه.1/56والشافعى،(1261)المعرفةفىالمصنف(

به.مصعبطريقمن(923)شيبةأبى
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تنظفاالمنىغسلفىالاختياربابالصلاةكتاب

بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدابوحدثنا:قالاالعدلالحسن

،مهرانبنميمونبنعمروأخبرنا،و363/21،هارونبنيزيداخبرنا،الفهعبد

أصابإذاكانجمتالنبئأن!بفأ،عائشةأخبرتنى،يساربنسليمانأخبرخ!

أثرإلىأنظروأناالقملاةإلىخرجثم،ثوبهمنهأصابماغسلالمنئثوبه

قتيبةعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)الغسلموضعفىذلكثوبهفىالبقع

.(2)دذسمحديثلفظعلىهارونبنيزيدعن

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوبذلكواخبرنا-2364

ثناحد،زياد/بنالواحدعبدحدثنا،مسذدحدثنا،المثنىبوأأخبرنا،الفقيه2/194

المنىعنر!تنأعائشةسألت:قاليساربنسليمانعن،ميمونبنعمرو

إلىفيخرجع!ي!الفهرسولثوبمنأغسلهكنتقد:فقالتالثوبيصيب

ورواهمسذد،عنالبخارئرواهالماء)3(.بقعثوبهفىالغسلوأثرالصئلاة

الواحد)4(.عبدعنالجحدرئكاملابىعنمسلم

نحو،ميمونبنعمروعن،معاويةبنوزهيرالمباركبنالفهعبدورواه

أحمدرواهوكذلك،(ر!به!)عائشةإلىالغسلإضافةفىالواحدعبدرواية

ماجهوابن.بهيزيدطريقمن(1382)حبانوابن،(287)خزيمةوابن،(25985)أحمدأخرجه(1)

به.عمروطريقمن(287)خزيمةوابن،(536)

.(023)البخارى(2)

طريقمن(1380)حبانوابن،(171)والترمذى،(373)داودوأبر،(07242)أحمدأخرجه(3)

به.يمونبنعمرو

.(289)ومسلم،(230)البخارى(4)

خزيمة-وابن،(294)والنسائى،(289)ومسلم،(229)البخارىأخرجهاالمباركابنرواية(5)
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تنظفاالمنىغسلفىالاختياربابالصلاةكتاب

.(1)هارونبنيزيدعنحنبلابن

إلىالغسلفأضافميمودببنعمروعنبشر،بنمحمدورواه

صص:النبى

،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناه-4237

بشبر،بنمحمدحدثنا،شيبةابىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنحسنحدثتا

الثوبيصيبالمنىعنيساربنسليمانسألت:قالميمونبنعمروأخبرخ!

يغسلكانلمجي!النبئأنر!نهاعائشةأخبرتنى:فقال؟الثوبيغسلأمأيغسله

51ورو.فيهالغسلأثرلىإنظرأناوأالثوبذلكفىالصلاةلىإيخرجثمالمنئ

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلغ

المفضلبنوبشرزائدةأبىبنزكريابنيحيىرواهوكذلك،ظ363/31

.(3)إليهالغسلإضافةفىميمونبنعمروعن

عرقطهارةلأجلالحديثسياقأنعلىيدلبشربنمحمدوحديث

تنظيفاالمنئيغسلوقد،فيهأجنبالذىالثوبغسلعليهليسوأنه،الجتب

أعلم.تعالىواللهتنجيسا،لاتنظيفاالثوبمنوغيرهالمخاطيغسلكما

.(37ابرداووأبو،(232)البخارىأخرجهازهيرورواية.(1381)حبانوابن،(287)=

.(98052)أحمد(1)

.(289/081)علم(2)

،(287)خزيمةابنأخرجهالرورواية.(667)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجهايحصرواية(3)

صححء:الدارتطنىوتال.1/125والدارتطنى،1/49والطحاوى
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شعرأوصوفمنوفيهعليهيصلىمابابالصلاةكتاب

شعرأوصو!منوفيهعليهيصفىماباب

بنأحمدبنمحمدبكبرأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2384

عن،عامرعن،زكرياحدثنا،نعيمأبوحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،بالويه

منجئةوعليه:قال!المسحقضةفىجم!النبىعن،أبيهعن،المغيرةبنعروة

الجئة)1(.أسفلمنأخرجهاحتىمنهاذراعيهيخرجأنيستطعفلم،صوفي

عناخروجهمنمسلموأخرجه،نعيبمأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

(2)-بر
ركريا.

ضتقةشاميةجئةوعليه:فقال!شعبةبنالمغيرةعنمسروقرواهوقد

.(3)وصلاتهمسحهذكرثم.الكمين

عنالمغيرةبنعروةعنالشئعبىعامبرعنإسحاقأبىبنيونسورواه

.(4)الكفينضتقةالزومجبابمنصوفمنجئةوعليه:فقال!أبيه

بنمحمدالقهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2394

يحيىحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،يحىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

صفئةعن،شيبةبنمصعبعن،أبىأخبرض!:قال!زائدةأبىبنزكرياابن

أبىطريقمن(1348)فىتخريجهوتقدم.بهلرطريقمن(631)مستخرجهفىنميمأبوأخرجه(1)

دكين.بنالفضلنميم

.(274/79)ومسلم،(5799)البخارى(2)

.(4192)تخريجهتقدم(3)

به.يون!طريقمن(1768)والرمذى،(151)داودوأبو،(42182)أحمدأخرجه(4)
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شعرأوصوفمنوفيهعليهيصلىمابابالصلاةكتاب

مرطوعليهغداةذاتلمجج!النبئخرج:قالتر!نهاعائشةعن،شيبةبنت

حنبلبنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)دوسأشعرمنمرخل)1(

:(3)
.وعيره

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-4240

عن(و364/21،قتادةعن،همامحدثناداود،أبوحدثناحبيمبا،بنيونس

صوفمنسوداءبردةلمجيه!اللهلرسولصنعت:قالتأنهاعائشةعن،معلرفي

.(قذفها)النموة)4(ريحفوجدفيهاعرقفلضا،فأعجبتهفلبسها

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4241

أنجرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

اللهعبدبنبردةأبىعن،قتادةعنسعيد،أخبرناعطاء،بنالوهابعبد/

شهدتنالوبنئيا:قالأنهقيسبناللهعبدأبيهعن،الأشعرىقيسابن

منالضأنريحريحنالحسبتالسماء،أصابتناإذاجميننبينامعونحن

2/420

رحالصورةعليهالذى:والمرحلخز.أوكتانأوشعرمنوتارةصوفمنتارةيكونكساء:المرط(1)

.57/14النووىبشرحمسلمصحيحينظر.الإبل

(2813)مذىوالتر،(0324)داودأبووأخرجه.(95522)وأحمد،348صالادابفىالمصنف(2)

به.زكرياطريقمن(2897)فىوتقدمبه.يحىطريقمن

.(0812/36)مسلم(3)

قتيبةلابنالحديثغريبنمار.والجمع،الاماءوتلبسهاالأعرابتلبسهاصوفمنبردة:النمرة(4)

2/681.

،(4704)اوددبووأ،(30052)أحمدوأخرجه.(6631)والطيالسى،943صلادابافىالمصنف(5)

.(3435)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بههمامطريقمن(9561)الكبرىفىوالنسائى
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الصلاةكتاب

الضوف)1(.لباسنا

شعرأوصوفمنوفيهعليهيصلىماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4242

بنالأحوصعن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

عليناخرج:قالالضامتبنعبادةعن،معدانبنخالدعن،حكيم

كتفيه،بينطرفيهاعقدقدصغيرةلهبشملةمتوشثحايومذاتكي!الفهرسول

غيرها)2(.شىءعليهليسبنافصفى

لمج!!الفهرسولعليناخرج:قالالضامتبنعبادةعنوبإسناده-4324-

عليهليسفيهابنافصفى،الكفينضئقةرومئةصوفجئةوعليهيومذات

،1(3)
غيرهاشىب

محمدبنإسماعيلبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4244

حدثنا،الأزرقالفرجبنمحمدبكرأبوحدثنا،بالزئالفقيهإسماعيلابن

عنالشئعثاء،أبىبنأشعثعن،معاويةأبوشيبانحدثنا،القاسمبنهاشم

ويلبسالحمار،يركبجم!الفهرسولكان:قالموسىأبىعن،بردةأبى

،(19759)وأحمد.بهسجدطريقمن(19758)أحمدوأخرجه.349صالآدابفىالمصنف(1)

قتادةطريقمن(2351)حبانوابن،(3562)ماجهوابن،(4792)مذىوالتر،(0334)داودوأبو

صحيح.حديت:الترمذ!وقال.به

به.الأحوصطريقمن(3552)ماجهابنأخرجه(2)

الذهبىوقالبه.أسامةأبىطريقمن(3563)ماجهابنوأخرجه.(1265)المحرفةفىالمصنف(3)

.(783)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفه.الصحابةكبارعنيرصلخالد:845/2
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ذكىإذالحمهيؤكلماجلدفىالصلاةبابالصلاةكتاب

وهو،أخبرناهكذا.(2الضعيفمدعاة2)ويأع!الشثاة)1(،ويعتقل،الضوف

.محفوظغيرالإسنادبهذا

عمروأبىابن،ظ21/364سعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4542

حدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصمهوالعباسأبوحدثناقالا:

فىصفى:يقولمجاهداسمعأنه،عروبةأبىبنسعيدأخبرنا،الوفابعبد

القموفلباسهم،نبئاسبعون،منىمسجديعنى،الخيفمسجدالمسجدهذا

.الخوصونعالهم

ذكىإذالحمهيؤكلماجلدفىالصلاةباب

،حيانابنمحمدبوأأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-4624

،العنبرىغ!انبوأحدثنا،القرازسنانبنمحمدحدثنا،سعيدبنعلئحدثنا

:قالذرأبىعن،متالصابناللهعبدعن،هلالبنحميدعن،شعبةحدثنا

أبوبهتفزدالبقر)4(.جلودمنمخصوفتين)3(نعلينفىيصفىع!ي!النبئرأيت

(1

(2

(3

(4

.3/281النهايةيحلبها.ثموفخذهساقهبينرجلهايضعأنهو:الاةاعتقال(

المهذبفىكماوالمثبت."الضعيفمراعاة2:9صوفى،،الضيف"مراعاة:م،سفى(2-

.76/1البارىفتحيظروالمادبة.الدعوة:والمدعاة.845/2

فىالثيخوأبومختصرا.بههاشمطريقمن(3128)البزاروأخرجه.1/61الحاكمعندوالحديث

وسنده:2/845الذهبىوقال.بهشيبانطريقمن4/77عساكروابن،129صت!عالنبىأخلاق

نظيف.

والجمع.الضم:الخصفةوأصل،أخرىعلىطاقةخرزهاهو:النعلخصف،مخروزتينيعنى(

.243/1الأفوارمثارف

داود.أبوكذبهالقزاز:2/845الذهبىوقال.ا42صجم!النبىأخلاففىحيانابنالشيخأبو(
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الصلاةكتاب

أعلم.كماالعنبرئكثيربنيحيىغسان

المدبوغالجلدفىالصلاةباب

المدبوغالجلدفىالصلاةباب

الحسنبنالحسينأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4247

أخبرنا،طارقبنالزبيعبنعمروحدثنا،الرازئحاتمأبوحدثنا،أيوبابن

علىرأيت:قالحذثهالخيرأباأن،حبيبأبىبنيزيدعن،أيوببنيحيى

عباسابنعنهسألتقد؟ه!متلكما:فقالفمسستهفرواال!بائىوعلةابن

بالكبشنؤتى،والمجوسالبربرومعناالمغربفىبمونإنا:فقلت

ابنفقال.(1)الودكفيهءاق!لابونؤتى،ذبائحهمنأكللاونحن،فيذبحونه

"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)((هروهطهغ؟دإ:قاللمججرالفهرسولإن:عباس

الزبيع)3(.بنعمروعنوغيرهمنصوربنإسحاقعن

القاضىأحمدبنمكرمحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4248

الربيرئ،أحمدأبوحدثنا،الربرقانبنجعفربنيحىحدثناببغداد،

عن،الثقفىالفهعبيدبنمحمدعونابىعن،الحارثبنيونىحدثنا

الحصيرعلىيصفىكانلمججرالنبئأن،شعبةبنالمغيرةعن،و365/21،أبيه

أبىحديثمن""السننكتابفىداودأبوأخرجه.(4)المدبوغةوالفروة

.1/420البارىفتح.ودهنهاللحمدسم:الودك(1)

.(84)فىتقدم(2)

.(366/106)مسلم(3)

خزيمة=ابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/259والحاكم،36هصالادابنىالمصنف(4)
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الصلاةكتاب

(1)ء
حملى.

الخمرةعلىالصلاةباب

محمدبنعلئأخبرنا،بثرانابنالحسين(2)وبأوأخبرنا-4249

حدثنا،الرحمنعبدبنخالدحدثنا،شعيببنسليمانحدثنا،المصرى

يستححث)3(.كان:وقال!.أبيهعن:يقللمأنهإلا،فذكره.الحارثبنيونس

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-4250

أخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

كنت:قال!البناض!ثابتعن،ليلىأبىابنأخبرنا،موسىابنيعنىاللهعبيد

ضفيرتينذوشيخفأتاهالمسجد،فىليلىأبىبنالرحمنعبدمعجالسا

أبىحدثنى:قال!الفراء.فىأبيكمنسمعتماحدثنى،عيسىأبايا:فقال!

الفراء؟فىأصفىاللهرسول!يا:فقالرجلفأتاهجميوالنبىعندجلوساكنا:قال!

:قالواهذا؟من:قلتالزجلولىفلماالذباغ؟"."فأين:صتنالفهرسول!:قال

(4)ريا::ووو
عمله.بنسويد

الخفرةعلىالصلاةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4251

:2/845الذهبىوقالبه.يونسطريقمن(18227)وأحمدبه.الزبيرىطريىمن(0601)-

ضعف.يونس

.(128)داودأبىضعيففىالالبانىوضعفه.(659)داودأبو(1)

.م،س:منسقط(2)

.(29)أماليهفىبشرانابن(3)

موسى.بناللهعبيدطريقمن(86)فىتخريجهتقدم(4)

-ا-اه
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الخمرةعلىالصلاةبابالصلاةكتاب

قالا:مرزوقيبنوعمروالوليدأبوحدثنا،علىبنهشامحدثناالصخفار،عبيد

ميمونة،خالتهعن،الهادبنشذادبنالفهعبدعن،الشئيباخ!عن،شعبةحدثنا

عن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)الخمرةعلىيصفىكانجم!الفهرسولأن

الشيباخ!)2(.إسحاقأبىعناخروجهمنمسلموأخرجهالوليد،أبى

الصفار،عبيل!بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-4252

وهيبحدثنا،الحخاجبنإبراهيم،ظ365/21حدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا

كانبئالنبئأن،مالكبنأن!عن،قلابةأبىعن،أتوبعنخاللإ،ابن

فتتبع،العرقكثيروكان،(3)عطنعلىيصفىوكان،عندهافيقيلسليمأئميأ!

علىيصفىوكان،الطيبمعالقواريرفىفتجعله،النطعمنالعرق

.(4)الخمرة

ثناحد،تمتامحدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،الحسنبوأوأخبرنا-5324

سليم،أئمعن،!نأعن،قلابةأبىعن،أئوبحدثنا،وهيبحدثنا،عفان

.()الخمرةعلىيصفىكانجم!النبئأن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

وأحمدبه.شعبةطريقمن(0710)خزيمةوابن،(737)والنسانى،(26849)أحمدأخرجه

،5291)فىالثبانىطريقمنوجأتىبه.الثبانىطريقمن(1028)ماجهوابن،(26805)

5292).

.(513/270)ومسلم،(381)البخارى

.(عط)ن22/261التاج)الجلد(.الأديممنالبساط:النطع

به.إبراهمطريقمن(6305)حبانابنأخرجه

به.عفانطريقمن(2332/85)ومسلم،(19271)أحمدأخرجه
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الحصيرعلىالصلاةبابالصلاةكتاب

بنأنسعنسيرينبنأنسعنأئوبعنالثقفئالوفابعبدورواه

مالك:

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرناه-4254

حدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

كان:قالمالكبنأنسعن،سيرينبنأنسعن،أئوبعن،الوفابعبد

فىفتجعلهعرقهمنفتأخذ،نطعالهفتبسط،سليمأئمعنديقيللمجيه!الفهرسول

عليها)1(.ويصلىالخمرةلهوتبسط،طيبها

الفهعبدأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-4255

حدثنا،الذهلئيحيىبنمحمد،-حدثناالشئرقىبنالحسنبنمحمدابن

عن،حرببنسماكعن،قدامةبنزائدةحدثنا،مهدئبنالرحمنعبد

.(2)الخمرةعلىيصفىكانلمجتالفهرسولأن،عباسابنعن،عكيرمة

الحصيرعلىالصلاةباب

عثمانأبوحدثثا،المؤفلبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-4256

)ح(يعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،البصرىالفهعبدبنعمزو

!بمحمدجعفرأبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا

حبانوابن،(281)خزيمةوابن،(00120)أحمدوأخرجه.(1268)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الوهابعبدطريقمن(4528)

طريىمن(0492)وأحمد.بهالرحمنعبدعن(1337)أحمدوأخرجه.(9226)الشعبفىالمصنف(2)

صحيح.حسن:مذىالتروقال.بهسماكطريقمن(0123)حبانوابن،(133)مذىوالتر.بهزائدة
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الحريرثيابعنالرجالنهىبابالصلاةكتاب

حدثناعبيد،بنيعلىحدثنامحمد،بنعباسحدثناالرزاز،عمرو

:قالسعيدأبو(و366/21حدثنى:قالجابرعن،سفيانأبىعن،الأعمش

فىمسلمأخرجه.(1)ريصحعلىيصفىوهولمجتالفهرسولعلىدخلت

فىمالكبنأنسحديثعلىواتفقا.(2)الأعمشعنأوجهمن""الصحيح

.(3)تعالىاللهشاءإنموضعهفىيردوذلك،البابهذا

الحريرثيابعنالزجالنهىباب

أحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4257

علىقرأفيماالقعنبئحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمدابن

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(مالبن/422/2

بنيحيىحدثناقالا:الئلامعبدبنومحمدمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

د!نهالخطاببنعمرأن،عمرابنعن،نافععن،مالكعلىقرأت:قاليحيى

هذهاشتريتلو،الفهرسوليا:فقال،المسجدبابعندسيراء)4(حفةرأى

يلبس"إنما:!لج!الفهرسولفقال؟عليكقدمواإذاوللوفدالجمعةيومفلبستها

ماجهوابن،(332)والرمذى،(14891)وأحمدبه.عدبنيحلىعن(15631)أحمدأخرجه(1)

به.الأعمثىطريقمن(2307)حبانوابن،(4010)خزيمةوابن،(1029)

.(519/284)مسلم(2)

.(5226)فى)3(سيأتى

اءسيرأنعلىبالتنوينهناالحلةوضبطراحرير.يخالطهاأومحضحريرمنهىاكالسيراءالحلة(4)

الإضافةيختارونالعربيةومتقنووالمحققونمشهررانوجهانوهماالإضافةعلىتنوينوبغيرصفة

.14/37النووىبئرحمسلمصحيحوينظر.2/374البارىفتحينظرينونون.المحدثينوأكثر
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الحريرثيابعنالرجالنهىبابالصلاةكتاب

فأعطى،حللمنهاك!فهاللهرسول!جاءتثم.((الاخرةفىلهخلاقلامنهذه

حلةفىقلتوقدكسوتنيها،اللهرسول!ياعمر:فقال،حلةمنهاعمر

وكسا!التلبسها".أكسكهالم"إنى:كي!الفهرسولفقالقلت؟ماارد

ورواهالقعنبى.عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)بمكةمشركالهأخاعمر

.(3)يحيىبنيحيىعنمسلم

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4258

،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

رأىعمرأن،عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،عبيدبنمحمدحدثنا

قلتوقد:قال!أنإلىبنحوهالحديثفذكرالمسجد.بابعندتباعسيراءحفة

كسوتكهاإنمالتلبسها،أكسكهالم"إنى:!الطهرسولفقالقلت؟مافيها

مسلمأخرجه.(4)بمكةمشركاأمهمنلهأخاعمرفكساهالتكسوها".أولتبيعها

.(عمر)بناللهعبيدحديثمن""الصحيحفى

.2/374البارىفتحالتميمى.حاجببنعطاردهو(1)

(0404)داودأبوواخرجه.(5439)حبانوابن،(1381)النسائىطريقهومن،2/917مالك(2)

القحضىطريقمن(18378)وفىسعيد.بنعئمانطريقمن(1760)فىوسيأتى.بهالقعنبىعن

.(2068/6)ومسلم،(2612)البخارى(3)

،(4713)وأحمد.بهعبيدبنمحمدعن(5797)أحمدوأخرجه.337صالآدابفىالمصنف(4)

بناللهعبيدطريقمن(3591)ماجهوابن،(01531والنسانى،(71)المفردالأدبفىوالبخارى

به.عمر

.(6802)مسلم(5)
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الحريرثيابعنالرجالنهىبابالصلاةكتاب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4259

أخبرناالجعد،بنعلئحدثنا:قالاجزرةوصالحالذارمئسعيدبنعثمان

سمعت:قالالربيربنالفهعبدعن،كعببنخليفةذبيانأبىعن،شعبة

(1)و

عمر.

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4260

القلانسئ،محمدبنجعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرئمحمويهبنأحمد

،ظ366/21خليفةذبيانأبوحدثنا،شعبةحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا

فإنىالحرير،تلبسوالا:يقولالربيربنالقهعبدسمعت:قالكعبابن

الحريرلبس"من:لمجيمادرسصل!ال:!ول،!صرالخطاببنعمرسمعت

لىومن:نفسهقبلمنالربيربنالفهعبدقال."الآخرةفىيلبشهلمالانيافى

فيها)ولاسهئم:قالتعالىالقهلأن؟الجنةيدخللمالاخرةفىيلبسه

الفهلقولوذلكالربير:ابنوقال:علىروايةوفى.،23:الحجأحرير!

"الصحيح"فىومسلمالبخارىاخرجه0(2)!ريرحفيها)ولاسهثم:تعالى

(3)ريو
شعبه.حديثمن

حدثنا،محمويهابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4261

بنالعزيزعبدعن،شعبةحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنامحمد،بنجعفز

شجة.طريقمن(0532)والنسانى،(251)احمدواخرجه.(1411)الجعدياتفىالغرى(1)

به.آدمطريقمن(8499)عوانةأبوأخرجه(2)

.(6902/11)مل!مو،(5834)المبخارى(3)
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الحريزثيابعنالرجالنهىبابالصلاةكتاب

فقال-!ص؟النبىعن:فقلت:شعبةقال-مالكبنأنسسمعت:قالصهيب

.(1)"الآخرةفىيلبئهلمالديخمافىالحريرلبس"من:قالائه!ك!يه!النبىعن-شديدا

حديثمنمسلموأخرجه.إياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارئرواه

العزيز)2(.عبدعنعليةابن

عمربنعلئالحسنأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4262

الأصبهاك!،هارونبنسعيدبنالرحمنعبد(3)مسلمأبوحدثنا،الحافظ

،حازمبنجريربنوهبحدثنا،الجرجانئالربيعأبىبنالحسنحدثنا

نأ،ليلىأبىابن(4)نع،مجاهدعن،نجيحأبىابنسمعت:قالأبىحدثنا

نإ:وقالبهفرمىفأخذه،فضةمنبإناءدهقانفأتاه،استسقىحذيفة

وعن،فيهانأكلوأن،والفضةالذهبآنيةفىنشربأننهانالمجتالفهرسول

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.()عليهنجلسوأن،والديباجالحريرلبس

(6)
جرير.بنوهبعنالمدينىبنعلى

(1

(2

(3

(4

(5

(6

الكبرىفىوالنسائى.بهشعبةطريقمن(5429.5435)حبانوابن،(13992)أحمدأخرجه(

به.العزيزعبدطريقمن(3588)ماجهوابن،(9582)

.(7302/12)ومسلم،(5832)البخارى(

،(05391)تىسيافيماكذلكوهو.صالحبوأ:الدارقطنىوعند.للمصنفوالمعرفة،م،سفىكذا(

فىووقع،01/288بغدادتاريخفىوالخطيب،2/131أصبهانتاريخفىنعيمأبولهترجموكذا

سعيد.أبو:سنانبنأحمدترجمةفى1/322الكمالتهذيب

"وعن،:2صفى(

جريربنوهبطريقمن(031)فىوتقدم.4/293والدارقطنى،(0185)المعرفةفىالمصنف(

.(5837)البخارى(
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423/2

...الأعلاممنيكرهفيماأوفيهاصلىمنبابالصلاةكتاب

يعدا!ل،و367/21الأعلاممنيحرهفيماأوفيهاصلىمنباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4263

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنابنبكروأبو

)ح(سعدبنوالفيثرجلأخبرك!،وهبابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا

أحمدأخبرنا/،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا

بنيزيدعن،القيثحدثنا،قتيبةحدثنا:قالاإسحاقبنومحفدسلمةابن

لمج!الفهلرسولأهدى:قالائهعامربنعقبةعن،الخيرأبىعن،حبيبأبى

لهكالكارهشديدانزعافنزعه،انصرفثم،فيهصفىثمفلبسهحريرافزوج

سمعوهبابنحديثوفى،قتيبةحديثلفظللممثين".هذا"لاينبنى:!الثم

حرير،فزوجوعليهيومذاتلمج!الفهرسولعليناخرج:يقولعامربنعقبة

رواهللمثقين")2(.هذالباسينبنى"لا:وقالفنزعهانصرفثمفيهفصفى

.(3)ديعسبنقتيبةعن""الصحيحفىجميعاومسلمالبخارئ

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4264

.188/3عدلأبىالحديثغريب.خلفهمنشقفيهالذىالقباء:الفروج(1)

به.الليثطريقمن(5433)حبانوابن،(17343)وأحمد.بهقتيبةعن(769)النسائىأخرجه(2)

،يحرمأنقبلالسلامعليهلبسهإنما:848/2الذهبىوقالبه.يزيدطريقمن(17353)وأحمد

هذه:قالثم.حرمبعدثمللحريرالكراهيةحيتذشرعتأو،نزعهتحريمهونزلصلاتهمنفرغفلما

تحريمه.نزلثمالكراهةعلىبلالخريمعلىتدللاوحدهاالعبارة

.(0752/23)ومسلم،(1580)البهخارى(3)
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الحريرفىالعلمبابالصلاةكتاب

شهابابنحدثنا،سعدبنإبراهيمحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

لهاخميصةفىصفىك!ع!الفهرسولأن،ر!نهاعائشةعن،عروةعن،الرهرئ

جهيم،أبىإلىهذهبخميصتى"اذهبوا:قالسطمفلما،مهاأعلالىإفنظر،أعلام

بنجهمأبو:داودأبوقالبأنبجانية)1(")2(.وأتونىصلاتى،فىألهتنىفإنها

بنموسىعن""الصحيحفىالبخارىرواهكعب.بنعدىبنىمنحذيفة

الزهرى)3(.حديثمنمسلمورواه،وغيرهإسماعيل

الحريرفىالعلمباب

الحسن،بنالرحمنعبدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4265

قتادةحدثنا،شعبةحدثنا،ياسإأبىبنادمحدثنا،الحسينبنبراهيمإحدثنا

بنعمركتابأتانا:يقول(ظ367/21النهدىعثمانأباسمعت:قال

عننهى!الفهرسولأن،بأذربيجانفرقدبنعتبةمعونحنز!بخهالخطاب

أنهعتمنا)4(فما:قال.الإبهامتليانالفتينبإصبعيهوأشارهكذا.إلاالحرير

منمسلموأخرجه،ادمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.()الأعلاميعنى

.6شعبةعناخروجه

(2

(3

(4

(6

.(3577)تقدمفيماوكذا."بأنبهجانيته":داودأبىوعند،2/848والمهذب،م،سفىكذا(

.(3577)فىوتقدم.(0524)داودأبو(

.(655/16)ومسلم،(5817)البخارى(

.3/181النهايةوأراد.عنىمامعرفةعنأبطأناماعتمنا:ما"علمنا".:2ص،سفى(

به.شعبةطريقمن(5454)حبانوابن،(9628)الكبرىفىوالنسائى،(356)أحمدأخرجه(

.(6150-4861)فىوسيأتى

.(2069/14)ومسلم،(5828)البخارى(
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الحريرفىالعلمبابالصلاةكتاب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4266

الوفابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

نأ،غفلةبنسويدعن،الشئعبىعن،قتادةعن،سعياأخبرنا،عطاءابنيعنى

عننهىلمجتاللهرسولإن:فقالبالجابيةالناسخطبز!حبهالخطاببنعمر

وعقدبكفهوأشار.أربعأوثلاثأوإصبعينأوإصبعموضحإلاالحريرلبس

ير(1)
عنالززئ)2(اللهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.خمسين

.(3)الوهابعبد

ابناللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4267

بنخالدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنامحمد،بنجعفرحدثنا،يعقوب

أبىبنتأسماءمولىالفهعبدعن،سليمانأبىبنالملكعبدعن،الفهعبد

عمربنالفهعبدإلىأسماءأرسلتنى:قال-عطاءولدخالوكان-بكر

،(4)انالأرجووميثرة،الثوبفىالعلم؟أشياءثلاثةتحرمأنكبلغئ:فقالت

بمنفكيف،رجبمنذكرتماأقا:الفهعبدلىفقالكفه.رجبوصوم

بنعمرسمعتفإنى،الثوبفىالعلممنذكرتماوأقاالأبد؟يصوم

لامنالحريريلب!"انما:يقوللمجصالفهرسولسمعت:يقول!ئهالخطاب

فهذهالأرجوانميثرةوأقا،منهالعلميكونأنفخفت."الآخرةفىدخلاق

به.صعيدطريقمن(365)أحمدأخرجه(1)

.25/575الكمالتهذيبوينظرإالرازى".:مفى(2)

.(2069)مسلم(3)

.(و)رج6/2353الصحاح.ةر!حلاشديدأحمرصبغ:والأرجوان،(99)فىالمثرةتعريفتقدم(4)



الحريرفىالعلمبابالصلاةكتاب

،و368/21فخئرتهاأسماءإلىفرجعت.أرجوانهىفإذاالفه.عبدميثرة

ديباج(1)لبنةلهاطيالسةجئةإلئفأخرجتلمجفه.الفهرسول!جبةهذه:فقالت

حتىر!تحاعائشةعندكانتهذه:فقالتبالذيباج.(2)مكفوفينوفرجيها

نغسلهافنحنيلبسها،جم!النبئوكانقبضتها،قبضتفلضا،قبضت

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)اهبنستشفىللمرضى
(4)

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا/-6842

ابنعن،عكرمةعن،خصيفحدثنا،زهيرحدثنا،نفيلابنحدثنا،داودأبو

فأما،الحريرمنالمصمتالثوبعنلمجماللهرسول!نهىإنما:قال!عباس

.(6)هببأسفلا()الثوبوسدىالحريرمنالعلم

اخرفىمنقولةكراهيتهفىأوالبابهذافىوردتالتىالأخباروسائر

.(7)اللهرحمهالشافعئذكرهاحيثالخوفصلاةكتاب

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.1/354الأنوارمارق.القميصجبفىرقعة:الباءوسكوناللامبكسر:الثوبلبنة

منصوبانوهما.!مكفوفين"وفرجيها:الشخجميعفىوقعكذا:مسلمروايةعنالنووىالإمامقال

ماوهو،الكافبضمكفةلهجعلأنهالمكفوفومعنى.مكفوفينفرجيهاورأيت:أىمحذوفبفعل

مسلمصحيح.الكمينوفىالفرجينوفىالذيلفىذلكويكونعليها،ويعطفجوانبهابهيكف

.14/44النووىبشرخ

به.الملكعبدطريقمن(9588)الكبرىفىوالنسانى،(2817)والترمذى،(181)أحمدأخرجه

.(2069/10)مسلم

،بالعرضالتىالثوبنسحخطوطوهىالقحمةخلاف:الثوبوسدى"سداء".:م،سفى

.(ىد)س38/255التاجينظر.النسجفىطولامنهمدما:والسدى

(1879)أحمدوأخرجه.(5504)داودوأبو،34.صوالآداب،(1853)المعرفةفىالمصنف

أحمد.ضعفهخصيف:2/850الذهبىوقالبه.خصيفطريقمن

بعدها.وما3/02المعرفةينظر

-اا-ا
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الذهبلبسعنالرجالنهىبابالصلاةكتاب

الذهبلبسعنالرجالنهىباب

العدلبشرالىبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4269

،مادئالزمنصوربنأحمدحدثنا،القحفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

بنالفهعبدبنإبراهيمعن،الزهرئعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

عن!صاللهرسولنهاخ!:قالل!بهطالبأبىبنعلىعن،أبيهعن،حنين

وعن،والسجودالزكوعفىالقراءةوعن،الق!ىلباسوعن،بالذهبالتختم

عنحميدبنعبدعن"الصحيح"فىمسلمرواهالمعصفر)1(.لباس

الززاق)2(.عبد

الرهرئ:روايةنحوإبراهيمعنكثيربنالوليدورواه

حدثنا،الضيرفئالفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرناه-4270

حدثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،حنينبناللهعبدبنإبراهيم(!368/21حذثنى،الوليدعن،أسامةأبو

عنكح!اللهرسولنهاك!:يقول!رطالبأبىبنعلئسمعأنه،أبيه

ساجد.وأناالقرالىقراءةوعنوالمعصفر،الق!ىلبسوعن،الذهبتختم

علىل"يا:فقالفيهافخرجتسيراءحقةلمججالفهرسولفكساك!:قال

البسى:فقلتفاطمةإلىطرحتهاثمفشققتهافرجعت:قاللتلبسها".اعسكها

وتقدم.(1737)مذىوالتر،(5404)داودوأبو،(492)أحمدطريقهومن،(2832)الرزاقعد(1)

إبراهيم.طريقمن(1260)فى

.(7802/31)مسلم(2)
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الصلاةكتاب

.(1)نساءكواكسى

الذهبلبسعنالرجالنهىباب

.(2)إبراهيمعنأسلمبنزيدرواهوكذلك

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4271

بنمحمدحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

،عباسابنمولىكريبعن،عقبةبنبراهيمإحدثنى:قالكثيربىأبنجعفر

رجليدفىذهبمنخاتمارأىكحماللهرسولأن،عباسبناللهعبدعن

!ليدهإ".فىفيجعلهاناليمنجمرةإلىأحدكم"يعمد:وقالفطرحهفنزعه

لاواللهلا:فقال.بهانتفعخاتمكخذلمجد:اللهرسولذهبمابعدللرجل

ابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)!يكاللهرسولطرحهوقدأبداآخذه

.(4)مريمأبىابنعنعسكر

أخبرنا،إسحاقابنبكربوأأخبرنا،الحافظالفهعبدبوأأخبرنا-2724

بنمحمدحدثنا،شيبةأبىبنالفهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنموسى

لمج!الفهرسولأنعمر،ابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدحدثنابشر،

الناسفاتخذ،كفهيلىممافضهيجعلوكان،ذهبمنخاتمااتخذ

فىفكان،ورقمنخاتماواتخذ،ذلكبعدلمجمالفهرسولفألقاه،الخواتيم

بئرفىهلكحتىر!لمحهئعثمانيدفىثم،عمريدفىثم،بكرأبىيدفىثم،يده

به.الحميدعبدبنأحمدعن(1827)عوانةأبوأخرجه(1)

به.أسلمبنزيدطريقمن(1841)عوانةأبوأخرجه(2)

به.مريمأبىابنطريقمن(15)حباناينأخرجه(3)

.(0902/52)مسلم(4)
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425/2

للنساءوالذهبالحريرفىالرخصةبابالصلاةكقاب

"ري(1)ء

وأخرجه،شيبةأبىبناللهعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.ريس

.(2)رمعبنالفهعبيدعنأوجه،و369/21منالبخارئ

للنساءوالذهبالحريرفىالزخصةباب

بنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-4273

وعمروحرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،المئفارالفهعبد

بنزيدعن،ميسرة(3)نبالملكعبدعن،شعبةعنجميعا،مرزوقابن

إلئفبعث:قال.اءسيرحقةكيرالفهلرسولأهدى:قالر!بهعلىعن،وهب

51/رونسائى)4(.بينخمرافشققتها،وجههفىالغضبفرأيتفلبستها،بها

اخروجهمنمسلموأخرجه،حرببنسليمانعن""الصحيحفىالبخارى

شعبه.عن

أبوأخبرناالأصبهاك!،يوسفبناللهعبدمحمل!أبوأخبرنا-4274

وشبابةعفانحدثنا،الرعفراك!محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

.298/1البلدانمعجمقباء.مسجدمقابلبالمدينةبئرأري!:بئر(1)

حبانابنوأخرجه.(17)الخاتمفىوالجامع،372صالادابفىالمصنفعندوالحديث

،(5230)والنسائى،(4218)داودوأبو،(4677)وأحمدبه.لربنمحمدطريقمن(5495)

حبانوابن،(5233)والنسالى،(5706)وأحمدبه.اللهعبيدطريقمن(5494)حبانوابن

به.نافعطريقمن(0550)

.(5865،5866)والبخارى،(0912)مسلم(2)

.18/421الكمالتهذيبوينظرإأبى،.:مفىبحده(3)

به.شبةطريقمن(9567)الكبرىفىوالنسائى،(755)أحمدأخرجه(4)

.(19/2071)ومسلم،(5840)البخارى(5)
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للنساءوالذهبالحريرفىالرخصةبابالصلاةكتاب

بكرأبوحدثنا،لهواللفظالزوذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(شعبةحدثنا:قالا

أبىبنادمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرئمحمويهابن

صالحأبىعن،اللهعبيدبنمحمدعونأبوحدثنا،شعبةحدثنا،إياس

بهافبعثسيراء،حلةجمسماللهلرسولأهدى:قالر!حبهعلىعن،الحنفى

أعطيدتكها"ط:!رفقال،كرههفكأنهإلئفنظرفيها،فخرجتفلبستهاإلئ

أبىعنشعبةعنعفانحديثوفىنسائى.(1)نيبفأطرتهافأمرك!لتلبسها".

فىالغفسبفعرفت:وقال،الحنفئصالحأباسمعت:قالالثقفىعون

فىمسلمأخرجه.(2)بمعناهوالباقى.نسائهبينفأطرتها)1(:وقال،وجهه

.(3)شعبةعنأوجهمن""الصحيح

اللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-4275

أخبرخ!،اليمانأبوأخبرنا،سفيانبن،ظ369/21يعقوبحدثنا،جعفرابن

.قال:الرهرممئىعنجميعا،4جذىحذثنى،حخاجوحذثنا.قال:شعيب

الوليدبنمحمدحدثنا،حمنئبنيحيىحدثنا،يوسفبناللهعبدوحذثنا

.1/54النهاية.بينهنوقسمتهاشققتها:أى(1)

،(4304)داودوأبو،(1711)أحمدوأخرجه.338صوالآداب،(0866)الشعبفىالمصنف(2)

به.شعبةطريقمن(5313)والنسانى

.(2071)مسلم(3)

جدهعنيروىمنيعأبىابنوهو،فحجاج،الصوابهووالمثبت.2ص،م،س:منسقط(4)

المهذبوينظر.5/460،19/39الكمالتهذيبينظر.الزهرىعنالرصافىزيادأبىبنالفهعبيد

2/851.
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للنساءوالذهبالحريرفىالرخصةبابالصلاةكتاب

بنتكلثومأمعلىرأىأنه،مالكبنأنسعن،الرهرئعن،الربيدئ

أبىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)ريرحمنسيراءثوب!فهالفهرسول

.(3)جكاللهرسولبنتزينب:فقالالرهرىعنمعمرورواه.(2)اليمان

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-4276

أبووأخبرنا)ح(هارونبنيزيدحدثناالرعفراخ!،محمدبنالحسنحدثنا

حدثنا،بواسطشوذببنأحمدبنعمربنالفهعبدحدثنا،الزوذبارئعلى

عن،إسحافبنمحمدأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،أيوببنشعيب

الهمداخ!،أفلحأبىعن،الضعبةأبىبنالعزيزعبدعن،حبيبأبىبنيزيد

أخذ:قالل!!حنهعلياسمعت:قالطالغافقىزرير)4(بنالفهعبدعن

:قالثميديهبهمارفعثم،شمالهفىوحريرايمينهفىذهبالمجتاللهرسول

قالط:هن!!لعلىعنالرعفراخ!حديثوفىأمتى".ذكورعلىحرامهذين"إن

:فقالحريرالأخرىوفى،ذهبيديهإحدىوفىبئالفهرسولعليناخرج

.(أمتى")ذكورعلىحرام"هذان

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5312)والنسانى،(5804)داودوأبو.بهاليمانأبىطريقمن(9578)الكبرىفىالنسائىأخرجه

به.الزهرىطريقمن(9579)الكبرىفىوالنسائى.بهالزبيدىطريقمن

.(2458)البخارى

به.معمرطريقمن(3598)ماجهوابن،(5311)النساثىأخرجه

وينظر،التخريجومصادر،2/852المهذبفىكماالصوابهووالمثبتأرزين".:م،سفى

.3/326،517/14الكمالتهذيب

هارونبنيزبدطريقمن(1625)والنسائى،(075)أحمدوأخرجه.(8306)الشحبفىالمصنف

-حبانوابن،(5159)والنسائى،(935)وأحمدبه.إسحاقطريقمن(3595)ماجهوابنبه.
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بهالأسنانوربطالذهبمنالأنفاتخاذفىالرخصةبابالصلاةكتاب

حاجبأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-4277

عبيدحدثنا،المباركابنحدثنا،المروزىالرحمنعبد

الأشعرى،موسىأبىعنهند،أبىبنسعيدعن،نافع

ذكورهاعلىوحرمأمتى،لإناثوالحريرالذهب"أحل:قال

وعبدالجهنى)2(،عامربنعقبةعنذلكوروى

(3)مح!النجى

حدثناأحمد،بن

عنعمر،بنالله

صوواللهرسولأن

(1)
".

عنعمروبنالله

بهالأسنانوربطالذهبمنالأنفاتخاذفىالرخصةباب(و21/370

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-4278

أبوحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،

أصيبأنه،أسعدبنعرفجةجدهعن،طرفةبنالرحمنعبدعن،الأشهب

فأمره)،عليهفأنتن،ورقمنأنفافاتخذ،الجاهليةفى(4)الكلابيومأنفه

.(6)بهذمنأنفايتخذأن(ع!ج!النجئ

(1

(2

(3

(5

(6

.(4753)النسالىصحيحفىالألبانىوصححهبه.حبيبأبىبنيزيدطريقمن(5434)-

وفى.بهالقهعبيدطريقمن(7633)فىوسياتىبه.الفهعبيدطريقمن(0172)الترمذىاخرجه(

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.نافعطريقمن(6181)

.(6182)فىسيأتى(

.(6084)الشعبفىوالمصنف،(3597)ماجهابنأخرجه(

يظرتيم.وبنىكندةملوكبينللعربمشهورانيومانبهكانوالبصرةالكوفةبينماء:الكلاب(

.(بل)ك4/172التا!

.!فأمرهعشتالنبى"فسأل:مفى(ه-

داود-وأبو،(2027؟)أحمدوأخرجه.(1354)والطيالسى،(339)الصغرىفىالمصنف(
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بهالأسنانوربطالذهبمنالأنفاتخاذفىالرخصةبابالصلاةكتاب

لأبىقلت:يزيدقالثمالأشهبأبىعنهارونبنيزيدورواه-4279

أبو.أخبرظهنعم:قال؟عرفجةجذهطرفةبنالرحمنعبدأدرك:الأشهب

ال!جستانئ،داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلى

.(1)فذكره.هارونبنيزيدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

اللهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-4280

الوليد،بنالحسينحدثنا،الوفابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرئ

طرفةبنالرحمنعبدعن،الأشهبابايعنىالعطاردئحئانبنجعفرأخبرنا

يومأصيبأنفهأن،جذهعن،أبيهعن،العطاردئأسعدبنعرفجةابن

مرهفألمج!هالنبئفسأل،عليهفأنتن،ورقيمنأنفافاتخذ،الجاهلئةفىالكلاب

ذهب.منأنفايتخذأن/426/2

الرحمن،عبدعن،الأشهببىأعن،علئةابنإسسماعيلورواه-8124

ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلقبوأأخبرناه.بمعناه.عرفجةأن،بيهأعن

.(2)فذكره.إسماعيلحدثنا،هشامبنمؤفلحدثناداود،أبوحدثنا،داسة

بنإبراهيمحدثنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا-4282

حدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدأحمدأبوحدثناالأصبهاخ!،اللهعبد

بنمعنحدثناالمنذر،بنظأ370/21إبراهيمحدثنى،إسماعيلبنمحمد

الأشهبأبىطريقمن(5462)حبانوابن،(5177)والنسائى،(1770)والترمذى،(4234)=

غريب.حسنحديث:الترمذىوقال.بهالرحمنعبدطريقمن(5176)والنسائىبه.

به.يزيدعن(06190)أحمدوأخرجه.(4233)داودوأبو،(6329)النعبفىالمصنف(1)

.(2344)داودابو(2)
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غيرهابشعرشعرهاالمرأةتصللاباب:الصلاةكتاب

بنأنسرأيت:قالأبيهعن،ىبث!يرقمولىسعدانبنمحمدحدثنا،عيسى

.(1)بذهبأسنانهشدتوقدسواعدهمعلىبنوهبهيطوفمالك

.(2)التابعينمنوغيرهماوالنخعىالبصرىالحسنعنذلكفىوروينا

غيرهابشعرشعرهاالمرأةتصللابافي:

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4283

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:لمحالواعمبروأبىابنسعيدوأبوإسحاق

بنهشامعن،عياضبنأنسأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا

جاءتةمرأاأن،بكرأبىبنتأسماءعن،حذثتهالمنذربنتفاطمةأن،عروة

فسقطأخذتهاالحصبةوإن،عروسابنتا!رإن:فقالتلمججداللهرسولإلى

!ر:اللهرسولفقال:أسماءقالترأسها؟شعرفىأفأصل،3رأسهاشعر3

عنأوجهمن"ا!جح"فىأحشجطه.(والمستوصلة)4(")الواصلةالفه"لعن

(6)ريصو

.عروهبنمص

(1

(2

(3

(5

(6

الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(667)والطبرانى،1/104الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(

الصحابةمعرفةفىنعيموأبو.عيسىبنمعنذكربدونبهالمنذربنإبراهيمطريقمن(795)

به.سعدانبنمحمدطريقمن(796)

.(25650،25651)شبةأبىابنمصنفينظر(

إشعرها".:2صفى(3-

ويفعل،ذلكفعلتطلبالتى:والمستوصلة،لغيرهاأملنفسهاكانسواءالشعرتصلالتى:الواصلة(

.01/375البارىفتحبها.

به.هامطريقمن(1988)ماجهوابن،(0951)والنسائى،(42480)احمدأخرجه(

.(2122/151)ومسلم،(5936)البخارى(
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غيرهابشعرشعرهاالمرأةتصللاباب:الصلاةكتاب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-4284

بنعمروعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

نأر!نها،عائشةعن،صفثةعن،يحذثمسلمبنالحسنسمعت:قالمرة

ذلكفذكرفيها،يصلواأنفأرادواشعرها،تمزط)1(الأنصارمنامرأة

أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)والموصولةالواصلةفلعنعجينللنبى

.(3)شعبةعنآدمعنالبخارئورواه،داودأبىعنوبندارموسى

ابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهمحمشبنمحمدبنمحمدأخبرنا-4285

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(يونسحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،البراز)4(بلال

بنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،لهوالففظالحافظ

بنفليححدثنا،المؤذبمحمدبنيونسحدثنا،الذورئ،و21/371محمد

نأ،هريرةأبىعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،سليمان

.()"والمستوشمةوالواشمة،والمستوصلةالواصلةالفه"لعن:قال!راللهرسول

يونس.حدثنا:شيبةأبىابنوقال:فقال،""الصحيحفىالبخارئأخرجه

(6)ص.
.فدثره

.(طر)م02/101التاجوتحات.تساقط:الشعرتمرط(1)

والنسائى،(24805)أحمدوأخرجه.(5514)حبانابنطريقهومن،(1669)الطيالسى(2)

به.شمبةطريقمن(5516)حبانوابن،(5112)

.(5934)البخارىو،(2123/171)مسلم(3)

مرارا.وتقدم)البزار".:م،سفى(4)

به.يرن!عن(8473)أحمدوأخرجه.38.صالادابفىالمصنف(5)

.(9335)البخارى(6)
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غيرهابشعرشعرهاالمرأةتصللاباب:الصلاةكتاب

علىوأبوءالمإ!ئولعلاالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-4286

(1)الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرناقالا:عليهقراءةالزوذبارى

،الرزاقعبدحدثناالسلمئ،يوسفبنأحمدحدثنا،المحمداباذى

:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنه،الزبيرأبوحدثنى:قالجريجابنأخبرنا

عن""الصحيحفىمسلئمرواه.(2)اثيشبرأسهاالمرأةتصلأنتججيرالنبئزجر

.(3)الرزاقعبدعنرافعبنومحمدالحلواخ!

ابناللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4287

علىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،السلامعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

معاويةسمعأنه،عوفبنالرحمنعبدبنحميدعن،شهابابنعن،مالك

يدفىكانتشعرمنقصةوتناولالمنبرعلىوهوحجعامل!حبهسفيانأبىابن

ينهىلمجصاللهرسولسمع!؟علماؤكمأينالمدينةأهليا:يقول4حرسى

51رو.()"نساؤهمهذهاتخذحينإسرائيلبنوهلك"إنما:ويقولهذامثلعن

وغيرها.(54.165،184)فىالصوابعلىوتقدم.!إالحسين:م،سفى(1)

من(52151)وأحمد.(5155)حبانوابن،(55141)أحمدطريقهومن،(0705)الرزاقعبد(2)

به.الزبيرأبىطريق

.(121/2126)مسلم(3)

/10البارىفتح.يحرسونالذينالأميرخدموهمالحرسإلىنسبةالراء:بفتهحالحرسى(4)

375.

،(16865)أحمدوأخرجه.(5512)حبانوابن،(1674)داودأبوطريقهومن،2/947مالك(5)

.(8491)فىوسيأتىبه.الزهرىطريقمن(5260)والنائى،(2781)والرمذى
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427/2

...الادمىشعربطهارةقالمنبابالصلاةكتاب

بنيحيىعنورواهـمسلم،مالكعنالقعنبىعن""الصحيحفىالبخارئ

(1)

يحى

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-2884

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عباسابنعن،ثورأئمعن،الهيثمعن،حنيفةأبىعنالحفاخ!،يحىأبو

(2)
.صوفمن،ظ21/371كانإذاالشعرفىبالوصالباسلا:قال!حنه

.(3)روثائمعنجابرعنالثورئسفيانورواه.

بهالوصلىعنالنهىوأنالآدمئ،شعربطهارةقالمنباب

لنجاستهلاآخرلمعنى

بكرأبوأخبرنا،الروذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-4289

عن،حفص!حدثنا،العلاءبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمد

جمرةرمى!ع!مجالفهرسولأن،مالكبنانسعن،سيرينبنأنسعن،هشام

بالحلأقدعاثم،فذبحبذبحفدعا،بمنىمنزلهإلىرجعثم،النحريومالعقبة

والشعرتين،الشعرةيليهمنبينيقسمفجعل،فحلقهالأيمنرأسهشقفأخذ

أبىإلىفدفعه؟دأ.طلحةأبو)ههنا:قالثمفحلقهالأيسرراسهشقأخذثم

(4)ريء
كريا،أبىالعلاءبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.

.(2127/122)ومسلم،(3468)البخارى(1)

به.حنيفةابىعن(4901)الآثارفىيوصفابواخرجه(2)

.51ووهو:جابرعن2/854الذهبىقال(3)

.(9474)فىوسيأتى.(1981)داودوأبو،5/044،441الدلائلفىالمصنف(4)
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البولمنالأرضطهارةبابالصلاةكتاب

.(1)سيرينابنعناخروجهمنالبخارىوأخرجه

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5429

عياشبنحميدالحسنأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بنمحمدعن،أيوبعنزيد،بنحمادحدثنا،مؤملحدثنا،الزملئ

قبضالنحريوملمجيوالفهرسولحلقفلضا:قالمالكبنأنسعن،سيرين

"يا:!رالفهرسولقالالأيمنرأسهشقالحلافحلقفلما،اليمنىبيدهشعره

منبهخصهماالناسرأىفلضا:قالسليبم".وأئمطلحةأبىإلىبهذاانطلقأنس،

،الشعراتيأخذوهذا،الخصلةيأخذفهذا،شعرهبقيةفىتنافسواذلك

لأن:فقالال!لماخ!عبيدةالحديثفحدثت:محماقالالشىء.يأخذوهذا

وجهعلىأصبح(2)وأبيضأصفركلمنإلئأحبشعر+منهعندىيمون

بطنها)3(.وفىالأرض

البولمنالأرضطهارةباب(و21/372

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4291

الوقابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثناقالا:

:قالمالكبنأنسعن،سعيمبنيحيىأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الفراء

.(171)والبخارى.سيرينبنمحمد:وعنده(5130/324)مسلم(1)

.1/172،37/3النهاية.والفضةالذهب:والأبيضالأصفر(2)

وسيأتى.(09)فىوتقدم.أيوبطريقمن(6718)والبزار.بهحميدعن(3233)عرانةأبوأخرجه(3)

البخارى:قالمؤمل:2/855الذهبىوقال.سيرينبنمحمدطريقمن(13539،01354)فى

الحديث.منكر
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428/2

البولمنالأرضطهارةبابالصلاةكتاب

،فبالالمسجدناحيةإلىقامحاجتهقضىفلضاجمحمالفهرسولإلىأعرابئجاء

علىفصئهماءمنبدلوأمرثم،عنهفكفهم:قالع!ع!.النبىأصحاببهفصاح

صء(1)
بنيحيىعناوجهمن"الصحيح"فىومسلمالبخارئاخرجه.بوله

(2)

سعيد.

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4292

عن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

المسجد،فىأعرابئبال:يقولمالكبنأنسسمعت:قالسعيدبنيحيى

.+!3)"ءاممندلواعليه"صتوا:وقالع!ي!النبئفنهاهم،إليهالناسفعجل

حدثنا،البربهارئبحرأبوحدثنا،الخطيبسعيدأبووأخبرنا-9324

.(4)بنحوهفذكره.سفيانحذثنى،الحميدئحدثنا،موسىبنبشر

أبىابنحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنعلئأخبرنا-4294

)ح(زيدبنحمادعن،عونبنوعمروحرببنسليمانحدثنا،أويس

بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

قالا:الفئ!ئئعبدةبن/وأحمدالبكراوئ(عمر)بنحامدحدثنا،سلمة

به.يحصطريقمن(54)والنسائى،(12132)أحمدوأخرجه.(181)الصغرىفىالمصنف(1)

.(99/284)ومسلم،(221)البخارى(2)

(148)والترمذى،(12082)احمدواخرجه.1/52والشافعى،(1278)المعرفةفىالمصنف(3)

صحيح.حن:الترمذىوقال،بهصفيانطريقمن

.(1961)الحميدى(4)

.5/324الكمالتهذيبوينظرأعمرو".:مفى(5)
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البولمنالأرضطهارةبابالصلاةكتاب

المسجد،فىبالطأعرابياأن،أنسعن،ثابتحدثنازيد،بنحمادحدثنا

منبدلودعاثمتزرموه")1(."لا:لمجح!اللهرسولطفقالط،القومبعضإليهفوثب

مسلمورواه،الحجبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)عليهفصبماء

.(3)ديزبنحفادعنكلاهما،قتيبةعن

بنأحمدأخبرنا،ظ372/21،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-4295

بنإسحاقعن،هفامحدثنا،رجاءابنحدثنا،علىبنهشامحدثناعبيد،

المسجدفىيبولطأعرابيارأىأنه،مالكبنأنسعن،طلحةأبىبنالفهعبد

فىالبخارىرواه،(4)عليهفصئهبماءدعافرغإذاحتى"فىعوه".:لمجؤالنبئفقالط

عفاربنعكرمةحديثمنمسلمورواه،هفامعنموسىعن""الصحيح

وقد.()عليهفصئهماءمنبدلوفجاءالقوممنرجلافأمر:وقالطإسحاقعن

.معناهمضى

أحمدابنعلئالحسنأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9624

اليمانأبوحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذانالتضارقرقوبابن

بنالفهعبدبنالفهعبيدأخبرك!،الرهرىعن،شعيبأخبرنا،نافعبنالحكم

.1/031الأنوارمارقعليهه.بولهتقطعوالا:أى:تزرموهلا(1)

والنسائى،(13368)واحمد.بهعبدةبنأحمدعن(296)خزيمةوابن،(528)ماجهابناخرجه(2)

به.حمادطريقمن(328)

.(98/284)ومسلم،(6025)البخارى(3)

به.إسحاقطريقمن(1041)حبانوابن،(293)خزيمةوابن،(12984)أحمدأخرجه(4)

.(528/001)مسلمو،(912)البخارى(5)
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البولمنالأرضطهارةبابالصلاةكتاب

فتناوله،المسجدفىفبالاعرابىقام:قال!بههريرةأباأن،مسعودبنعتبة

منذنوئاأوماء-منسجلأبولهعلىوأهريقواأدعوه:عنفالنبئفقال،الناس

عن"الصحيح"فىالبخارىرواهمعشرين")1(.تبعثواولمميشرينبعتتمفإنماماء-

أبىعنالقهعبيدعنالرهرئعنحمنئأبىبنشعيبرواهكذا،اليمانأبى

عنالرحمنعبدبنسلمةأبىعنالزهرىوعن،البولقضةفىر!جههريرة

الدعاء)2(.قضةفىهريرةأبى

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرناوقد-4297

إسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادابنسهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطان

كلاممنذلكأحفظ:قالسفيانحدثنا،الفهعبدبنعلئحدثنا،القاضى

المسجدأعرابىدخل:قالهريرةأبىعنسعيد،عنالرهرئ،

ومحضداارحميىالفهئم:قالثمركعتينفصفىجالمم!،لمج!الفهورسول

،و373/210واسغا)3("تحخرتالقد:خحالفهرسولفقالاحدا.معناترحمولا

"عبوا:وقالعنهفنهاهم،إليهالناسفعجلالمسجد،فىبالانيلبثفلم

.(4)"معسرينتبعثواولمميشرينبعثتمف!نماماء-منذنوئاأوماء-منسجلأعليه

طريقمن(1399)حبانوابن،(297)خزيمةوابن،(56)والنائى،(7799)أحمدأخرجه(1)

به.الزهرى

الدعاء.تصةفى(6010)و،البولتصةنى(220)البخارى(2)

السننمعالم.أباحهمامنهاونعتوسعهمااللهرحمةمنضيقتقد:لهيقول،المنعالحجرأصل(3)

1/116.

طريقمن(298)خزيمةوابن،(471)والترمذى،(380)داودوأبر،(7255)أحمدأخرجه(4)

.البولقصةبذكرمختصرةخزيمةابنوروايةبه.الزهرىطريقمن(298)خزيمةوابنبه.يفيان
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البولمنالأرضطهارةبابالصلاةكتاب

بنسعيدأخبرخ!:الزهرىقال!:فقال!أخرىمرةسفيانبهوحدثنا:قال

.(1)هن!زهريرةأبىعن،المسئب

بحرأبوأخبرنا،يحىبنمحمدبنيحيىسعيدأبووأخبرنا-4298

حدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارئ

المسئب،بنسعيدأخبرك!:قال!أحل!إلىفيهيحتاجلالكأقول!كماالرهرئ

.(2)بنحوهفذكرهللأحبه.هريرةأيىعن

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلعأبوأخبرنا-9924

سمعت:قال!حازمابنيعنىجريرحدثنا،إسماعيلبنموسى"حدثناداود،

صلى:قال!مقرنبنمعقلبناللهعبدعن،يحدثعميربنالملكعبد

ما"خذوا:غج!النبئيعنى،وقال!:فيهقال!،القضهبهذه.لمخي!النبىمعأعرايئ

مرسل،هو:اوددبوأقال.(3)((ءاممكانهعلىوأهريقواوألقوهالترابمنعليهبال

صين.النبئيدركلممعقلابن

وليس،(4)4!ضرمسعودابنحديثفىذلكروىوقدالثيخ:قال

"الخلافيات".فىعليهتكفمناوقد،بصحيح

ا!5مختصرةخزيمصخابنورواية.بهسفيانطريقمن(982)خزيمةوابن،(6121)النسائىأخرجه(1)

سيق.

.(938)الحميدى(2)

.1/132الدارقطنىطريقهومن،(11)والمراصيل،(381)داودأبو(3)

.1/132الدارقطنىأخرجه(4)
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429/2

يبستإذاالأرضبطهورقالمنبابالصلاةكتاب

يبستإذاالأرضبطهورقالمن/باب

يبسها)1(.الأرضذكاة:قالائه،التابعينمنوهو،قلابةأبىعنورؤينا

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4300

حدثنا،شبيبلجنأحمدحدثنا،الأسفاطئالفضلبنالعتاسأخبرنا،الفقيه

كانت:قالأبيهعن،الفهعبدبنحمنئعن،شهابابنعن،يونسعن،أبى

ذلكمنيغئروا)2(يكونوافلمجم!إلنبىأئامبالمسجدوتقبلتبولالكلاب

.(3)ائيش

بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبو،!373/21وأخبرنا-1430

ابنحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،يعلىأبوأخبرخ!،الإسماعيلئ

القهعبدبنحمزةحذثنى:قالشهابابنعن،يون!وأخبرك!:قال،وهب

المسجدفىوهويقولر!حنهالخطاببنعمركان:قالعمرابنعن،عمرابن

فىأبيتوكنت:عمرابنقالالمسجد.فىالفغواجتنبوا:صوتهبأعلى

تبولالكلابوكانت،عزباشاتافتىوكنتع!ي!الفهرسولعهدفىالمسجد

البخارممئىرواه.(4)ائيشذلكمنيرشونيكونوافلم،المسجدفىوتدبروتقبل

.(630)ثيبةأبىابنأخرجه(1)

صحيح.صحيحةمعروفةلنةوهى:النووىالإمامقال،لنةوهى،النونبحذفالشخفىكذا(2)

.2/36النووىبنرحمسلم

.(1168)فىتقدمماينظر(3)

طريقمن(003)خزيمةوابن.بهوهبابنطريقمن(6561)حبانوابن،(382)داودأبوأخرجه(4)

.(368)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححهعمر.أثرذكربدونحبانوابنداودأبىوعند.بهيون!
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يبستإذاالأرضبطهورقالمنبابالصلاةكتاب

الحديثفذكرأبى.حذثنى:شبيببنأحمدوقال!:فقال!""الصحيحفى

منشيئايرشونيكونوافلم:الحديث(غظفىوقال!مختصرا،المسند

.(2)!لوبلاكلمةالبخارئالفهعبدأبىعنالنسخبعضفىوليس.(1)كلذ

الخبر:معنىفىالإسماعيلئبكرأبوقال:قال!الأديبعمروأبوأخبرنا

كانتوعساها،الكلابفيهتترددوكانتعليها،يغلقيكنلمالمسجدإن

الزاوىعندولاوأصحابهجم!النبىعنديكنلمفيهبولهاعلمأنإلا،تبول!

بولأنعلىذلكدلقمرأبماالأعرابىبول!فىمرأحيثومن،هوموضعأئ

نجاستها.غلظاختلفوإنواحد،النجاسةحكمفىسواهما

بهفأمر:الكلبجروقضةفىميمونةحديثفىرؤيناوقدالثيخ:قال

ل!جبههريرةأبىعنورؤينا.مكانهبهفنضحماءبيدهأخذثمفأخرجؤ!عالنبئ

وفى،(3)الكلبفيهولغالذىالماءوإراقةبعدد،ولوغهمنالاناءغسلفى

نجاسته.علىدلالةذلككل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4302

عن،أبيهعن،شعيببنبشرحدثنا،خلىبنخالدبنمحمدحدثنا،يعقوب

حدثتنى:قال،و374/21هج!فرعباسابنأن،ال!ئاقابنأخبرك!،الرهرئ

ىأ:ميمونةلهفقالتواجمايوماأصبحووخصالنبئأن،!صالنبىزوجميمونة

.(471)رىلبخاا(1)

.278/1البارىفغينظر(2)

.(59)فىتقدم(3)
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2/430

والنعلالخفطهارةبابالصلاةكتاب

نأوعدنىكانجبريل!إن:فقال؟اليوممنذهيئتكاستنكرتلقد،الفهرسول

وقعثم،كذلكيومهفظل:قالتأخلفنى!.ماوالفهأمايلقنى،فلمالفيلةيلقائ

فنضحماءبيدهأخذثم،فأخرجبهفامر،لناانضدتحتكلبجرونفسهفى

"قد:!فهالقهرسوللهفقال،ال!لامعليهجبريللقيهأمسىفلفا،مكانهبه

ولاكلثفيهبيتاندخللاولكناأجل:قالابرحهإ.للقائأنوعدتنىكنت

حتى،الكلاببقتلاليومذلكمنمرفأيخي!الفهرسول/فأصبح:قال.صور

أخرجهقدالكبير)2(.الحائطكلبويتركالضغيرالحائطكلببقتلليأمرإنه

.(3)شهابابنعنيزيدبنيونسحديثمن!أالصحيحفىمسلئم

كتابمنمضىوفيماوفيهبالماء،الكلبمكاننضحإثباتوفيه

علىدليل(4)هيفولغالذىالماءوإراقةولوغهمنالإناءغسلفىالطهارة

مع،يخالفهكانإنالكلبفىعمربنالفهعبدحديثنسخوعلى،نجاسته

أعلم.والفه،لهمخالفايكونفلا،وغيرهالإسماعيلئذكرهمايحتملأنه

والنعلالخفاطهارةباب

يوسفبنمحمدبنوإسحاقالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4303

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبىابنسعيدوأبوال!وسئ

الحديثغريببعض.علىبعضهالثيابمننضدماالنضدوأصل8السرير:بالتحريكالنضد،(1)

.439/1ة!تقلابن

الزهرى.طريقمن(1165)فىوتقدمبه.خلىبنخالدبنمحمدعن(4294)الناكأاخرجه(2)

.(2105)مسلم(3)

.(1164-ا59.155)فىتقدمماينظر(4)
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والنعلالخفطهارةبابالصلاةكتاب

سمعت:قالأبىأخبرخ!مزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوب

عن،أبيهعن،حذثالمقبرئسعيدأبىبنسعيدأنأنبئت:قالالأوزاعئ

،الأذى(ا"ىفبنعليهاحدكموطىااذا:قاللمجفاللهرسولأن،هب!!لهريرةبىأ

"بنعله".:ال!وسىحديثوفى.(2)"زوهطلهما،ظ21/374الترابفإن

أحمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأيخبرنا-4430

الجوهرئمخلدبنعلىبنمحمدالفهعبدوأبوالبراز)3(يحىبنعثمانابن

حدثناكثير،بنمحمدحدثنا،البلدىالهيثمبنإبراهيمحدثناقالا:

!به،هريرةبىأعن،رر4أعن،المقبرىسعيدعن،عجلانبناعن"اعئلأوزا

(لهما)الترابفإن،الاذىفى(4)بنعليهاحدكموطى))اذا:قاللمجفالنبىعن

عنإبراهيمبنأحمد)7(عن""السننكتابفىداودأبورواه."ز
(6)

"بخفيه")8(.:قالائهإلاكثير،بنمحمد

.أنم):م،سىف(1)

وابن.بهالوليدبنالعباسعن(385)داودأبووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/661الحاكم(2)

به.الوليدطريقمن(0314)حبان

/4بغدادقاريخفىترجمتهوينظر،المستدركفىكماالصوابهووالمثبت)البزارا.:م،سنى(3)

.3/166دثقتاريخومختصر،العطشىرسم4/902والأنساب،5/11دمثقوتاريخ،299

.!أبنعله:2ص،سفى(4)

.أ"له:2ص،!كفى(5)

حبانوابن،(292)خزيمةابنوأخرجه.مسلمشرطعلىصحيح:وقال،166/1الحاكم(6)

به.كثيربنمحمدطريقمن(1404)

.1/942الكمالتهذيبوينظر،التهخريجمصدرفىكماالصوابهووالمثبتمحمدأ.):النسخفى(7)

.(372،373)داودأبىصحيحفىبعدهوالذىالألبانىوصححه.(386)داودأبو(8)
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والنعلالخفطهارةبابالصلاةكتاب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-5543

يحيىحدثنا،عائذابنيعنىمحماحدثنا،خالدبنمحمودحدثنا،داودأبو

بنسعيدأيضاأخبرخ!،الوليدبنمحمدعن،الأوزاعىعن،حمنئابنيحنى

الله!رسولعنر!نها،عائشةعن،حكيمبنالقعقاععنسعيد،أبى

.(1)بمعناه

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا/-2/4316543

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

سعيدأبىعن،نضرةأبىعن،ال!عدئنعامةأبوحدثنا،سلمةبنحقاد

فوضعهمانعليهخلعإذبأصحابهيصقىهوبينمالمجحوالفهرسولأن،الخدرئ

لكم"ما:قالانصرففلقا،نعالهمخلعواأصحابهذلكرأىفلما،يسارهعن

السلامعليهجبريل"إن:دالدخ!حنا.خلعترأوراك:دالوا."؟نعالكمخلعتم

كانفإن،نعليهإلىزظ!لفالصلاةإلىأحدكمجاء"إذا:فقالقذزا"بهماأنأخبرنى

.(3)"امهيفوليصلفليمطه-(2)ازذق:قالأوأذى-فيهما

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4357

بنحمادحدثنا،إسماعيلبنموسىأخبرنا،أتوببنمحمدأخبرنا،الفقيه

جاء"إذا:فيهوقال،ومعناهبإسنادهفذكره.نعامةأبى(و375/21عن،سلمة

.(387)ودادبوأ(1)

.الصوابوهواقذز(.:858/2المهذبوفى،النخفىكذا(2)

به.حمادطريقمن(4144)فىتقدم(3)
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النعلينفىالصلاةسنةبابالصلاةكتاب

وليصلفليمسحهأذىأوقذرانعليهفىرأىفإنفلينظز،المسجدالىأحدكم

(1)
".

حدثنا،داسةابنبكرأبوحدثنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-4358

بإسنافىهفذكره.سلمةبنحمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبو

"فليمسحه:وقال))أذى".:قالأو"قذزا".:الموضعينفىوقال،ومعناه

.(2)"امهيفوليصل

،!دةحدثنا،أبانحدثنا،إسماعيلبنموسىوحذثنا:قال-9435

الموضعين:فىوقال،بهذاك!يه!النبىعن،المزنئالفهعبدبنبكرأخبرك!

(3)اص
."خبنا"

النعلينفىالصلاةسنةباب

الحسنبنالرحمنعبدأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5431

أبوأخبرخ!،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمأخبرنا،القاضى

يصلى!اللهرسولأكان:مالكبنأنسسألت:قاليزيدبنسعيدمسلمة

.()إياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)معن:قال؟نعليهفى

.(1229)المعرفةفىالمصنف(1)

.(506)دإودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(650)داودوأبو،(1228)المعرفةفىالمصنف(2)

مرسل.هذا:2/858الذهبىوقال.(651)داودوأبو،(1230)المعرفةفىالمصنف(3)

،(19761)وأحمد.بهشعبةطريقمن(0101)خزيمةابنوأخرجه.(6282)الثعبفىالمصنف(4)

به.سعيدطريقمن(477)نىوالنسا،(004)مذىوالتر،(555/06)ومسلم،(0585)والخارى

.(638)لبخارىا(5)
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النعلينفىالضلاةسنةبابالصلاةكتاب

حدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدابووأخبرنا-1431

أبوحدثنا،العوامبنعبادحدثنا،الزبغأبوحدثنا،يحىبنمحمدبنيحى

أبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.بمثلهفذكرهيزيد.بنسعيدمسلمة

الزبغ)1(.

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4312

بنزيادعنبدر،أبوحدثنانصر،بنسعدانحدثناالضفار،محمدابن

قالت:ر!نهاعائشةعن،عطاءبنالفهعبدعن،عيسىبنالفهعبدعن،خيثمة

وقائما،قاعداويشربومتنغلا)2(،حافيايصفىجمي!الفهرسولرأيت

.(3)ناكذلكأئيبالىلا،شمالهوعنيمينهعنوينصرف

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-4313

(4)حسينحدثنا،المباركبنعلئحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثناداود،

رأيت:قالجذهعن(ظ375/21،أبيهعن،شعيببنعمروعن،المعفم

.(ومتنغلا)حافيايصفىلمجتالفهرسول

.(555)مسلم(1)

صيأتى.ماوينظر)متعلاا.:الشعبفى(2)

غريب.هذا:2/859الذهبىوقال.(5986)الشعبفىالمصنف(3)

.6/372الكمالتهذيبوينظر.،نب"الحسن:مفى(4)

)فتعلا".:داودأبىصننفى(5)

حسينطريقمن(1038)ماجهوابن،(6627)أحمدوأخرجه.(653)داودأبىعندوالحديث

:(086)داودأبىصحيهحفىالألبانىقال.بهسيببنعمروطريقمن(0666)وأحمد.بهالمعلم

صحيهح.حسن

-134-



يضعهما؟أيننعليهخلعإذاالمصلىبابالصلاةكتاب

43!/2-؟عنل!حبههريرةأبىعنالأوبرأبى/حديثفىمضىفيماورؤيناه

.لمجيم)1(النبى

هاخ!،بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4431

معاويةبنمروانحدثنا،قتيبةحدثنا،شاذانبنمحمدسعيدأبوحدثنا

أبيهعن،أوسبنشدادبنيعلىعن،ملىالزميمونبنهلالعن،الفزارى

ولاخفافهمفىيصفونلافإئهماليهود،)خالفوالمجز:الفهرسولقال:قال

.(3)قتيبةعنداودأبورواه.(2)!نعالهم

يضعهما؟أيننعليهخلعإذاالمصلىباب

بنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4315

عمر،بنعثمانحدثنا،البراز)4(مكرمبنالحسنحدثنا،ببغدادالفقيهسلمان

عن،سفيانابنسلمةأبىعن،جعفربنعبادبنمحمدعن،جريجابنحدثنا

الصبحفصفى،الفتحعاملمجيماللهرسولحضرت:قالالسائببناللهعبد

.()يسارهعنفوضعهمانعليهفخلع

.(3656)فىتقدم(1)

به.مروانطريقمن(2186)حبانابنواخرجهالذبى.ووافقهوصححه،1/260الحاكم(2)

.(652)داودابو(3)

.(2068،1034،0370)فىوتقدماالبزار،.:م،سفى(4)

.يخرجاهولمشاهذا،اخرجتهجعفربنعبادبنبمحمديمرتحديثهذا:وقال،1/259الحاكم(5)

ماجهوابن،(486)داودوابو،(53921)واحمد.بهعثمانطريقمن(5101)خزيمةبناواخرجه

به.جريجابنطريقمن(2189)حبانوابن،(1401)خزيمةوابن،(775)والنائى،(1431)

.(603)داودابىصححفىالألبانىوصححه
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يضعهما؟أيننعليهخلعاذاالمصلىبابالصلاةكتاب

الفقيه،سلمانبنأحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4316

علىأبووأخبرنا)ح(عمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا

بنالحسنحدثناداود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئ

عنعامر،أبورستمبنصالححدثناعمر،بنعثمانحدثناعلى،

نأ،ل!بههريرةأبىعن،ماهكبنيوسفعن،قيسبنالرحمنعبد

يسارهعنولايمييه،عننعليهيفخفلاأحدكمصلى"إذا:قالجميراللهرسول

لفظ.(1)"رجليهبينوليضعهماأحد،يسارهعنيكونألاإلا،غيرهيمينعنفيكون

والمتن.الاسنادفىداودأبىحديث

علئالحسنأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبواخبرنا-4317

بنبشرحدثناالكيساخ!،شعيببنسليمانحدثناالمصرئ)2(،محمدابن

أبىبنسعيدعن،الوليدبنمحمدحدثنا،الأوزاعئحذثنى،و376/21،بكر

"إذا:قالجميدالفهرسولعن،ز!نههريرةأبىعن،أبيهعن،المقبرئسعيد

لئصلأو،رجليهبينماوليجعلهماأحذا،بهمايؤذفلانعليهفخلعأحدكمصلى

(3)
-".

وابن،(6101)خزيمةابنوأخرجه.(654)داودوأبو،الذهبىووافقهوصححه،1/592الحاكم(1)

به.عثمانطريقمن(2188)حبان

.!المقرئ":مفى(2)

داودوأبوبه.بكربنلرطريقمن(2182)حبانابنوأخرجه.362صالادابفىالمصنف(3)

(1832)حبانوابن،(0901)خزبمةوابن،(4321)ماجهوابن.بهالأوزاعىطريقمن(655)

.(061)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.سعيدطريقمن
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وخلعهماالنعلينلبسفىالسنةبابالصلاةكتاب

وخلعهماالنعلينلبسفىالسنةباب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-8431

مالك،عن،القعنبئهوالفهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا

اتعل"إذا:قالصث!اللهرسولأن،هريرةبىأعن،الأعرص!عن،الزنادأبىعن

تنعل)1(أولهمااليمنىولتكن،بالشمالفليبدأنزعواذا،باليمنىفليبدأأحدكم

."(2)تنزعوآخرهما

نعلفىأحدكميمشين"لا:قالكتاللهرسولأنالإسنادوبهذا-9431

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(3)((اعيمجليخلعهمااولينعلهما،واحدة

مالك،عنيحيىبنيحيىعنالثانح!الحديثمسلموأخرج،القعنبى

.(4)هب!لهريرةأبىعنزيادبنمحمدروايةمنالأؤلوالحديث

مسجذفهوفصل،الصلاةأدركتكأينما/بافي:

نجاسه.تعلملمماالطهارةعلىالأرضأصلأنعلىدلالةذلكوفى

بنمحمدبنوعلئالروذبارئمحمدبنالحسينأخبرنا-4320

س،م:!تنعلا!ىف(1)

تنزعالا.9:م،سفى(2)

حبانوابن،(1779)والترمذى،(03010)أحمدطريقهومن،2/916مالكعندوالحديث

صحيح.حسن:الترمذىوقال.بهالقعنبىعن(4139)داودأبووأخرجه،(5455)

به.القعنبىطريقمن(4136)داودأبووأخرجه.(1774)الهترمذىطريقهومن،2/916مالك(3)

.(9702/67،68)ومسلم،(5585،6585)البخارى(4)
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مسجدفهوفصل،الصلاةأدركتكأينماباب:الصلاةكتاب

بنسعدانحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلحدثنا:قالابشرانبنالفهعبد

عن،أبيهعن،التيمىإبراهيمعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،نصر

:قالأؤل؟الأرضفىوضعمسجدأئ،الفهرسوليا:قلت:قالذزابى

:قال."الأقصىالمسجد!ثم:قالأئ؟ثم:قلت:قال؟الحرلمأ."المسجد

فصل،الضلاةأدرككفأينماسنة،أربعون9:قال(ظ376/21بينهما؟كم:قلت

أبىعنوغيرهكريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"دجسمفهو

الاعمش)2(.حديثمنالبخارئوأخرجه،معاوية

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلىالحسنأبوأخبرنا-،321

هشيم،حدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

!سس!الفهرسولأن،الفهعبدبنجابرحدثنا،الفقيريزيدأخبرنا،سيارأخبرنا

لىوأحئتشهبر،مسيرةبالزعبنصرت،قبلىأحديعطهنلمخمسا"أعطيت:قال

أمتىمنرجلفاصيماوطهورا،مسجداالأرضصلىوجعلت،قبلىلأحدتحلولمالغنائم

وبعثت،خاضةقومهإلىلمعثنبئوكل،الشفاعةوأعطيت،فليصلالضلاةأدركه

.(4)هشيمحديثمنلماالصحيح9فىاخرجاه0(3)!عامةالناسإلى

(787)خزيمةوابن،(753)ماجهوابن،(21421)أحمدوأخرجه.2/43الدلائلفىالمصنف(1)

حبانوابن،(787)خزيمةوابن،(689)والنائى،(21333)واحمد.بهمعاويةأبىطريقمن

به.الأعمىطريقمن(6228)

.(3366)والبخارى،(052/1)صلم(2)

الإسنادنجفسوصيأتىبه.هثمطريقمن(1031)فىوتقدم،(1283)المعرفةفىالمصنف(3)

.(17774)فى

.(152/3)وصلم،(335،438)البخارى(4)
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مسجدفهوفصل،الصلاةأدركتكأينماباب:الصلاةكتاب

البخارى،سهلبنأحمدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4322

الصباحبنومحمدأيوببنيحيىحدثنا،الحافظمحمدبنصالححدثنا

وأخبرنا)ح(جعفربنإسماعيلحدثنا:قالوارشيدبنوداوديونسبنوسريج

بنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبو

عنالعلاء،حدثناجعفر،بنإسماعيلحدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوب

ب!سث؟الأنبياءعلى"ففلت:قالكيه!النبئأن،ل!علبههريرةأبىعن،أبيه

الأرضلىوجعلتالفنائم،لىوأحلت،بالرعبونصرت،الكلمجوامعأعطيت

فىمسلمرواه.(1)"النبيونبىوختم،كافةالخلقإلىوأرسلتومسجدا،طهورا

.(2)وغيرهأيوببنيحيىعن""الصحيح

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-4323

بناللهعبيدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمد

:قالعباسابنعن،عكرمةعن،السدىعن،حمادأبوسالمحدثنا،موسى

الأنبياء؟منقبلىأحديعطهنلمخمسا"أعطيت:!ج!اللهرسول،و377/21قال

محرابه،لملغحتىيصلىالأنبياءمننبئيكنولمومسجدا،طهوزاالأرضلىجعلت

اللهفيقذفشهيرمسيرةالمشركينوبينبييىيكونشهير؟مسيرةالزعبوأعطيت

والإنس،الجنإلىأناوبعثت،قومهخاضةإلىل!عثالنبئوكان،قلوبهمفىالرعب

ماجهوابن،(1553)عقبالترمذىوأخرجه.5/472والدلائل،(1284)المعرفةفىالمصنف(1)

فىوسيأتى.بهالعلاءطريقمن(9337)وأحمد.بهإسماعلطريقمن(1323)حبانوابن،(675)

(17777).

.(523/5)مسلم(2)
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الطريقفىالمطرطينفىجاءمابابالصلاةكتاب

فقراءفىأقسمهاأنأناوأمرتكاكله،النارفتجىءالخمسيعزلونالأنبياءوكانت

.(1)"ىتمألشفاعتىوأخزتدؤله،أعطىالانبىق!دولمأمتى،

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-4324

بنسليمانداودأبوحدثنا،المروزئسهلبنحمدويهبنمحمدنصرأبو

عن،سيارعن،التيمىسليمانحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،السنجئمعبد

وطهورا،مسجداالأرضلىجعلت؟بأربع"فضلت/:قالجمرالنبئأن،مةماأبىأ

وطهورا،مسجداالأرضوجدعليهيصفىمايجدفلمالصلاةأتىامتىمنرجلفأيما

وأحلت،يدئبينيسيرشهرينمسيرةمنبالزعبوئصرت،كافةالنالرإلىوارسلت

.(2)"الغنائملى

(3)ورصالنبىعن4!صرهريرةوأبىاللهعبدبنجابرحلىيثفىورويناه

الطريقفىالمطرطينفىجاءماباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4325

بنأحمد.وأخبرناالوليدأبوحدثنا،الأسفاطئعتاس!حدثنا،الضفارعبيد

خليفة،أبوأخبرنا،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمد

الذهبىوقال.بهالفهعبيدطريقمن(4776)البزاروأخرجه.5/473،474الدلائلفىالمصنف(1)

حاتم.أبوقاله.مجهولسالم:2/861

صهرا."مسيرة:وفيه،(1033،1072)فىتقدم(2)

فىهريرةأبىحديثوتقدم،(17774)فىوصياتى،(1031،4321)فىجابرحدبتقدم(3)

(4322).
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الطريقفىالمطرطينفىجاءمابابالصلاةكتاب

بنموسىعن،عيسىبنالفهعبدعنزهير،حدثناالوليد،أبوحدثنا

اللهرسوليا:قلت:قالتالأشهلعبدبنىمنامرأةعنيزيد،بنالفهعبد

فقالمطرنا؟إذانفعلفكيف،منتنةطريقا،ظ377/21المسجدوبينبينىإن

"هذه:فقال.بلى:قلت.((؟اهنمأطيبهىطريقبعدها"أليس:!صاللهرسول

.(1)خليفةأبىحديثلفظ."بهذه

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-4326

بنعمروحدثنا،القعقاعبنحفصبنقيسحدثنا،علىبنهشامحدثنا

عنالعلاء-ابنعمروأبىأخووهو:هشامقالالعلاء-بنمعاذعن،النعمان

.ماشوهوالجمعةإلىر!جمهطالبأبىبنعلىمعأقبلت:قالجدهعن،أبيه

وسراويله.نعليهفخلع،وطينماءمنحوضالمسجدوبينبينهفحال:قال

جاوزفلمافخاضلا.:قالعنك.أحملهالمؤمنينأميرياهات:قلت:قال

هوالعلاءبنمعاذ.رجليهيغسلولمبالناسصفىثم،ونعليهسراويلهلبس

غ!ان.أبوعمارابن

بنوسعيدوعلقمةالأسودعنوروينا.(2)ىلععنآخروجهمنوروى

.(3)معناهفىالتابعينمنوجماعةومجاهدالمسيب

ماجهوابن،(27453)وأحمدبه.زهيرطريقمن(384)داودوأبو،(27452)أحمدأخرجه(1)

.(370)داودابىصحيحفىالألبانىوصححهبه.عشىبنالفهعبدطريقمن(533)

،738)الاوسطفىالمنذروابن،1/20المدونةفىوسحنون،(4620)شيبةابىابنأخرجه(2)

على.عنطرقمن(739

المنذرلابنوالأوسط،(5402،4802)شيبةأبىابنومصنف،(4741)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

(741).
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والحمامالمقبرةفىالصلاةعنالنهىفىجاءمابابالصلاةكتاب

مطر،ابنعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-4327

شعبة،حدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهعبيدحدثنامحمد،بنيحعىحدثنا

مشىأثمأتوض!أ:عباسلابنقلت:قالوثاببنيحىعن،إسحاقأبىعن

.(1)هببأسلا:فقالحافيا؟المسجدإلى

أخبرنا،إسحاقابنبكربوأأخبرنا،الحافظالفهعبدبوأأخبرنا-4328

عنمنصور،3عن،شعبةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،غالببنمحمد

وكانالجمعةيومكانإذاكانال!لمئالرحمنعبداباأن،سلمةبنتميم

دخلثمقدميهغسلالمسجدبلغفإذا،؟اممنكوزامعهحمل2ردع

المسجد.

التوفيق.وبالفه،معناهفىوجماعةومكحولعطاء)3(عنورؤينا

والحمامالمقبرةفىالصلاةعنالنهىفىجاءماباب

،و378/21العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا،-4329

محمدحدثنا،الحافظالحسنبنمحمد(4بنأحمد4)حامدأبواخبرنا،إملاء

عمروعن،الثورئسفيانأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الذهلئيحعىابن

(عن)/،أبيهعن،يحيىبنعمروعن،سلمةبنوحفاد.أبيهعن،يحىابن

.بنحوهعباسابنعنوثاببنيحىطريقمن(074)المنذرابنأخرجه(1)

.1/287الأنوارمارقكثير.طين:رخ(2)

.(741)عقبالمنذرلابنالأوصطينظر(3)

.(820.1730،1835،2213)فىوتقدم،م،س:منسقط(4-4)

.،وعن5:سفى(5)
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والحمامالمقبرةفىالصلاةعنالنهىفىجاءمابابالصلاةكتاب

المقبرةإلامسجذكلهااالأرض:كتالفهرسولقال:قالسعيدأبى

.(1)ثهلحماموا

حقادوحديث،بشىءوليسموصولاروىوقد،مرسلالثورىحديث

والدراوردئ.زيادبنالواحدعبدوصلهعلىتابعهوقد،موصولسلمةابن

الواحد:عبدحديثأما

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوفأخبرناه-4330

الوهابعبدبنالفهوعبدمسذدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

أبيه،عن،الأنصارىيحيىبنعمروحدثنا،زيادبنالواحدعبدحدثنا:قالا

إلامسجدكلها"الأرض:كحال!رسولقال:قالالخدرئسعيدأبىعن

.(2)"والمقبرةالحمام

الذراوردى:حديثوأما

محمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوفأخبرناه-4331

حدثنا،موسىبنإبراهيمأخبرنا،أيوببنمحمدحدثناالضيدلاخ!،

أبىعن،أبيهعن،عمارةبنيحىبنعمروحدثنامحمد،بنالعزيزعبد

من(924)داودوأبو.بهيزيدعن(17881)وأحمد.بهيحىبنمحمدعن(574)ماجهابنأخرجه(1)

صحيحفىالألبانىوصححهموصولا.بهعمروطريقمن(17841)وأحمدموصولا.بهحمادطريق

.(463)داودأبى

(6231)حبانوابن،(179)خزيمةوابن،(91911)وأحمد.بهمسددعن(924)داودأبوأخرجه(2)

به.زيادبنالواحدعبدطريقمن
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والحمامالمقبرةفىالصلاةعنالنهىفيجاءمابابالصلاةكتاب

الحمامإلامسجدكقهاالأرض9:كع!الفهرسولقال:قالالخدرئسعيد

.(1)"والمقبرة

موصولا:اخروجهمنعمارةبنيحىعنروىوقد

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرناه-4332

بنعمارةحدثنا،المففخلبنبشرحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبواخبرنا

قال:قالالخدرئسعيدابىعن،الأنصارئعمارةبنيحيىعن،غزئة

.(2)"والمقبرةالحفامإلامسجذكلهاأالأرض:!فهالفهرسول

بالحديثالمقابرفىالضلاةكراهيةفىالعلمأهلبعضواتحبئ

صلائكممن"اجعلوا:كيحالفهرسولقال:قالعمرابنعن،ظ378/21الثابت

عنعباسوابنعائشةعنالثابتوبالحديث.(3)"اروضلت!تخذوهاولا،بيوتكمفى

يحذر.(4)"دجاسمأنبيائهمقبوراثخذوا،والنصارىاليهودعلىالفهالعنة:لمجوالنبى

موضعهما.فىمخزجانوالحديثان.صنعوهمامثل

الزجليصفىأنيكرهكانائه،العاصبنعمروبنالفهعبدعنورؤينا

.(الحفام)فى

هذا:الترمذىوقال،بهالعزيزعدطريقمن(791)خزيمةوابن،(317)الترمذىأخرجه(1)

وأصح.أثبتعيئالنبىعنأيهعنعمروعنالثورىروايةوكأن،اضطرابفيالحديث

به.المفضلبنحرطريقمن(792)خزيمةابنأخرجه(2)

.(3081)فىتقدم(3)

.(7299)فى)4(سيأتى

.(7651)شيةأبىابنأخرجه(5)
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القبورإلىالصملاةعنالنهىبابالصملاةكتاب

القبورإدالصلاةعنالنهىباب

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحااللهعبدبوأأخبرنا-4333

حدثناالأصفهاك!،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

يزيدبنالرحمنعبدعن،المباركبناللهعبدحدثنا،مهدىبنالرحمنعبد

:قالالخولاك!إدريسأبوحدثنى،اللهعبيدبنبسرحذثنى:قالجابرابن

سمعت:قالالغنوىمرثدأبوحدثنى:يقولالأسقعبنواثلةسمعت

فىصيرواه.(1)"اهيلإتصلواولاالقبورعلىتجلسوا"لا:يقوللمججواللهرسول

.(2)المباركابنعنالربيعبنالحسنعن"الصحيح"

بنمحمدأبوالعباسحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدأخبرنا-4334

عن،حميدحدثنا،معاويةبنمروانحدثنا،هشامبنمحمدحدثنا،يعقوب

القبر:عمرفناداك!،بهأشعرلاقبريدئوبينأصفىيوماقصت:قالأنس

القبر.يعنىإنما:يلينىمنبعضمحرفقالالقمر،يعنىأنهفظننتالقبر.

.3عنهفتنحيم!

به.مهدىابنطريقمن(794)خزيمةوابن،(0501)عقبالترمذىوأخرجه.3/122الحاكم(1)

فىوسيأتى.بهالمباركابنطريقمن(0232)حبانوابن،(0501)والترمذى،(16172)وأحمد

يزيد.بنالرحمنعبدطريقمن(7295)

.(972/98)مسلم(2)

به.الأصمالعباسأبىطربقمن2/230التعليهقتغيقفىحجرابنأخرجه(3)
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عليهضلىشيئابسطمنبابالصلاةكتاب

وأ(ا"نشحإلىيصفىأنكرهائه،عباسابنعنظبيانأبىعنورؤينا

.(2"ربقأوحفام

ببدنهيصيبهالذىالموضعفىيعلملمإذاالكراهيةوجهعلىذلكوكل

)جعلت:،و379/21لمجمالنبىعنالثابتالحديثفىرؤينالما؟نجاسةوثيابه

.(3"ناكحيثصلىالصلاةأدركهرجلوأئماومسجدا،طهوراطئبةالأرضصلى

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-4335

ابنحدثنا،عمرانبنالعزيزعبدحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

وسطيصفىأنيكرهعمرابنأكان:لنافعقلت:قالجريجابنأخبرنا،وهب

يوموالامامالبقيعوسط!هسلمةوائمعائشةعلىصلينالقد:قالالقبور؟

.(4"رمعبنالفهعبدذلكوحضر،ل!حبههريرةأبو!اعائشةعلىصفينا

عليهفصلىشيئابسطمن/باب

(1

(3

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4336

حش:النخلبتانيقال:حاتمأبووقال،الضممنأكثروالفتح،البشانالحش:الفيومىقال

فىحوانجهميقضونكانواالعربلأنمجاز؟الحش.بيت:فقولهم،وخانخئانوالجمع

53صالمنيرالمصباح.الاصمذلكعليهاأطلقواعنهاخلفاوجعلوهاالكنفاتخذوافلما،البساتين

.(شش)ح

به.ظيانأبىطريقمن(761)الأوصطفىالمنذروابن،(1585)الرزاقعبدأخرجه

.(4324-1033،1073،3850،4321-ا031)فىتقدم

ابنطريقمن(5931)الرزاقوعبد.بهوهبابنطريقمن(1503)الأوصطفىالمنذرابنأخرجه

به.جريج
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عليهفصلىشيئابسطمنبابالصلاةكتاب

اشوارث،عبدحدثنا،مسذدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

الناسأحسنؤ!عالفهرسولكان:قالمالكبنأنسعن،التئاحأبىعن

فيكنس،تحتهالذىبالبساطمرفيأ،بيتنافىوهوالصلاةتحضرهفربما،خلقا

جريدمنبساطهموكان:قالبنا.فيصفى،خلفهفنقوميقومثم،ينضحثم

.(2)الوارثعبدعنوغيرهشيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)النخل

العطار،الفوارسأبىبنأحمدبنمحمدصادقأبوأخبرنا-4337

حدثنا،مسددحدثنا،الوراقعلىبنمحمدحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا

نأ،مالكبنأنسعن،سيرينبنأنسعن،عونابنعنزيد،بنحفاد

.(4)عليهوصلى،ورشمنهناحيةفكسح،(3)لحففيهبيتادخلكيوالفهرسول

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4338

حدثنا،عائشةبنالفهعبيدحدثنا،الضغاك!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

علىدخل(ظ379/21د!عالفهرسولأن،أنسعن،ثابسبعن،سلمةبنحماد

لإنىسقاظ،فىوهذا،وعائهفىهذاإردوا:فقالوتمربسمنفأح!،حرامأم

وأمسليمأمفقامتتطؤعا،ركعتينفصفىكيوالفهرسولقامثم!ائثم".

علىبنافصفى،يمينهعنمنىفأقا:قالإلاأعلمهولا:ثابتقالخلفنا.حرام

فىوسيأتىبه.الوارثعبدطريقمن(13209)وأحمدبه.مسددعن(6203)البخارىأخرجه(1)

الإصناد.بنفس(5057)

.(267/659)مسلم(2)

.(لح)ف3/152؟التاج.خوصهمناىالنخلفخالمنتنسجحصير:الفحل(3)

توى.سنده:2/862الذهبىقال(4)
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الصلاةكتاب

.(2)الحديثباقىوذكرتشكرا)1(.تطوعابساطه

عليهفصلىشيئابسطمنباب

وعلىالحصير،وعلى،الخمرةعلىصلاتهفىالأخبارمضتوقد

.(3)المدبوغةالفروة

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلىأنجرنا-4339

بنمالكأخبرنا،مرزوقيبنعمروحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

سألت:قالىهانىبنشريحعن،أبيهعن،بشيربنمقاتلسمعت:قالىمغولى

أفىأذكر:وقالت:قالىأنإلىالحديثفذكر.جم!النبىصلاةعنا!رعائشة

.(4)هنمينبعالماءفجعل،خرقفيهبتاتحتهألقينامطيريوبمفىصلىرأيته

تحتهفبسطنا:الحديثفىفقالىمغولىبنمالكعنالمباركابنورواه

.(6)أبيهعن:يقلولمنطعا.يعنى،(بئا)

الكارزى،الحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-0434

كانأنه،!فرعمرحديثفىعبيدأبوقالى:قالىالعزيزعبدبنعلئحدثنا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

أشكرا!.:سفى

وصححهبه.حمادطريقمن(0722)جانوابن،(608)داودوأبر،(13594)أحمدأخرجه

.(568)داودأبىصحيحفىالألبانى

.(4256-4248،4251)فىتقدمماينظر

:2/864الذهبىوقال.!شريحعن"مقاتل:وعندهبهمالكطريقمن(24305)أحمدأخرجه

.(4568)فىوسيأتى.صالحإسناده

.2/582للخطابىالحديثغريب.الغيظالكساء:البت

.(1272)الزهدوفى،(67)مسندهفىالماركابن
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عليهفصلىشينابسطمنبابالصلاةكقاب

عن،سفيانعنسعيد،بنيحيىحدثنيه:عبيدأبوقال!عبقرى.علىيسجد

فعلعمررأىأنه،عماربناللهعبدعن،خالدبنعكرمةعن،العنبرئتوبة

اللهعبدعن:قال!سفيانولكنعمار.أبىبناللهعبدهو:يحىقال!.(1)كلذ

الأصباغفيهاالتىالشطهذههو:عبقرى:قوله:عبيدأبوقالعمار.ابن

بلافىإلىنسبةإنه:يقالفيماعبقرياسمىوإنما،عبقريةواحدها،والنقوش

الوشى.بهايعملعبقر.:(2)اهليقال

(و380/21علىبنمحمدبنجعفربنزيدالقاسمأبوأخبرنا-4341

بنإبراهيمحدثنا،دحيمبنعلىابنجغفرأبوأخبرنا،بالكوفةالعلوئ

قال!:جبيربنسعيدحدثنا،الأعمشعن،وكيعأخبرنا،العبسئاللهعبد

.(3)البيتطئقتقدطنفسةعلىعباسابنبناصلى

علىأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-4342

بنعامرحدثنا،الوراقمحمدبنجعفرحدئناالضفار،محمدبنإسماعيل

:قالعكرمةعن،حكيمبنيعلىعن،حازبمبنجريرحدثنا،الحسينأبى

(2489)المنذروابن،(0664)شيبةابىابنواخرجه.3/004،104عبيدلأبىالحديثغريب(1)

به.سفيانطريقمن

عبتر".لهيقال"بلد:2/864المهذبوفىعبيد،لأبىالغريبمنوالمثبت"له".:م،سفى(2)

طريقمن1/68المعانىشرحفىوالطحاوىبه.الأعمشطريقمن(0644)شيبةابىابنأخرجه(3)

به.سعيد

رقيق،خمللهالذىالبساطالفاء:وفتحالطاءوبكسروبضمهما،والفاءالطاءبكسروالطنفسة

.(قب)ط26/55الاجينظر.وغطتهعمتهيعنى:البيتوطئقت.أ4"/3النهاية.طنافىوجمعه
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2/437

عليهفصلىشيئابسطمنبابالصلاةكتاب

فقلت:،عليهويسجديركعالبيتطئققددرنوك)1(علىعباسابنبناصفى

ويسجد.عليهيصفىجميرالفهرسولرأيتنعم:قالهذا؟علىأتصفى

بنمحمدبنعمروأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4343

أبوحدثنا،الواسطئالحارثبنسليمانبنمحمدحدثنا،العدلمنصور

عكرمة،عن،وهرامبنسلمةعن،صالحبنزمعةحدثنا،النبيل/عاصبم

علىجميرالفهرسولصفى:قالثمبساطعلىصفىاله،عباسابنعن

.(2)بساط

اخر:إسنادفيهولزمعة

محمدأبوحدثنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرناه-4344

حدثناعبيد،بنمحمدحدثنا،بمكةالرهرئالقاضىيحىبنالرحمنعبد

عن،ديناربنعمروعن،صالحبنزمعةحدثنا،دكينبنالفضلنعيمأبو

نأوزعم،بساطعلىبالبصرةصفىائه،عباسابنعن،كريب

.(3)بساطعلىصفىجميرالفهرسول

بنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-4345

والتاج،2/151الهايةينظر.،"درموك:روايةوفى،الطمسة:والدرنوك.،"دربوك:سفى(1)

)درمك(.146/27

طريقمن(5001)خزيمةوابن،(4722)أحمدوأخرجه.الذهبىوتعقبهوصححه1/592الحاكم(2)

طريقمن(0031)ماجهوابن،(6102)وأحمد.بهنعيهمأبىطريقمن(60122)الطبرانىأخرجه(3)

فىالألبانىوصححهمحبد.أبىعنأوكريبعن:الطبرانىعدووقع،كريبذكربدونزمعة

.(844)ماجهابنصحيح

-150-



المساجدبناءفضلفىبابالصلاةكتاب

بنمحمدحدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثناالأصبهاك!،اللهعبد

أبىبنعثمانعن،الأوزاعىعن،عاصمأبوحدثنا،البخارئهوإسماعيل

صفيتلوأبا!رما:قالالذرداءأبىعنالذرداء،أمعن،خليدعن،سودة

طنافس)1(.خمسعلى

المساجببناءفضلفىباب

ابنبكرأبوحدثنا،الحافظ،ظ380/21الفهعبدأبوأخبرنا-4346

حدثنا،المصرىمحيسىبنأحمدأخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنا،إسحاق

قتادةبنعمربنعاصمأن،حذثهبكيراأن،عمروأخبرك!،وهببنالفهعبد

قولعندعفانبنعثمانسمعأنه،يذكرالخولاك!القهعبيدسمعأنه،حدثه

سمعتوإنى،أكثرتمقدإبمم:(2ر!مجاللهلرسولمسجدا2)بنىحينالناس

به"ل!تغى:قالأنهحسبت:بكيرقالمسجدا"-بنى"من:يقولجمجداللهرسول

عن"ح!ا"فىا!ارىرواه.(3)!يالجنةفىمثلهبيتادالفه"بخى-"اللهوج!

الدرداء.أبىذكردونمن17/26عساكرابنطريقهومن،197/3الكيرالتاريخفىالبخارى(1)

به.سليمانبنمحمدطريقمن879/2والمختلفالمؤتلففىوالدارقطنى

فىسياتىلماموافقوهو،إالرسول!مسجد:2/865والمهذب،ومسلم،البخارىفى(2-2)

(12054).

حقالبناء.فىإطلاقمنهفيؤخذ...وشدهوسعههـانما،إلاءالمسجدعثمانيبنولم:حجرابنوقال

علىالكلإطلاقمنالمسجدبعضهنابالمسجدالمراداوانشأ،منحقفىيطلقكماجددمن

.1/544البارىفتحالبعضى.

وهب.ابنطريقمن(12054)فىوسيأتىبه.وهبابنطريقمن(1609)حبانابنأخرجه(3)
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المساجدبناءفضلفىبابالصلاةكتاب

.(1)عيسىبنأحمدعنمسلمورواه،وهبابنعنسليمانبنيحى

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-4347

أبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبدأخبرنا

محمودعن،أبيهعن،جعفربنالحميدعبدعنمخلد،بنالضحاكعاصم

"من:يقوللمجمالفهرسولسمعت:قالز!بهعفانبنعثمانعنلبيد،ابن

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"الجنةفىمثلهلهبيتاالفهبنىمسجدالفهبنى

.(3)عاصمأبىعنوغيرهالمثنىابنمحمد

عثمانأبوحدثنا،المؤفلبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-4348

بنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،البصرئالفهعبدبنعمرو

"من:قالذزأبىعن،أبيهعن،التيمىإبراهيمعن،الأعمشحدثنا،عبيد

.()"الجنةفىبيتالهالفهبنى(4)قطاةمفحصولومسجداوجلعزلفهبنى

(1

(2

(3

(4

(5

.(533/24)ومسلم،(450)الخارى

ماجهوابن،(318)والترمذى،(434)وأحمدبه.عاصمأبىطريقمن(506)أحمدأخرجه

.(55120)فىو!مياتى.بهالحيدعبدطريقمن(1291)خزيمةوابن،(736)

.(533/52)مسلم

وتيض،-الحماممنهوأو،كالحمامةطاثروهى-القطاةفيتجثمالذىالموضع:المفحص

ابنوقال.3/415الهاية.والكفالبحث:والفحص،تكفه:أى،الترابعنهتفحصكأنها

يضهافيهلتفععهالقطاةتفحصالذىالمكانلأن؟المبالغةعلىالعلمأهلأكثرحمله:حجر

.213/2الحيرانحياةوينظر.1/445البارىفتحفيه.للصلاةمقدارهيكفىلاعليهوقرقد

به.الأعمثىطريقمن(3170)شةأبىابنأخرجه
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المساجدبناءفضلفىبابالصلاةكتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4349

،الدورىمحمدبنالعئاسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،الأعمشعن،عياشابنبكرأبوحدثنايون!،بنأحمدحدثنا

قال!:قالز!جبهذرأبىعن،(اأبيه)اعنالتيمى،،و381/21إبراهيم

فىبيئالهالفهبنىقطاهمفحصمثلولومسجذالفهبنى"من:لمججمالفهرسول

نإ:عئاشابنبكرلأبىقيليون!:ابنأحمدقال!:العباسقال!."الجنة

:عياشابنبكرأبوفقال!.يرفعونهلاالحديثهذافىيخالفونكالناس

.(2)باشوالأعمشالاعمشمنهذاسمعنا

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0435

)ح(المدينىبنعلئحدثنا:قال!مئالذارسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسابن

عقيلبنمحمدبنالفضلبنعلئأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا

صىحدثنا،المدينىبنعلئحدثناالحراخ!،شعيبأبوأخبرنا،الخزاعئ

وإنمسجدا،بنى"من:مرفوعافذكره،الأعمشعن،قطبةحدثنا،آدمابن

.(3)"ةئجلافىبيئالهاللهبنىقطاه،مفحصمثلكان

:م.منطقس(ا-1)

فىوالطحاوى،(1704)والبزار.بهالعباسطريقمن2/287دثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

به،الأعمشطريقمن2/120الصغيرفىوالطبرانى.بهأحمدطريقمن(155؟)المشكلشرح

.ثقاتورجاله،الصغيرفىوالطبرانىالبزارروا":2/7الزوائدمجمعفىالهيث!ىوقال

طريقمن(16ا-.)حبانوابنبه.المدينىبنعلىطريقمن2/138الصغيرفىالطبرانىاخرجه(3)

جد.إسناده:2/865الذهبىوقالبه.ادمبنيحى
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2/438

المساجدبناءكيفيةفىبابالصلاةكتاب

الأعمشعنالحميدعبدبنوجريرشريكعنروى/وكذلك

مرفوعا)2(.ذزأبىعنشريكبنيزيدعنالحكمعنوروى،امرفوعا

المساجدبناءحيفيةفىبافي

بنجعفربنأحمدبكبرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4351

بنيعقوبحدثنا،أبىحذثنىأحمد،بنالفهعبدحدثنا،القطيعئحمدان

عمربنالفهعبدأن،نافعحدثنا،صالحعن،أبىحدثناسعد،بنإبراهيم

وسقفه،بالفبنمبنئا-لمجي!الفهرسوليعهدعلىكانالمسجدأن،أخبره!حبه

عمرفيهوزاد،شيئابكبرأبوفيهيزدفلم،النخلعسيبخشبوعمده،الجريد

خشبا،عمدهوأعاد،والجريدبالفبنجمي!الفهرسولعهدفىبنائهعلىوبناه

المنقوشةبالحجارةجدارهوبنى،كثيرةزيادةفيهفزادعثمانغئرهثم

.(4)جا!لابوسقفهمنقوشةحجارةمنعمدهوجعل(ظ381/21والقضة)3(،

(1

(2

(3

(4

فىكما،راهويهبنلىاصحاقبه.شريكطريقمن(1551)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه

به.جريرطريقمن(1359)الخيرةإتحات

عقبالمشكلشرحفىوالطحاوى،(1364)ةري!خلاإتحاففىكما،منغبنأحمدأخرجه

وعلل،(261)حاتمأبىلابنالعللوي!نظرموقوفا.ذرأبىعنيزيدعنالحكمطريقمن(1552)

.6/427الدارتطى

لابنالحديثغريببه.وليستالجصله:الخطابىوقالالحجاز.أهلبلغةالجص:القضة

.248/2الجوزى

.1/540البارىفتحالهند.منبهيؤتىمعروتالخشبمننوع:الاج

من(1061)حبانبنوا(4132)خزيمةوابن،(154)داودوأبو،(9136)أحمدأخرجهوالحديث

به.يحقوبطريق
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المساجدبناءكيفيةفىبابالصلاةكتاب

.(1)يعقوبعنالمدينىبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4352

انسعن،التئاحأبىعن،الوارثعبدحدثنا،مسذدحدثنا،داودأبوحدثنا

حىفىالمدينةعلوفىفنزل،المدينةلمخصالفهرسولقدم:قالزءحبهمالكابن

بنىإلىأرسلثم،ليلةعشرةأربعفيهمفأقام،عوفبنعمروبنو:لهميقال

ؤ!غاللهرسولإلىأنظرفكأنى:أذمىقال.بسيوفهممتقلدينفجاءواالنخار،

أبىبفناءألقىحتى،حولهالنجاربنىوملأ،ردفهبكروأبوراحلتهعلى

فىويصلى،الضلاةأدركتهحيثيصفىلمخصالفهرسولوكان،2!ئوب

"ثامنونىالنخار:بنىإلىفأرسلالمسجد،ببناءأمروإنه،الغنممرابض

فيهفكان:أنسنقالالفه.إلىإلاثمنهنطلبلاوالفه:فقالواهذا".بحائطكم

نخل،فيهوكان،خربفيهوكانت،المشوكينقبورفيهكانت،لكمأقولما

وبالنخل،فسؤيتوبالخرب،فنبشتالمشوكينبقبورجمصالفهرسولفأمر

وجعلوا،حجارةعضادتيه)3(وجعلواالمسجد،قبلةالنخلوصفوا،فقطع

:ويقولونمعهمؤ!عوالنبئيرتجزونوهمالمئخرينقلون

الآخرهخيرإلاخيرلااللهم

.(644)رىلبخاا(1)

:والفناء.طرحتهإذا؟الىءألقيت:يقال،محذوفوالمفحرل،رحلهألقىحتى:أى:ألقىحتى(2)

.1/172المعبردعونينظر.أفنيةوالجمع،الدارأمامسعة

البارىفغعضادتان.بابولكل،البابكتفعلىالتىالخشبةوهى،العضادةمثنى:العضادتان(3)

266/7.
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المساجدبناءكيفيةفىبابالصلاةكتاب

(1والمهاجره)الأنصارفانصر

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4353

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا:قالاعلىبنوإبراهيمالإمامنصربنمحمد

مسذد،عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.بنحوهفذكرهسعيد.بنالوارثعبد

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4354

ابنمنصورعن،سفيانحدثنا،شيبانبن(و382/21أحمدحدثنا،يعقوب

فالت:منصورأمشيبةبنتصفيةعن،شيبةبنمسافعخالهعن،صفئة

لىإصللى!مالنبئأرسل:قالتدارناأهلفةعاوئدتسليمبنىمنامرأم!أخبرتنى

آمركأنفنسيت،البيتدخلتحينالكبشقرنرأيت"إنى:فقالطلحةبنعثمان

.(3)"ايفصميشغلماالبيتفىيكونأنينبغىلافإئهبجزها،

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-4355

حدثنا،الأصبهانئخالدبنمهرانبنأحمدجعفرأبوحدثنا،الضقارالفهعبد

أخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(الثورئسفيانحدثنا،قادمبنعلئ

وابن،(170)والنسائى،(454)عقبداودوأبو،(13208)أحمدوأخرجه.(453)داودأبو(1)

(247)ماجهوابن،(454)داودوأبو.بهالوارثعبدطريقمن(2328)حبانبنوا،(788)خزيمة

به.التياحأبىطريقمن

.(9/524)ومسلم،(428)البخارى(2)

إصناده:2/866الذهبىوقال.بهسفيانطريقمن(0302)داودوأبو،(16637)أحمدأخرجه(3)

حن.
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المساجدبناءكيفيةفىبابالصلاةكقاب

أخبرنا،سفيانبنالصباحبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمد

عن،الأصميزيدعن،فزارةأبىعن،الثورىسفيانعن،عيينةبنسفيان

439/2ابن!الاهـجد".بت!ثييدأمرت"/ما:!ماللهرسولقال:قالعباسابن

الروذبارى،حديثلفظ.(1)والنصارىاليهودزخرفتكمالتزخرفنها:عباس

.النصارىيذكرولم"المساجد".:سعيدأبىروايةوفى

حدثنا،المحمداباذىطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-4356

أنسعن،قلابةأبىعن،أيوبحدثنا،حمادحدثنا،عفانحدثنا،قلابةأبو

بالمساجد(()2(.الناسيتباهىحتىالساعةتقوم"لا:ع!ج!اللهرسولقال:قال

،السماكابنعمروأبوحدثنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4357

عن،ليثعن،هريمحدثنا،غسانأبوحدثنا،السواقسلامبنالحسنحدثنا

واتخذوهاالمساجد"ابنوا:!عاطارسولقال:قالمالكبنأنسعن،أيوب

(3):ر
.".

بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4358

حدثنا،الباشانىموسىبنمحمدحدثنابمرو،(ظ382/21السيارئالقاسم

فىالألبانىوصححه.بهالصباحبنمحمدطريقمن(1615)حبانابنوأخرجه.(448)داودأبو(1)

.(431)داودأبىصحيح

داودوأبو،(12379)وأحمدبه.عفانطريقمن(1613)حبانوابن،(00214)أحمدأخرجه(2)

من(1614)حبانوابن،(1322)خزيمةوابن،(739)ماجهوابن،(688)والنسائى،(449)

.(432)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.بهحمادطريق

معنىوسيأتى.منقطعهذا:2/867الذهبىوقالبه.غسانأبىعن(3168)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(4359)عقبالجم
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المساجدبناءكيفيةفىبابالصلاةكتاب

أئوبعن،ليثعن،ال!كرئحمنئأبوحدثنا،شقيقبنالحسنبنعلئ

.(1)"افجبالمساجدأأمرت:!الجمزالنبىعن،أنسعنال!خيياخ!،

كعزشاعزلتق)2(:!عالفهرسولقال:قالعطئةبنسالمعنليثوعن

المسجد.(3)حوالىفىالطاقيكرهكانائهيعنى."موسى

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-4359

حدثنادينار،بنزكريابنالقاسمحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،حئان

ابنعنمجاهد،عن،ليثعن،سفيانبنهريمحدثنامنصور،بنإسحاق

.(4)مشرفمسجدفىنصفىأننهينا-أونهانا-:قالعمر

علئحدثنا،الكارزئالحسنبوأأخبرنا،ال!لمئالرحمنعبدأبوأخبرنا

نبنىأنأمرنا:عباسابنحديثفىعبيدأبوقال:قالالعزيزعبدابن

وكذلك،لهاشرفلاالتىالجئم:جفا:قولهشرفا.والمدائنجفاالمساجد

.(جثم)وجمعهأجئمفهوشرفلهيكنلمإذاالبناء

(1

(2

(3

(4

(5

به.شقيهقبنالحسنبنعلىطريقمن2107/6الكاملفىعدىابناخرجه(

الذىواليت-العشبمننوعوهووثمام-خبمنالجمة:والعرش)الناس".:مفىبعده(

و(باكعببن(بى(ن:(5135)الرزاقعبدمصنففىوجاء.(شر)ع17/252التاجبه.يستظل

فالأمروخثباتثمامموسىكعرل!عرل!"بل:قالبالذراعيثونالنبى(تياثمالمسجدذرعاالدرداء

رايه.صقامإذاموصعرشأنوبلغنا:الثورىقالذلك".منأعجل

بمحى.وكلها"حرال".:2صوفى،حرل"5:صفى(

هذا:2/867الذهبىوقال.بههريمطريقمن(99134)والطبرانى،(6913)ثيبةابىابناخرجه(

ضيف.وليثمنكر

.4/225الحديثغريب(
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المساجدبناءكيفيةفىبابالصلاةكتاب

الحسنبنمحمدالحسنأبواخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-4360

زهيرأبوحدثنا،الزازئزنجلةبنسهلحدثنا،مطينحدثنا،التزاج

ابىبنسالمعن،هندأبىبننعيمعن،أبجرابنعنمغراء،بنالرحمنعبد

المذاض!إ.هذه)اتقوا:عي!الفهرسولقال:قالعمروبناللهعبدعن،الجعد

.(1)المحاريبيعتى

بنالفهعبدأخبرنابها،البغدادىشاذانابنعلئابوواخبرنا-4361

بنحخاجمحمدأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهينجعفر

عن،الأنصارئالرحمنعبدبنكعبعن،درهمبنمحمدحدثنا،المتهال

:فقالليبنوهمسجداأشسواقدبقوممزر!جتالفهرسولأن،قتادةأبىعن،أبيه

.(2)فاوسعوه:قالتملئوهأ."أوسعوه

العباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا،و4362-383/21

الطيالسئ،داودابوحدثنا،طالبأبىبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمد

،قتادةابىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنكعبعن،درهمبنمحمدأخيرنا

:فقاللهممسجدايبنونوهمالأنصارمنقومعلىأتىعي!الفهرصولأن

.إسنادهفىاختلفقدحديثهذاتملئوه")3(."أوموه

:2/867اندهبىوقالصالم.قولمنوعندهبهأبجرابنطريقمن(4728)ضيبةى-أابنلمحرجه،1)

بحجة.وليىالرحمنعبدبهتفردمنكرخبرهذا

تاريخفىوالخطيب(0132)خزيمةوابنبه.الحجاجطريقمن4/65الضعفاءفىالحقلىأخرجه،2)

مجهرل.والأنصارى،واهمحمد:2/868الذهبى!قال.بهدرهمبنمحمدطريقمن5/682يغداد

.(639)اليالسى،3)
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440/2

وغيرهبالخلوقوتطييبهاالمساجدتنظيففىبابالصلاةكتاب

الصخفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-4363

سعيدحدثنا،الذلالهفامأبومحئببنمحمدحدثنا،علىبنهشامحدثنا

نأ،العاصأبىبنعثمانعن،عياضبىبنالفهعبدبنمحمدعن،السائبابن

.(1)طاغيتهمكانتحيثالطائفمسجديجعلأنأمره!ي!النبئ

وغيرهبالخلوقوتطييبهاالمساجدتنظيففىبابئ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4364

حدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،المنادىابناللهعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوب

ر!نها،عائشةعن،عروةعن،عروةبنهشامحدثنا،الربيرئصالحبنمرعا/

.(2)وتنظفتطيبأنبهامروأ،الذورفىالمساجدببنيانمرألمجي!الفهرسولأن

قبائلهمبالذوروالمراد.(3)هشامعنقدامةبنزائدةرواهوكذلك-

اعلم.والله.وعشنائرهم

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-4365

حدثنا،ح!انابنيعنىيحمىحدثنا،سفيان(4)نبداودبنمحمدحدثنا،داود

بنخبيبحذثنى،سمرةبنسعدبنجعفرحدثنا،موسىبنسليمان

به.همامأبىطريقمن(743)ماجهوابن،(045)داودأبووأخرجه.5/630الدلائلفىالمصنف(1)

.(83)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه

خزيمةوابن،(758)ماجهوابن.بهعامرطريقمن(594)الترمذىواخرجه.(26386)أحمد(2)

.(613)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.ثامطريقمن(1294)

وصححهبه.زائدةطريقمن(1634)حبانوابن،(759)ماجهوابن،(455)داودابوأخرجه(3)

.(436)داودابىصحيحفىالألبانى

25/174الكمالتهذيبوينظر"ثنا".:م،سفى(4)
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وغيرهبالخلوقوتطييبهاالمساجدتنظيففىبابالصلاةكتاب

أفا:بنيهإلىكتبأنه،سمرةأبيهعن،سمرةبنسليمانأبيهعن،سليمان

ونصلح،ديارنافىنصنعهاأنبالمساجديأمركانمحرالفهرسولفإن،بعد

ونطفرها)1(.صنعتها

الفهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابن،ظ383/21سعيدأبوأخبرنا-4366

معمر،أبوحدثنا،البرح!محمدبنأحمدأخبرناالصئحفار،الفهعبدبنمحمد

لابنقلت:قالالوليدأبوحذثنى،سليمبنعمرحدثنا،الوارثعبدحدثنا

فرأىلمجراللهرسول!خرج:قالالمسجد؟فىالرعفرانهذابدءكانما:عمر

رجل،بذلك!ضهذا".منأحسنهذاإغير:فقالالمسجدقبلةفىنخامة

م!مجالفهرسولرأىفلفا،مكانهابالرعفرانطلىثمفحكها،بزعفرانفجاء

.الناسوصنعه:قال.(2)"لؤالامناحسنإهذا:قالذلك

البزاق)3(.بابفىمضىقدهذافىجابروحديث

اللهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-4367

مخلد،بنخالدأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرئ

عن،الرحمنعبدبنالعلاءأخبرخ!،كثيرأبىبنجعفربقمحمدحذثنى

الخرقتلتقطكانتسوداءامرأةؤ!جمالنبئفقد:قالل!حبهيوةحىأبىعن،أبيه

.(437)داودبىأكا!!صفىالألبانىوصححه.(456)داودأبو(1)

ترجمة21/379الكمالتهذيبوينظربه.سليمانبنعمرطريقمن(1298)خزيمةابنأخرجه(2)

ليس!وعمر،يعرفلاالوليدأبو:2/868الذهبىوتال.(4369)الحديثوينظر.سليمبنعمر

.بالقوى

.(3650)فىتقدم(3)

-161-

(1/51الكبيرالسنن)



المسجدكنسفىبابالصلاةكتاب

.(1)الحديثوذكر.ماتت:قالوا."؟فلانة)أين:فقالالمسجدمنوالعيدان

المسجدحنسفىبافي

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الفقيهمحمدبنالحسينأخبرنا-4368

العزيزعبدبنالمجيدعبدحدثنا،الحكمعبدبنالوفابعبدحدثنا،داودأبو

أنسعن،حنطببنالفهبن*عبدالمطلبعن،جريجابنعنرؤاد،أبىابن

القذاةحئىأمتى،أجورعلئأعيرضت-لمجر:الفهرسولقال:قالمالكابن

سورةمنأعظمذنباأرفلمأمتى،ذنوبعلئوعيرضتالمسجد،منالزجليخيرجها

.(2)!اهيسنثمرجلأوتيهاآيةأوالقرآنمن

الوزاق)3(.الحكمبنالوفابعبدعنخزيمةبنإسحاقبنمحمدورواه

المسجدحصىفىبافي،و21/384

الضفار،الفهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-4369

،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا،القاضىالبرمح!محمدبنأحمدحدثنا

هذهبدءكانعفاعمرابنسألت:الوليدأبوقال:قالسليمبنعمرحدثنا

لصلاةفخرجناالفيلمنمطرنا،نعم:قالالمسجد؟فىالتىالحصباء

فيصفىالحصباءمنثوبهفىفيجعلالبطحاءعلىيمرالزجلفجعل،الغداة

به.خالدطريقعن(0130)خزيمةابنأخرجه(1)

غريب.حديث:الترمذىوقال.بهالوهابعبدعن(2916)مذىالتروأخرجه.(461)داودأبو(2)

.(88)داودأبىضعبففىالألبافىوضحفه

.(1297)خزيمةابن(3)
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المسجدحصىفىبابالصلاةكتاب

!كلان.،إالبساطهذاأحسن"ما:!الذاكلمجقهالط!رسولراىفلفا:قال.عليه

.(1)بدئهأؤلذلك

2/441بنمحمدأخبرناالأصبهاخ!،يوسفابنمحمدأبووحدثنا/-4375

حدثنى،الجندئمحمدبنالمفضلأخبرنا،بمكةالخزاعئإسحاقبننافع

بطحمنأؤل:قالأبيهعن،عروةبنهشامعن،سفيانحدثنا،عمرأبىابن

منأبطحوه:وقالر!جنهالخطاببنعمرلمجمالفهرسولمسجدالمسجد

متصل،عمرابنوحديث،عروةقالكذا.(2)العقيقيعنى.المباركالوادى

.(3)هببأسلاوإسناده

الحسنبنمحمدطاهبرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-4371

أخبرنا،موسىبنالفهعبيدحدثنا،الدورىعئاسحدثنا،المحفداباذى

ب!!عنأوء!رهريرةأبىعن،صالحأبىعن،حصينأبىعن،إسرائيل

المسجد)4(.منبهاخرجإذاصاحبهالتناشدالمسجدحصىإن:قال

(1)

(2)

(3)

(4)

خزيمة:أبنعدووقع.بهسليمبنعمرطريقمن(1298)خزيمةوابن،(458)داودأبوأخرجه

قال.السابقمنجزءخزيمةابنعندالحديثفهذا(4824)الحديثفىأشرناكماأصليمانبن"عمر

ضعيف.إصناده:2/869فىالذهبى

حرةومنقدسجبالمنمياههأعلىيأخذالشمالمنيأتيهاالمنورةالمدينةأوديةأشهرمن:العمق

.213صالجغرافيةالمعالم.المدينةشمالكيلا(014)قرابةعلىالحجاز

.(48)المدينةفضائلفىالجندىالمفضلعندوالأثر

الجمع.يمكن:2/869الذهبىقال

بهصالحأمصطريقمن(460)داودوأبوبه.إصرائيلطريقمن(7917)شيبةأبىابنأخرجه

.(87)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهمرفوعا.
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الصلاةكتاب

المسجدسراجفىبافي

المسجدسراجفىباب

بكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئمحمدبنالحسينأخبرنا-4372

عن،العزيزعبدبنسعيدعن،مسكينحدثنا،النفيلئحدثنا،داودأبوحدثنا

الله،رسوليا:قالتانهالمج!،الفهرسولمولاةميمونةعن،سودةأبىابن

ذاكإذالبلادوكانتفيه-فصقوا(ظ21/384االسوه:قال.المقدسبيتفىأفتنا

قنادييه")1(.فىيسرجبزيتفابعثوافيه،وتصفواتأتوهلمفإنحربا-

المسجددخلإذايقولماباب

بنمحمدبنالفهعبدأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4373

مسذد،حدثنا،الفهعبدبنإبراهيممسلمأبوحدثنا،الإسفرايينئالنعمان

الرحمنعبدأبىبنربيعةعن،غزئةبنعمارةعن،المفضلبنبشرحدثنا

وأحميد-أبىعن،الأنصارئسويدبنسعيدبنالملكعبدحذثنى:قال

المسجدأحدكمدخلإذا9:ت!عالفهرسولقال:قالال!اعدئأسيد-أبى

أسأللثإنىاللهئم:فليقلخرجوإذا.رحمتلثأبوابلىاكحاللهئم:وليقلفليسلئم

به.سودةأبىبنعثمانطريقمن(0741)ماجهوابن،(27626)أحمدوأخرجه.(457)داودأبر(1)

أخيهعن:فقالزيادعنيزيدبنثرررواهوقدزياد،هوسودةأبىابن:2/869الذهبىوقال

ليسرجهبزيتيجثأنيوغوكيف،منكرخبروهذاصعيد.أوسعدبنتوهىميمونعن،عثمان

نأيامرهمفكيفالمفدسةالأرضمنمنبعهفالزيتوأيضا!؟والصبانالتماثيلعلىالنصارى

فىبقناديلولابرفيديأمرهملمالسلامعليهإنهثم!؟معدنهإلىعدمهمحلالحجازمنبهيبعثوا

منها.سماعلعثمانيعرفولاهىمنيدرىلاوميمونة،فعلهولامسجده
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الصلاةكتاب

.(1)
لمحفملك".من

المسجددخلإذايقولماباب

بنمحمدمنصورأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبووحذثنا-4374

يحيىحدثنا،القهندزىالصمدعبدبنالحسنحدثنا،العتكئيعنىالقاسم

فذكره.الرحمنعبدأبىبنربيعةحدثنا،بلال!بنسليمانأخبرنا،يحيىابن

بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه"فليسلم")2(.:يقللمأنهإلابنحوه

442/2بنيحيىحديثلفظعلىالمفصئلبن/بشرعنعمربنحامدوعنيحيى

.محفوظفيهالتسليمولفظ.3يحيى

أبوحدثناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنافقد-4375

أبوحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالضيدلاض!،ثابتبنعثمانبنمحمدبكر

لرحمن،اعبدبىأبنربيعةعن،اوردئرا!لىيعيىلعزيزاعبدثناحد،لجماهرا

أسيد-أبا(4)وأحميد-أباسمعت:قال!سويدبنسعيدبنالملكعبدعن

علىفليسلمالمسجدأحدكمدخل"اذا:ع!ج!اللهرسول!قال!:يقول!ال!اعدى

إنىاللهم:فليقلخرجوإذا.رحمتكأبوابلىافتحاللهم:ليقلثم،و21/385،النبئ

.()"فضلكمنأسألك

به.غزيةبنعمارةطريقمن(772)ماجهوابن.بهمسددطريقمن(4802)حبانابنأخرجه(1)

به.بلالبنسليمانطريقمن(2"49)حبانوابن،(728)والنسائى،(57160)أحمدأخرجه(2)

.(.../713)مسلم(3)

.!و":2صفى(4)

أباسمعت:وفيه،بلالبنسليمانعنوالحمانىالعقدىرواهوقد،طرقله:2/870الذهبىقال(5)

أسيد.وأباحميد
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المسجددخلإذايقولمابابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأاخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4376

،اوردئالذريعنىالعزيزعبدحدثنا،الذمشقئعثمانبنمحمدحدثنا،داود

علىو)1(ليصل)فليسفئمفزاد:بنحوهفذكره.الرحمنعبدأبىبنربيعةعن

.(2)"ئبنلا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4377

عبدبنالكبيرعبدبكرأبوحدثناالقراز،سنانبنمحمدحدثنا،يعقوب

أبىعن،المقبرئسعيدحذثنى،عثمانبنالضخاكحدثنا،الحنفئالمجيد

النبئعلىفليسلئمالمسجدأحدكمدخل)إذا:قالجمزالفهرسولأن،!حبههريرة

اللهم:وليقلالنبئعلىفليسفغخرجوإذا.رحمتكأبوابلىافتحاللهم:وليقل

الزجيمإ)3(.الضيطانمنأجرنى

جعفربنعمرحفصابوحدثنا،الحافظالفهعبدابواخبرنا-4378

الوليدأبوحدثنا،القاضىخليفةأبوحدثناببغداد،المفيدالبصرئ

أن!عنيحذثقزةبنمعاويةسمعت:قالطلحةأبوشذادحدثنا،الطيالسئ

اليمنى،برجلكتبدأانالمسجددخلتإذاةن!لامن:يقولكانانهمالكابن

"أو".:مفى(1)

.(465)داودوأبو،(66)الدعراتفىالمصنف(2)

الكبرىفىالنسائىوأخرجه.يخرجاهولم،الشيخينئرطعلىصحيح:وقال،1/072الحاكم(3)

الحنفىبكرأبىطريقمن(4702)حبانوابن،(524)خزيمةوابن،(773)ماجهوابن،(9918)

قوله.كعبعنهريرةأبورواهأنهوعلته،والليلةاليرمفىالنائىرواه:2/870الذهبىوقال.به
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فيهيقيمولاماراالمسجدفىيمرالجنببابالصلاةكتاب

طلحةأبوسعيدبنشدادبهتفزد.(1)اليسرىبرجلكتبدأأنخرجتوإذا

بالقوئ)2(.وليس،الزاسبى

فيهيقي!اولاماراالمسجدفىيمرالجنبباب

محمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-4379

حدثنازياد،بنالواحدعبدحدثنامسذد،حدثناداود،أبوحدثنا،بكرابن

عائشة(ظ385/21سمعت:قالتدجاجةبنتجسرةحذثتنى،خليفةبنأفلت

المسجدفىشارعةأصحابهبيوتووجوه!ج!الفهرسولجاء:تقولر!نهما

القوميصنعولمجمفهالنبئدخلثمالمسجد((.عنالبيوتهذهأولجهوا:فقال

البيوتهذه"وجهوا:فقالبعدإليهمفخرج،رخصةلهمتنزلأنرجاء؟شيئا

وهو:داودأبوقال.(3)"بنجولالحائمبىالمسجدأحللافإنىالمسجد،عن

العامرئ.فليت

أإلا:الواحدعبدعنإسماعيلبنموسىفيهزاد:الشيخقال-4385

حدثنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبو.أخبرناهمحملإ!وآل!ج!لمحمل!

443/2حدثنا،فارس/بنسليمانبنمحمدحدثناالأصبهاخ!،الفهعبدبنإبراهيم

.218/1الحاكم(1)

،227/4الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.طلحةأبر،البصرىالراسبىسعيدبنشدادهو(2)

،7/242الميزانولسان،12/395.33/444الكمالوتهذيب،4/330ليدع!تلاووالجرح

يخطئ.صدوق:347/1التقريبفىحجرابنوقال

ضحيففىالألبانىوضحفه.بهالواحدعبدطريقمن(1327)خزيمةاينوأخرجه.(232)داودأبر(3)

.(04)داودأبى
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فيهيقيمولاماراالمسجدفىيمرالجنببابالصلاةكتاب

قال.(1)بزيادتهفذكره.موسىحدثناالبخارئ،إسماعيلبنمحمد

بنوعتادعروةوقال:البخارىقال.عجائبجسرةوعند:البخارئ

أبىبابإلاالأبوابهذه"سذوا:جمي!النبىعن،ر!نه!عائشةعن،الفهعبد

أصخ.وهذابكيرأ.

دونفيهالمكثعلىالجنبفىفمحمولصخإنوهذاالثيخ:قال

.الكتاببدليل؟العبور

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4381

جعفرأبوحدثنا،بكيرأبىبنيحىحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

فىعباسابنعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدحدثنا،الزازئيعنى

تدخللا:قال.،43النساء:أتغتسلوأ!حقسبيلعابرىالأجنبا)ولا:قوله

.(2)تجلسولا،فيهطريقكيكونأنإلا،جنبوأنتالمسجد

.(3)هيفتمزمازوأنتإلا:وقالجعفرأبىعننعيمأبوورواه

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-4382

حدثنا،أتوببنزيادحدثنا،"التفسير"فىالثقفئإسحاقبنمحمدالعباس

به.موسىطريقمن(1150)والأسماءالكنىفىالدولابىوأخرجه.2/67،68البهيرالتاريخ(1)

،القولمنمنكرمحمدإ.وآلوسلمعليههاللهصلىلمحمد"إلا:فيوقوله:2/871الذهبىوقال

إليه.ذهبأحداعلمتوما

من7/55تفيهرهفىجريرابنوأخرجه.(1287)المعرفةوفى،(157)الصغرىفىالمصنف(2)

به.جعفرأبىطريق

به.نحيمأبىطريقمن(632)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(3)
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فيهيقيمولاماراالمسجدفىيمرالجنببابالصلاةكتاب

وهوالمسجدفىيمرأحدناكان:قالجابرعنالربير،أبوأخبرنا،هشيم

مجتازا)1(.جنب

أخبرنا،الحافظأحمدأبو(و386/21أخبرنا،حازمأبووأخبرنا-4383

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،الثقفئالعباسأبو

كانأنهمسعود،ابنعن،اللهعبدبنعبيدةأبىعن،الكريمعبدعن

)ولا:قالإلاأعلمهولا:قالمجتازا.المسجدفىيمرأنللجنبيرخص

.(2)وه!سبيلعابرىإلاجنبا

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4384

جعفرأبىبنالحسنعن،إبراهيمبنمسلمحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا

عابرىإلاجنبا)ولا:قولهفىمالكبنأنسعن،العلوىسلمعن،الأزدى

.(3)يجلسولايجتاز:قال.!سبيل

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-4385

الوليدحدثنا،العزيزعبدبنأحمدحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

لاوالجنبالحائض:يقولعطاءسمعت:قالعمروأبوحدثنا،مسلمابن

.(4)مضطرةإلاالمسجدفىحائضتمزولا،ضفيرةولاعقاصاينقضان

به.هثيمطريقمن(1331)خزيمةابنأخرجه(1)

.(1613)الرزاقعبد(2)

به.مسلمعن(1209)الدارمىأخرجه(3)

الرزاقعبدوأخرجه،الأولالشطرعلىمقتصراعطاءعن(8؟8،9؟4)شيبةأبىابنأخرجه(4)

الاضطرار.ذكردونالثانىالطرعلىمقتصراعطاءعن(1298)
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444/2

الحرامالمسجدغيرالمسجديدخلالمشركبابالصلاةكتاب

الحرامالمسجدغيرالمسجديدخلالمشرك/باب

اتوبة:أهدا!عامهمبعدأنحراما!سئجديقربوا)فلا:تعالىالفهلقول

المسثب)1(.بنسعيدقولوهو.،28

بنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4386

الفيث،حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدأخبرنا،الفقيهإسحاق

لمجرالفهرسولبعث:يقولر!حبههريرةأباسمعاله،سعيدأبىبنسعيدعن

فربطوه،أثاليبنثمامة:لهيقالحنيفةبنىمنبرجلفجاءتنجد،قبلخيلا

فىأخرجاه.(2)إسلامهفىالحديثوذكرالمسجد.سوارىمنبسارية

.(3)قتيبةعن"الصحيح"

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4387

شريكعن،المقبرئسعيدعن،الفيثأخبرناحقاد،بنعيسىحدثنا،داود

رجلدخل:يقولمالكبنأن!سمعانه،نمرأبى،ظ386/21بنالفهعبدابن

لمج!الفهورسولمحمد؟أئكم:قالثم،عقلهثم،المسجدفىفأناخهجملعلى

ابنيا:الزجللهفقال.المتكئالابيضهذا:لهفقلنا،ظ!رانيهمبينمتكئ

محمديا:الزجللهفقال.إأجبتك"قد:ت!غالنبئلهفقال.المطلبعبد

.(18)المراسيلفىداودأبواخرجه(1)

وشأتى،(082،182)فىوتقدم.بهقيةعن(189،171)والنسانى،(2679)داودأبوأخرجه(2)

.(12965،18194)فىتتيبةطريقمن

.(59/1764)ومسلم،(469،2422)البخارى(3)
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الحرامالمسجدغيرالمسجديدخلالمشركبابالصلاةكتاب

عن""الصحيحفىالبخارئأخرجه.(1)الحديثوساققال..سائلكإنى

.(2)يوسفبنالفهعبد

ثعلبة،بنضمامالزجلوسمىفذكره.عباسابنعنكريبعنوروى

المسجد)3(.دخلثمعقلهثم،المسجدبابعلىبعيرهفأناخ:الفيثعنوقال

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-4388

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،فارسبنيحيىبنمحمدحدثنا،داودأبو

أبىعن،المسيببنسعيدعندونحنمزينةمنرجلحدثنا،الرهرئعن

أصحابهفىالمسجدفىجالسوهومجفجالنبئأتوااليهود:قالل!!جبههريرة

.(4)اينزمنهموامرأةرجلفى،القاسمأبايا:فقالوا

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-4389

عن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

مطعمبنجبيرعن،أبىعنإخواخ!،بعضحذثنى:قالإبراهيمبنسعد

فدخلت:قالمشرئر.يومئذوهو:قالبدر.فداءفىالمدينةأتيت:قال

فكأنما"الطور"بفيهايقرأ،المغربصلاةيصفىمجقجالفهورسولالمسجد

عيسىطريقمن(451)حبانبنوا،(2041)ماجهبنوا،(1902)ئىلنسااوأخرجه.(486)اوددأبو(1)

به.الليثطريقمن(2358)خزيمةوابن،(9202)والنسانى،(12719)وأحمد.بهحمادابن

.(63)البخارى(2)

به.كريبطريقمن(487)داودوأبو،(2254)أحمدأخرجه(3)

ضعيففىالألبانىوضعفه.(1776)أحمدطريقهومن،(01333)الرزاقوعبد،(488)داودأبو(4)

.(92)داودأبى
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الصلاةكتاب

.(1)القرانلقراءةقلبىصدع

الحرامالمسجدغيرالمسجديدخلالمشركباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4390

الطيالسئ،الوليد)2(أبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبى(و387/21بنعثمانعن،الحسنعنحميد،عن،سلمةبنحفادحدثنا

أرقليكونالمسجد/فأنزلهمجمج!النبىعلىقدمواثقيفوفدأن،العاص445/2

ولايجبوا)3(،ولايعشرواولايحشرواألاع!ح!النبىعلىفاشترطوا،لقلوبهم

يستعملولاتجبوا،ولاتعشرواولاتحشروا"لا:فقال!،غيرهممنعليهميستعمل

.(4)"ركوعفيهليسديننفىخيرولا،غيركممنعليكم

حدثناجعفر،بنالقهعبداخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-4391

عنحميد،عن،سلمةبنحمادحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

فىقبةفىأنزلهم!عالقهرسولأن،العاصأبىبنعثمانعن،الحسن

فماهذاومع:2/872الذهبىوقال.بهضعبةطريقمن(67621)أحمدوأخرجه.(985)الطيالسى(1)

.بمدةبعدالفهشاءحتىأسلم

.30/226الكمالتهذيبوينظر"داود،.:مفى(2)

عاملإلىيحشرونلا:وقيل.البعوثعليهمتضربولا،المغازىإلىييدبونلا:أى:يحشرواألا(3)

عريؤخذلا:أى:يعروالا:وقوله،اماكنهمفىياخذهابل،أموالهمصدتةلياخذالزكاة

يومئذواجةتكنلملأنها؟تركهافىلهمفسحوإنما.الواجبةالصدقةبهارادوا:وقيل،اموالهم

الراكع،قيامالإنسانيقومأنالتجيةأصليجبوا:ولا:وقوله.الحولبتمامتجبإنما،عليهم

لاأنهميجبوا.لا:بقولهموالمرادالسجود.هو:وقيل.قائموهوركبتيهعلىيديهيضعأنهو:وقيل

.238/1،389،239/3النهاية:كلهذلكفىينظر...يصلون

من(1328)خزيمةوابن،(17913)وأحمد.بهالوليدأبىطريقمن(1328)خزيمةابناخرجه(4)

به.حمادطريق
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المسجدفىيبيتالمسلمبابالصلاةكتاب

أسلموا)1(.حيناشتراطهمفىالحديثذكرثم.لقلوبهمأرقليكون،المسجد

يا:فقيلزاد:،معناهببعضمرسلاالحسنعنأشعثورواه

تنجس،فلاالأر"إن:فقال؟مشركونوهمالمسجدفىأنزلتهم،الفهرسول

.(2)"مدآابنينجسإنما

المسجدفىيبيتالمسلمباب

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4392

:قالاللهعبيدعن،يحيىحدثنامسدد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا،الفقيه

مسجدفىأعزبشابوهوينامكانأنه،اللهعبدعن،نافعحدثنى

.(4)دذسمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)ئيصالنبى

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-4393

،إياسأبىبنادمحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

أبىابنحربأبىعنهند،أبىبنداودحدثنا،حيانبنسليمانحدثنا

وكان-مهاجراالمدينةقدمت:قالالنصرىطلحةعن،الديلىالأسود

يكنلموإن،عليهنزلعريما(ظ387/21لهكانفإن؟المدينةقدمإذاالزجل

.(3026)داودأبوطريقهومن،(981)والطيالسى،5/305الدلائلفىالمصنف(1)

به.أشعثطريقمن(17)المراسيلفىداودأبوأخرجه(2)

طريقمن(751)ماجهوابنبه.يحىطريقمن(1330)خزيمةوابن،(721)النسائىأخرجه(3)

به.الفهعبيد

.(440)البخارى(4)

.(فر)ع24/144التاج.الرئيسدونوهوالنقيبأو،وسيدهمالقومرئيس:العريف(5)
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446/2

المسجدفىيبيتالمسلمبابالصلاةكتاب

وكان،الضفةفنزلت،عريفبها!روليسفقدمتها-الضفةنزلعريفله

فبيناتمر،منمذابينهماويقسمالزجلين،بينيرافق!ي!الفهرسول

أحرق،الفهرسوليا:فقالرجلناداهإذصلاتهفىيومذات!ي!الفهرسول

الفهحمدلمجداللهرسولوإن:قال.(1)الخنفعناوتخزقت،التمربطوننا

بضعمكثناوصاحبىرأيئتى"لقد:قالثمقومهمنلقىماوذكر،عليهوأثنى

منإخوانناأتيناحتى-الأراكثمروالبريرالبرير-غيزطعاملناماليلةعشرة

قدرتلوهوإلاإلهلاوائذىالتمر،طعامهمجلوكان،طعامهممنفآسوناالأنصار،

منكم،أدركهمنأو،زمانعليكموديأتىلأطعمتكموه،والفحمالخبزعلىلكم

القه،رسوليا:قالوا.إبالجفانعليكمويراحويفدى،الكعبةأستارأمثالتلبسون

وأنتم،إخواناليومأنتمخير،اليومأنتمبلالا،:قال؟اليومأوخيريومئذأنحن

بعمبىإ)2(.رقاببعضكميضربيومئل!

اض!لمعداسعيدبنأحمدحدثنا،ال!لمئالرحمنعبدبوأأخبرنا-4439

أبوحدثنا،ستاربناحمدحدثناالبزناك!،محمدبنالفهعبيدحدثنابمرو،

المهاجرونكثرتلضا:قالاليمانبنعثمانأخبرض!،الرؤادئحامد

المسجد،/لمجقهاللهرسولأنزلهم،ماوىولادارلهميكنولم،بالمدينة

بهم.ويأن!يجالسهمفكان،الصفةأصحابوسفاهم

.1/031الجوزىلابنالحديثغريبردىء.الكتانمنجنسوهو:خنيفواحدها:الخنف(1)

بنداودطريقمن(6684)حبانوابن،(15988)أحمدوأخرجه.6/524الدلائلفىالمصنف(2)

قرى.إصناده:2/873الذهبىوقالبه.هدأبى
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المسجدفىيبيتالمسلمبابالصلاةكتاب

فأين:فقالالمسجدفىالنومعنسئلأنه،المسئببنسعيدعنورؤينا

!(1)هيفينامونيعنى؟الصفةأهلكان

يعقوببنيوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-4395

أخبرنا،البغدادئالفهعبدبنمحمدبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،ال!وسئ

حدثناذز،بنعمرحدثنا،نعيمأبوحدثناالعزيز،عبد(و388/21بنعلئ

كنتإنهو،إلاإلهلاالذىوالله:يقولكانهبك6!فرهريرةأباأنمجاها،

منبطنىعلىالحجرلأشذكنتوإن،الجوعمنالأرضعلىبكبدىلأعتمد

بكرأبوبىفمر،فيهيخرجونالذىطريقهمعلىيوماقعدتولقد،الجوع

يفعل،ولمفمر،ليستتبعنىإلاسألتهما،تعالىاللهكتابمنايةعنفسألته

ولمفمر،ليستتبعنىإلاسألتهما،اللهكتابمنايةعنفسألتهعمربىمرثم

فىومانفسىفىماوعرف،راك!حينفتب!م!فهالقاسمأبوبىمرثم،يفعل

"الحق".:قال.اللهرسوليالئيك:قلت."هريرةأبا"يا:قالثم،وجهى

،قدحفىلبنافوجد،فدخلتمحرفأذنواستأذنت،فدخلفاتبعته،ومضى

."هريرةأبا"يا:!ال.فلا!ةأوفلان!كأهداه:قالوا."؟اللبنهذااين"منفقال

وأهل:قال."ىلفادعهمالصفةأهل"الحق:قال.اللهرسوليالبيك:قلت

بهايبعثصدقةأتتهإذا،مالولاأهلإلىيأوونلا،الاسلامأضيافالصفة

منهافأصاب،إليهمأرسلهدئةأتتهوإذاشيئا،منهايتناولولم،إليهم

كنت؟الصفةأهلفىاللبنهذاوما:قلتذلكفساءك!فيها،وأشركهم

.(49551شيبةأبىوابن،(16481الرزاقعبدأخرجه(1)
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المسجدفىيبيتالمسلمبابالصلاةكتاب

(1)ءاجفإذا،الزسولوأنابها،أتقؤىشربةالفبنهذامنأصيبأنأرجو

الفهطاعةمنيكنولمالقبن؟هذامنيبلغنىأنعسىفما،أعطيهمأنأمرخ!

لهم،فأذناستأذنواحتىفأقبلوا،فدعوتهمفأتيتهمبذ،رسولهوطاعة

الفه.رسوليالئيك:قلتهرإ.أبا"يا:فقالالبيتمنمجالسهموأخذوا

حتىفيشربالزجلأعطيهفجعلت،القدحفأخذت.((فأعطهم"خذ:قال

يرذثم(ظ388/21يروىحتىفيشربالآخرفأعطيه،القدحعلئيرذثميروى

فأخذ،كلهمالقومروىوقدجمينالفهرسولإلىانتهيتحتى،القدحعلئ

يالئيك:قلت.((رهأبايا9:وقال،وتب!مإلئونظريدهعلىفوضعهالقدح

ااقعد:قال.الفهرسولياصدقت:قلت."وأنتأنا"بقيت:قال.الفهرسول

"الثرب((.:فقال،فشربت"اشرب((.:فقال،وشربتفقعدتفماشرب".

بعثكوالذىلا:قلتحتى.فأشرب"فاشربدا.:يقولزالفما،فشربت

الفهفحمد،القدحفأعطيته."(3)نذأف9:قالمسلكا.لهأجدما(2)بالحق

.()نعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)الفضلةوشربوسفى

بصيغةجاءوا.فإذا:وللأكثر،بطلبهأمرنىمن:أى،بالإفرادفيهكذاجاء.فإذا:قوله:جمرابنقال(1)

.11/287البارىفتح.الجمع

أنجيا".:مفىبعده(2)

الدلائلوفى.!القدح"فناولنى:أحمدوعند،،"فادن:2/875المهذبوفى،م،سفىكذا(3)

مختلف.الترمذىوصياقأفأرنى".:حبانوابنوالبخارى

حبانوابن،(2477)والترمذى،(10679)أحمدوأخرجه.6/101الدلائلفىالمصنف(4)

به.ذربنعمرطريقمن(6535)

.(2546)البخارى(5)
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المسجدفىيبيتالمسلمبابالصلاةكتاب

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4396

،حازمأبىبنالعزيزعبدحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدأخبرنا

لامنرجلالمدينةعلىاستعمل:قالسعدبنسهلعن،حازمأبىعن

له:فقال،سهلفأبى:قال.رفالنهعلئايشتمأنمرهفأسعدبنسهلفدعامروان

أحباسمر!جبهلعلىكانما:سهلفقال.ترابأبااللهلعن:فقلأبيتإذاماأ

لمقصتهعنأخبرنا:لهفقالبها.دعىإذاليفرحكانوإن،ترابأبىمنإليه

فىر!بهعليايجلىفلمفاطمةبيتلمجرالفهرسولجاء:قال؟ترابأباسمى

فغاضبنى،شىءوبينهبينىكان:فقالت."؟كمعابن"أين:لهافقالالبيت

!ىاء."وهأين"انظز:يلانسانجمبهساللهرسولفقال.عندىيقلولمفخرج

وهولمج!اللهرسولفجاءهراقد.المسجدفىهو،اللهرسوليا:فقال

فجعل،تراب(و389/21فأصابهشقهعنرداؤهسقطقدمضطجع

51رو.(1)"تراب،أقم،تراب،أ"قم:ويقولعنهيمسحهجميهواللهرسول

(2)صير
سعيد.بن!تيبةعن"الصحيح"فىومسلمالبخارى

إسماعيلأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4397

/أبىابنبكرأبوحدثنامحمد،بنالعباسحدثناالصفار،محمدابن

القائلةعنسئلالحسنأن،يونسحدثنا،عيسىبناللهعبدأخبرنا،الأسود

447/2

من(4062)والبخارىبه.العزيزعبدطريقمن(6925)حبانوابن،(3703)البخارىأخرجه(1)

به.حازمأبىطريق

.(38/2409)ومسلم،(6280)البخارى(2)
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...ن!لكوغيرالمسجد،فىالضالةإنشادكراهيةبابالصلاةكتاب

فىيقيلخليفةيومئذوهور!بهعفانبنعثمانرأيت:فقالالمسجد،فى

أميرهذا،المؤمنينأميرهذا:فيقولبجنبهالحصىوأثرويقومالمسجد،

يومئدونحن،ال!تابةإصبعهبكرأبووحزكلإصبعهيونسقال.المؤمنين

أربعابن:قال؟عثمانقتليومالحسنكانكمابن:ليونسقلت.غلمان

.(1)هب!رالخطاببنعمرخلافةمنبقيتالسنتينالحسنولد،عشرة

ماجبير،بنوسعيدمجاهدعنثم،عباسوابنمسعودابنعنورؤينا

مسكناوجدلمناستحتوافكأنهمالمسجد)2(،فىالنومكراهيتهمعلىيدل

فيه.للنومالمسجديقصدألا

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبواخبرنا-4398

أبىبنعثمانحدثناخالد،بنصدقةحدثنا،عفاربنهشامحدثناداود،

قال:قالز!بههريرةأبىعن،هاك!العنسىبنعميرعن،الأزدئالعاتكة

.(3)"هظحفهولشىءالمسجدأتى)منجمير:الفهرسول

ذلكوغيرالمسجد،فىالضالةإنشادحراهيةباب

بالمسجديليقلامما

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4399

أخبرنا،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

به.محمدبنإسماعيلطريقمن39/226دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

.(1654،4952-ا652)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

.(447)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(5505)فىوصأتى.(472)داودأبر(3)
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...ذلكوغيرالمسجد،فىالضالةإنشادكراهيةبابالصلاةكتاب

مولىاللهعبدأبىعن،الرحمنعبدبن،ظ389/21محمدعن،شريحبنحيوة

.(ح)ع!ج!اللهرسولقال:يقول4!رهريرةأباسمعأنهالهاد،بنشذاد

أخبرناببغداد،ال!كرىالجئارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا

أبوحدثنا،الترقفئالفهعبدبنعئاسحدثناالضفار،محمدابنإسماعيل

بنالرحمنعبدبنمحمدالأسودأباسمعت:قالحيوةحدثنا،الرحمنعبد

سمعت:يقولل!بههريرةأباسمعائه،الفهعبدأبوأخبرخ!:يقولنوفل

اللهأداهالا:فليقلالمسجدفىضالةينشدرجلأسمع"من:يقولعقج!الفهرسول

وفى،المقرئالرحمنعبدأبىحديثلفظ.(1)"اذهلتبنلمالمساجدإن،إليك

فى!مرواهلهذا".تبنلمالمساجدفإن،عليكاللهردهاالا:وهبابنحديث

المقرمم!2(.عنحرببنزهيروعن،وهبابنعنالطاهرأبىعن""الصحيح

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4400

،سفيانحدثناالوليد،بنالفهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

سمعم!عالنبئأن،أبيهعن،بريدبنسليمانعنمرثد،بنعلقمةعن

ألا:جميمالنبئفقالالأحمر؟الجملإلىدعامنالمسجد:فىيقولرجلا

عبدالرزاقحديثمنمسلمأخرجه.(3)"دبنيتلماالمساجدبنيتإنما،وجدت

ابنطريقمن(1302)خزيمةوابن،(767)ماجهابنوأخرجه.(2232)الصغرىفىالمصنف(1)

الرحمنعبدأبىطريقمن(1651)حبانوابن،(473)داودوأبو،(8588)وأحمدبه.وهب

به.المقرئ

.(568)مسلم(2)

وأحمد.بهسفيانطريقمن(1652)حبانوابن.بهالوليدبناللهعبدعن(44230)أحمداخرجه(3)

وابن-،(765)ماجهوابن،(02010)الكبرىفىوالنسائى،(569/81)ومسلم،(23051)
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الصلاةكتاب

الثورئ)1(.عن

...ذلكوغيرالمسجد،فىالضالةإنشادكراهيةباب

448/2

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0144

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

برير)2(،كل
عن،خصيمهبنيزيدعن،الذراوردئمحمدبنالعزيزعبدحدثنا،بكر

رأيتم"إذا:قالع!سمالنبىعن،هريرةبىأعن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمد

منرأيتموإذا،و21/390،تجارتكالفهأربحلافقولوا:المسجدفىل!تاعأول!يعمن

.(3)"عليكالفهرذهالافقولوا:ضائةفيهينشد

أبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5244

الأصبهاك!،الشيخبأبىالمعروفحيانبنجعفربنمحمدبنالفهعبدمحمد

حدثناسعيد،بنيحيىحدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،خليفةأبوأنجرنا

يزيدبنال!ائبعنخصيفة)2(،بنيزيدحذثنى،الرحمنعبدبنالجعيد

بنعمرفإذافنظرترجل،فحصبنىالمسجدفىنائماكنتقال:

أنتما؟مضن:فقالبهمافجئته./بهذينفأتنىاذهب:فقالز!بهالخطاب

ترفعانلأوجعتكما،البلدأهلمنكنتمالو:فقال.الطائفأهلمن:قالا

علقمة.طريقمن(12233،20289)فىوسيأتىبه.علقمةطريقمن(1301)خزيمة-

.(569/80)مسلم(1)

)حفصةا.:2صفى(2)

حبانوابن،(5130)خزيمةوابن،(40001)الكبرىفىوالنساثى،(1321)الترمذىأخرجه(3)

غريب.حسن:الترمذىقالبه.محمدبنالعزيزعبدطريقمن(1650)
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...كلذوغيرالمسجد،فىالضالةإنشادكراهيةبابالصلاةكتاب

علىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه؟(1)مجملاللهرسولمسجدفىاتكماأصو

المدينىابن
(2)

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0344

الليث،حدثنا،بكيربنيحيىحدثنى،شريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

ؤ!عالقهرسولعن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،عجلانبناعن

المسجد)3(.فىالأشعارتناشدعننهىأنه

بنيحيىحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،الحسنأبووأخبرنا-4044

حدثنا،عجلانبنمحمدحدثنا،بشرحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،الحنائى

المسجد،فىالضاثة)4(تعريفعننهيهزاد،بمثلهفذكره.شعيببنعمرو

المسجد)6(.فىوالبيع(الشئراء)وعن

بنإسماعيلأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرناوقد-5044

حدثنا،الرزاقعبدحدثنا،الزمادىمنصوربنأحمدأخبرنا،الصفارمحمد

فىثابتبنح!انأنشد:قالالمسيبابنعن،الزهرئعنمعمر،

.(20291)فىوسياتىبه.سعيدبنيحىطريقمن33/1المدينةتاريخفىشبةابنأخرجه(1)

.(047)البخارى(2)

حسن.حديث:الترمذىوقال.بهالليثطريقمن(714)والنسائى،(322)الترمذىأخرجه(3)

.3/217النهايةيعرفها.منوطلبذكرها:أى:الضالةفلانعرف(4)

"الاشتراء".:2صفى(5)

طريقمن(4130)خزيمةوابن،(749)ماجهوابن،(0791)داودوأبو،(6676)أحمدأخرجه(6)

.(956)داودأبىصحيحفىالألبانىوحنه.بهعجلانبنمحمد
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الغنممراحدونالإبلأعطانفىالصلاةكراهيةبابالصلاةكتاب

المسجد؟أفى:فقالفلحظه)1(ر!بهالخطاببنعمربهفمزالمسجد،

يرميهأنفخشى:قالمنك.خيرهومنانشدتلقدوالفه:فقال

.(2)وتركهفأجاز،ظ21/390!يداللهبرسول

فيهملقوميعنى،قالثابتبنح!انأنالمسئبابنوعن-4406

عنى"أجب:يقولجم!الفهرسولأسمعتالفهأنشدك:ر!بهأبوهريرة

عنالمسندالحديثمسلمأخرج.(3)معنالفهئم:فقال."القدسبروحالفهأئدك

عيينةابنحديثمنعمرقضةوأخرج،الرزاقعبدعنوغيرهرافعبنمحمد

الرهرئ)4(.عن

الإسلامعنالذثفىح!انيقولكانمامثلبإنشادنرىلاونحن

تناشدفىوردالاؤلوالحديث،غيرهفىولاالمسجدفىلابأشاوأهله

التوفيق.وبالفهبالمسجد،يليقلامفاوغيرهاالجاهليةأشعار

الغن!امراحدونالإبلأعطانفىالصلاةحراهيةباب

بكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-0744

النضر،بنأحمدبنمحمدأخبرنا:قالابالويهابنبكروأبوالفقيهإسحاقابن

.(ظحال267/20التاج.عينيهبمزخرإليهنظر:لحظه(1)

به.شهابابنطريقمن(21938)أحمدوأخرجه.(21939)أحمدوت،(1716)الرزاقعبد(2)

أحمدوأخرجه.(5014)داودوأبو،(7644)أحمدطريقهومن،(20509)الرزاقعبد(3)

من(7013)خزيمةبنوا،(517)لنائىوا،(1305)داودوأبو،(2132)والبهخارى،(93612)

نفسه.بالاصناد(21142)فىوصيأتى.بهالزهرىطريق

.(2485)مسلم(4)
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الغنممراحدونالابلأعطانفىالصلاةكراهيةبابالصلاةكتاب

عن،ثورأبىبنجعفرعن،سماكعن،زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا

أنتطهر،الفهرسوليا:فقالعندهوأنالمجييهالنبئرجلأتى:قالسمرةبنجابر

مرابضفىأفأصفى:قالفدع".شمتوإنشست،"إن:قال؟الغنملحوممن

:قال"نعم".:قال؟الابللحوممنأفأتطهر:قال"نعم((.:قالالمحغ؟

أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)((ال":قال؟الإبلمباركفىأفأصلى

(2)صصصء
.عمروبنمعاويةعنشيبةابىابنبكر

دحيمبناجعفربوأأخبرنا،الفهرحمهالعلوىمنصوربوأأخبرنا-8544

دحيمابنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرناإح(

موسى،ابنالفهعبيدحدثنا،غرزةأبىبنحازمبنأحمدحدثنا،الكوفئ

عنالشثعثاء،أبىبنوأشعثموهببناللهعبدبنعثمانعن،شيبانعن

نأ(و21/391!ماللهرسولمرناأ:قالسمرةبنجابرعن،ثورأبىبنجعفر

فىمسلمرواه.(3)الابلأعطانفىنصفىولاالغنممرابضفىنصفى

.(4)موسىبناللهعبيدعنديناربنزكريابنالقاسمعن""الصحيح

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-9044

عن،بشربنمحمدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمد

به.زائدةطريقمن(09562)أحمدواخرجه.(241)المحرفةفىالمصنف(1)

.(.../360)مسلم(2)

خزيمةوابن،(036/97)ومسلم،(51012)وأحمد.بهشيبانطريقمن(90902)أحمدأخرجه(3)

به.عمانطريقمن(1124،1154)حبانابنوعنه،(31)

.(036/97)مسلم(4)
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الغنممراحدونالإبلأعطانفىالصلاةكراهيةبابالصلاةكتاب

عن،مغفلبنالفهعبدعن،الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبىابنهوسعيد

علىأتيتموإذافيها،تصلوافلاالابلأعطانعلىأتيتمأإذا:قاللمجي!الفهرسول

.(1)أمسشإنفيهافصلواالفنمأعطان

الشئيباكىدحيمابنجعفرأبوأخبرنازكريا،أبووأخبرنا-4410

أخبرنا،عونابنيعنىجعفرحدثنا،إسحاقبنإبراهيمحدثنا،بالكوفة

وإذاتصلوا،فلاالابلأعطانفىكنتم"إذا:قالائهإلا،بإسنادهفذكرهسعيا.

شسم".إنفيهافصلواالفنممرابضفىكنتم

ابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-449/21441

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمبروأبىابنسعيدوأبوإسحاقأبى

ابنيعنىحرملةحدثنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

بنالزبيعبنالملكعبديعنىعفىحذثنى،سبرةبنالزبيعبنالعزيزعبد

مراحات)2(فىأصفوا:لمجي!الفهرسول:قال:قالجذهعن،ابيهعن،سبرة

.(3)إالإبلمراحا!)2(فىتصئواولاالفنم،

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4412

بنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

سعيدطريقمن(55602)وأحمد.بهلربنمحمدطريقمن(منتخب-005)حميدبنعبدأخرجه(1)

بنحوه.

.(وح)ر6/914لتاجا.والغنمبللإاليهإتأوىالذىالمكان:والمراحات.(مراحب":2ص،سفى(2)

ابنصحيحفىالألبانىوقال.بهالملكعبدطريقمن(770)ماجهوابن،(11534)أحمدأخرجه(3)

صحيح.حسن:(624)ماجه
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...الموضعينهذينأحدفىالصلاةكراهيةفىالمعنىذكربابالصلاةكتاب

بنهشامحدثنا،زريعبنيزيدحدثناقالا:بكرأبىبنومحضدالمنهال

لمجد:الفهرسولقال:قالر!بههريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعن،حسان

مرابضفىفصلواالإبلوأعطانالغنممرابضإلاتجدوافلمالضلاةحضرت"إذا

.(1)"الإبلأعطانفىتصفواولا،الغنم

الصلاةكراهيةفىالمعنىذكرباب،ظ21/391

رخ-الادونالموضعينهذينأحدفى

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبواخبرنا،الروذبارئعلىأبوأنجرنا-3144

أخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا)ح(شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،

موسىأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

عن،الفهعبدبنالفه(2)دبععن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:قالا

عنجميواللهرسولسئل:قالعازببنالبراءعن،ليلىأبىبنالرحمنعبد

عنولسئل."الشياطينمنفإثهافيها،تصفواإلا:فقالالإبلمباركفىالضلاة

سواء.حديثهما.(3)"بركةلإئهافيهاملوا!:فقالالغنممرابضفىالضلاة

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-4414

خزيمةوابن،(768)ماجهوابن.بهبكرأبىبنمحمدطريقمن(0170،1170)حبانابنأخرجه(1)

من(4138)حبانوابن،(795)خزيمةوابن،(348)مذىوالتر.بهزريعبنيزيدطريقمن(579)

صحيح.حسن:الترمذىوقال.بههشامطريق

التخريج.مصادروينظر!عبيد!.:مفى(2)

والترمذى،(18538)أحمدوأخرجه.(184،493)داودوأبو،(242)المعرفةفىالمصنف(3)

به.الأعمشطريقمن(32)خزيمةوابنبه.معاويةأبىطريقمن(494)ماجهوابن،(81)

للحديت.روايتهعقبالترمذىوصححه
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...الموضعينهذينأحدفىالصلاةكراهيةفىالمعنىذكربابالصلاةكتاب

أخبرنا،هشيمحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

"ضقوا:جمزالقهرسولقال:قالمغفلبنالفيماعبدعن،(1)الحسنعن،يونس

كذاالشياطينندأ)2(.ينخلقتف!ئها؟الإبلأعطانفىتصفواولا،الغنمقرابضفى

كنا:عتيدبنييونسعنزريعبنيزيدوقالعبيد.بنيونسعنجماعةرواه

.(3)!ممجالنبئيذكرلمنؤمر.

ال!زاجالقاسموأبوالمزكىإسحاقابىابنزكرياأبووأخبرنا-5144

بنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

بنالفهعبيدعنمحمد،بنإبراهيمأخبرناالشافعئ،أخبرنا،سليمان

جمدالنبئعن،مغفلبنالفهعبدعن،الحسنعنكريز،ابنطلحة

سكينةف!نهافيها،فقفواالغنممراحفىوأنتمالضلاةأدركيكم)إذا:قال

فإنهافقفوا،ينهافاخرجواالإبلأعطانفىوأنتمالضلاةأدركمكموإذا،وبركة

قال.(4)اد؟اهفنأبتشمخكي!نفرتإذاانهاترىألا،خلقتجنينجن،

!ير:وأ392/21النبىقولوفس:(سعيد)أبىروايةفىالفهرحمهالشافعئ

نهىإنماالهعلىذليلخيقتلأ.جنينجنف!نها،الإبلأعطايئفىثصلواالا

."االحسين:سفى(1)

طريقمن(16788)وأحمدبه.ثيمطريقمن(1702)حبانوابن،(769)ماجهابناخرجه(2)

.(623)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.يونى

به.يزيدطريقمن(5657)حبانابنأخرجه(3)

طلحةبنالذعبيدطريقمن(57502)أحمدوأخرجه.1/92فسوان،(0921)المعرفةفىالمصنف(4)

.لقات.أحمدورجالالبهير...فىانىوالبرأحمدروا.؟2/26الزوائدمبمعفىالهيثسوقالنجحو..

المعرفة.فىكما،ابهتىضيئعمروى،اابنصحيدابوهو(5)
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...الموضعينهذينأحدفىالصلاةكراهيةفىالمعنىذكربابالصلاةكتاب

بهوادف!نهالوادى،هذامنبنا"اخرجوا:الضلاةعننامحينقالكماعنها

لالها؟الابلقربيصلىأنكرهوكذا،شيطانقربيصلىأنفكره."شيطان

.(1)"الجنةدوابمن"هى:الغنمفىوقال،موضعهالنجاسةلاجنمنخلقت

.(2)ىضمفقدةال!صلاعنالنومفىالحديثأمماالشيئ:قمال

الغنم:فىحديثهوأفا

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدبوأفأخبرناه-6144

كثيرعن،حازمأبىابنحدثنا،كالسببنيعقوبحدثنا،سنانبنعمرحدثنا

"عمتوا:قالعجتالنبئأن،ل!بههريرةأبىعن،رباحبنالوليدعن،زيدابن

.(4)((الجنةدوابمنفإنهارغامها)3(،وامسحواالغنممراحفى

عن،الرهرئعن،الرهرئمحمدبنسعيدعنإبراهيمبنمسلمورواه

450لم2بنحميدورواهلمجيم)6(.النبى/عن،(ر!بههريرةأبيعن)المسثبابن

والموقوفمرفوعا)8(.وقيل،(7)عليهموقوفاد!بههريرةأبىعنمالك

.1/92الافعى(1)

.(1921-1914)فىتقدم(2)

أنويجوز.المهملةبالعينوالمروىفيهوالمشهور.الأنفمنيسيلما:المعجمةبالغينالرغام(3)

.2/239النهايةلأنها.راصلاخالهارعايةعنهاالترابمححأراديكرن

.2088لم6عدىلابنالكامل(4)

.2صفىلي!(ه-5)

به.إبراهيمبنمسلمطريقمن145لم9بغدادتاريخفىوالخطيب،(83)الفتنفىحنبلأخرجه(6)

موقوئا.حميدطريقمن(0160)الرزاقوعبد،933لم2مالكأخرجه(7)

مرفوعا.حميدطريقمن(8417)البزارأخرجه(8)
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...الموضعينهذينأحدفىالصلاةكراهيةفىالمعنىذكربابالصلاةكتاب

مرفوعا.اخروجهمنورويناه،ا!صخ

بنالحسينالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4417

سختويه2)حدثنا،حاجببنإبراهيمبناحمدسعيدبوأحدثنا،العلوئداود

أبىعنيذكر،حتانأباسمعت:قالعيينةبنإبراهيمحدثنا،(2مازيارابن

"إن:عرالفهرسولقال:قالر!جبههريرةبىأعن،جريربنعمروبن3ررعة

مرابضها")4(.فىوصلوارغامهافاووحوا،الجنةدوابمنالغنم

فىأعلمواللهيعتت،مراحهافىيصفىأنفأمر:الفهرحمهالشافعىقال

:قال.فيهبولولابعرلاالذى،ظ21/392مراحهااسمعليهيقعالذىالموضع

فإن،!رالنبىلنهى؟قذرفيهايكنلموإنالإبلأعطانفىالضلاةلهوأكره

لسانهبردوجدحتىفخنقهشيطانبهفمر،صفى!ي!ك!النبئلأن؟أجزأهصفى

.()صلاتهذلكيفسدولم،يدهعلى

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرابوأخبرنا-4418

حدثنا،بديلبنأحمدحدثناالبراز،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،الحافظ

معصفينا:قالسمرةبنجابرعن،حرببنسماكحدثنا،صالحبنمفض!ل

.97/9،98الدارتطىعللينظر(1)

،سحنهويه".:حاشيتهاوفىماذماذ!،بن"سخبريه:سنى(2-2)

.513/5حبانلابنالماتوينظر"عن".:2ص،سفىبعده(3)

بنإبراهيمطريقمن7/431بغدادتاريخفىوالخطيب،(5346)الأوصطفىالطبرانىأخرجه(4)

.(380)حاتمأبىابنعللوينظربه.عيينة

.93/1الافعى(5)
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...الموضعينهذينأحدفىالصلاةكراهيةفىالمعنىذكربابالصلاةكتاب

ياقلنا:صلىفلما،الصلاةفىيدهفضم،مكتوبةصلاةلمجحماللهرسول

بينيمرأنأرادالشيطانأنإلا"لا،:قالشىب؟الصلاةفىأحدثاللهرسول

أخىإليهسبقنىمالولااللهوايميدى،علىلسانهبردوجدتحتىفخنقتهيدى،

.(1)"المدينةأهلولدانبهيطيفحتىالمسجدسوارىمنساريةإلىلارتبطسليمان

وفىمسعودابنحديثوفىر!رجنههريرةأبىحديثفىهذامعنىمضىوقد

الدرداء)2(.أبىحديث

محمدالنضرأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-4419

شيبة،أبىبنعثمانحدثنامحمد،بنتميمحدثنا،يوسفبنمحمدابن

لمجمالنبئأن،عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،الأحمرخالدأبوحدثنا

أبىعنالفضلبنصدقةعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)ريعبإلىصلى

.(4)دلاخ

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-5244

بكرأبوحدثنا،المنيعئ.وأخبرنىنميرابنحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرخ!

:2/879الذهبىوقال.بهبديلبنأحمدطريقمن(5302)الطبرانىوأخرجه.1/365الدارقطنى(1)

.2/61الزوائدمجمعوينظرواه.مفضل

.(3227،3228،3473،3474)فىتقدم(2)

طريقمن(180)خزيمةوابن،(352)والترمذى،شيبةأبىبنعثمانعن(692)داودأبوأخرجه(3)

اللهعيدطريقمن(0725)والبخارى،(025/247)مسلموعنه،(4468)وأحمدبه.خالدأبى

.(043)البخارى(4)
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والعذابالخسفموضعفىالصلاةكرهمنبابالصلاةكتاب

إلى:قالالمنيعئأنإلا،بمثلهفذكرهخالد.أبوحدثنا:قالاشيبةأبىابن

ء(1)

شيبةابىابنبكرابىعن)الصحيح،فىمسلثمرواه(و393/210بعيره

.(2)ريمنبنالفهعبدبنومحفد

ثم،الإبلقربصلابفهى،الإبلموضعفىصلاةيكنلموإنوهذا

اخر،خبرفىالشيطانقربالضلاةكرهكما،المكانلطهارة؟جائزةكانت

أعلم.والفه،صلاتهعليهيفسدولم،فخنقهصلاتهفىالشيطانبهمزثم

والعذابالخسفموضعفىالصلاةحرهمن/باب451/2

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبواخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-1244

بنويحىلهيعةابنحذثنى،وهبابنأخبرنا،داودبنسليمانحدثنا،داود

مزر!بهعلتاأن،الغفارئصالجعابىعن،المرادئسعدبنعقارعن،أزهر

المؤذنامرمنهابرزفلضا،العصربصلاةيؤذنهالمؤذنفجاءه،يسيروهوببابل

المقبرة،3)فىأصفىاننهاض!لمج!حبيبىإن:قالفرغفلضا،الضلاةفأقام

.(4)ملعونةفإنهابابلأرض(3فىأصفىأنونهاض!

داود،أبوحدثنا،بكبرأبوحدثنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4422

لهيعة،وابنأزهربنيحىأخبرك!،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا

به.صفيانبنالحسنعن(2378)حبانابنوأخرجه.(3882)شيبةأبىابن(1)

.(248/502)مسلم(2)

.2ص:فىلي!(3-3)

.(93)داودأبىضيففىالألبانىوضعفه.(490)داودأبو(4)
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والعذابالخسفموضعفىالصلاةكرهمنبابالصلاةكتاب

حديثبمعنى.زحبهعلىعن،الغفارئصالحأبىعن،شذادبنالحخاجعن

.(1)زربلما:مكانمنها.خرجفلما:قالداودبنسليمان

طالبأبىبنعلىمعكنا:قالالعامرئمحلأبىبنالفهعبدعنورؤينا

حجروعن.(2)أجازهحتىيصلفلم،ببابلالذىالخسفعلىبنافمز

بهاالفهخسفأرضفىلأصفىكنتما:قالر!حبهعلىعنالحضرمى

لمعنىليسمرفوعاثبتإنفيهاالضلاةعنالنهئوهذا.(3)تازمثلاث

يعد.لمفيهاصقىفلو،الضلاةإلى،ظ393/21يرجع

يوسف،بنالفهعبدمحمدأبوحدثناكما-أعلموالفههو-وإنما-،234

بنالحسنحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبواخبرنا

عمر،ابنعن،ديناربنالفهعبدعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزعفراكتمحمد

نأ"الا:ثمودأصحابيعنى."القويمهؤلاءعلىتدخلواالا:قالعشي!اليىأن

.(4)"اصابهمالذىمثليصيبكماناخافف!نىباكينتكونوالمفان،باكينتكونوا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىالحسنأبووأخبرنا-4244

حدثنا،إسماعيلحدثنا،الفضلبنعئاسيعنىالأسفاطىحدثناالضفار،عبيد

.3/337التهيد.ضعيفإصنادهذا:البرعبدابنوقال.(491)داودأيو(1)

الكبيرالتاريخفى!سوالبخ!،(7631،7632)شيبةأبىوابن،(1623)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.محلأبىابنطريقمن2.الم5

به.حجرطريقمن(7630)شيبةأبىابنأخرجه(3)

،(5225)وأحمدبه.سيانعن(4561)أحمدوأخرجه.233/5النبرةدلائلفىالمص!نف(4)

به.دياربناللهعبدطريقمن(0062،1620)جانوابن،(11274)الكبرىفىوالتائى
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والعذابالخسفموضعفىالصلاةكرهمنبابالصلاةكتاب

"لا:لأصحابهقالىج!النبئأن،عمرابنعندينار،بنالفهعبدعن،مالك

تكونوالىفإن،باكينتكونواأنإلا-المعذبينيعنى-القومهؤلاءعلىتدخلوا

الصحيح""فىالبخارئ.رواه(1)ألأصابهممايصيبكملا،عليهمتدخلوافلاباكين

دينابى)2(.بنالفهعبدعناخروجهمنمسلموأخرجه،أويسأبىبنإسماعيلعنا

أخبرناالروزخ!)3(،أحمدبنالوليدبنأحمدحامدأبوأخبرنا-4254

عن،الذبرئإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الفخمئأحمدبنسليمانالقاسمأبو

مزلما:قالعمرابنعن،سالمعن،الزهرئعن،معمرعن،الرزاقعبد

تكونواأنإلاأنفسهمظلمواائذينمساكنتدخلواالا:لتابالحجرلمج!الفهرسول

وأسرع،رأسهلمجفهالفهرسولقنعثم.!أصابهمالذىمثليصيكمأن؟باكين

بنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواهالوادى)4(.أجازحئىري!لا

يونسحديثمنمسلموأخرجه.الرزاقعبدعن(و394/21المسندئمحمد

باكيا،إلابهاالمقاموكره،المساكنتلكمنالخروجفأح!ث.(الرهرئ)عن

التوفيق.وبالقهوغيرها،للضلاةالمقامذلكفىفدخل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(0424)والبخارى،(5931)أحمدطريقهومن،(مصعبابىرواية-1921)مالك

.(0982/38)مسلمو،(433)البخارى

الصوفىالواعظالزوزنىالعباسابىابنحامدأبرمحمدبنأحمدبنالوليدبنأحمدهو

،السماعفىورحلالكثيرسمع،ثقةضيئ:الغافرعبدقال،وغيرهالطبرانىعنروى،المحدث

سماعه.ومنمنهواستفادواالجماعةمنهسمعبالبد،العمراخرفىو(قام،العالىالإسنادوادرك

.3/176والأنساب،(176)السياقمنوالمنتخب،(121)جرجانتاريخ.(لك418)ينةترفى

الكبرىفىوالائى،(0338)والبخارى،(5342)احمدو(خرجه.(4621)الرزاقعدمصنف

به.الزهرىطريقمن(3381)والبخارى،(5705)وأحمدبه.سرطريقمن(12701)

.(39/2980)ومسلم،(4419)البخارى
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...الشمستطلعحتىالفجربعدالصلاةعنالنهىبابالصلاةكتاب

التطوعصلاةفيهاتحرهالتىالشاعاتأبوابجماع

الشمستطلعحتىالغجربعدالضلاةعنالنهيباب

الشمستغربحتىالعصروبعد

إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4426

بنهشامحدثنا،الحوضئعمرا(أبو1)حدثنا،أيوببنمحمدأخبرنا،إملاء

عندىشهد:قالعباسابنعن،العاليةأبىعن،قتادةعن،الفهعبدأبى

عننهىءيخي!اللهرسولأن،عمرعندىوأرضاهم،عمرفيهممرضيونرجال

العصروبعد،تطلعأو،الشمستشرقحئىالضبحبعدصلاة،لا:قالأوالضلاة

2/452وأخرجه،عمرأبىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(2)إالشمس/تغزبحئى

هشابم)3(.عناخروجهمنمسلئم

،إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2744

قتافىةعن،شعبةعن،يحىحدثنامسذد،اخبرفا،أئوببنمحمدأخيرفا

إلئأعجبهمأناشحذثنى:قالعباسابنعنيحذثالعاليةأباسمعت:ال؟ام

حتىالفجربعدالضلاةعننهىجميرالفهرسولأن،!بهالخطاببنعمز

البخارئرواه.(4)الشمستغربحتىالعصربعدالصلاةوعن،الشئمستطفع

)عمرو".:2صفى(ا-1)

به.هثامطريقمن(2146)خزيمةابناخرجه(2)

.(826/287)ومحسلم،(589)ابخارى(3)

داود-وأبو.بهشبةطريقمن(1271)خزيمةوابن،05112)ماجهوابن،(35،)أحمداخرجه!4)
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...الشمستطلعحتىالفجربعدالصلاةعنالنهىبابالصلاةكتاب

.ايحيىعنحرببنزهيرعنمسلمورواهمسذد،عن!"الصحيحفى

يحىبنمحمدبنإبراهيمبن(ظ21/394يحىزكرياأبوأخبرنا-4284

أخبرنا،الزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،المزكى

الوليدأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)حمالأأخبرنا،الشافعى

علىقرأت:قاليحىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيمحدثنا،الفقيه

نأ،ز!لمهريرةأبىعن،الأعرجعن،حئانبنيحىبنمحمدعن،مالك

الصلاةوعن،الشمستغربحتىالعصربعدالضلاةعننهى-جمتالفهرسول

بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهالشئمس)2(.تطلعحتىالمخبحبعد

(3)

يحى.

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4294

،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بن4خبيبعنعمر،بنالفهعبيدعن،الطنافسئعبيدبنمحمدحدثنا

لمجؤالفهرسولأن،د!حنههريرةأبىعن،عاصمبنحفصعن،الرحمنعبد

الضلاةوعن،الشئمستطلعحتىالفجربعدالضلاةعن:صلاتينعننهى

به.قتادةطريقمن(2146)خزيمةوابن،(561)والنسائى،(183)والترمذى،(1276)-

.(826/287)ومسلم،(581)البخارى(1)

،(9953)احمدطريقهومن،1/122ومالك،1/471والشافعى،(2921)المحرفةفىالمصنف(2)

.(4351)حبانوابن،(056)والنسانى

.(582)مسلم(3)

.ا"عن:2صفى(4)
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...الشمستطلعحتىالفجربعدالصلاةعنالنهىبابالصلاةكتاب

الفهعبيدحديثمن"الصحيح"فىأخرجاه.(1)الشمستغربحتىالعصربعد

،(2)

عمر.بن

الحسنينمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-4430

،عبادةينروححدثنا،الدورئمحمدبنالعئاسحدثنا،المحفداباذئ

عن،قزعةعن،قتادةعن،الفهعبدأبىبنوهشامعروبةأبىبنسعيدحدثنا

ثلائةإلىالرحالتشد"إئما:!ي!الفهرسولقال:قالالخدرىسعيدأبى

لمجمالفهرسولونهىدأ.المقدسوبيتمحمد،ومسجد،إبراهيممسجدمساجد؟

حتىالغداةوبعد،الشمستغربحتىالعصربعد؟ساعتينفىصلاةعن

الأضحى،ويومالفطريوم؟يومينصوموعن،و395/21،الشمستشرق

.(3)محرمذىمعإلاأيامثلاثةفوقالمرأةتسافرأنجمي!الفهرسولونهى

ء،4)

.واخرجهوهشامعروبةابىابنحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه

الفيثىيزيدبنعطاءحديثمنوأخرجاه.()قتادةعنشعبةحديثمنالبخارئ

الضلاتين)6(.هاتينعنالنهىفىسعيدأبىعنالمازض!عمارةبنويحى

به.اللهعبيدطريقمن(1248)ماجهوابنبه.عيدبنمحمدعن(14401)احمداخرجه(1)

.(.../1151)ومسلم،(بره4)البخارى(2)

وهثامصحيدطريقمن(27912793)الكبرىفىوالنسائى،(90141،01411)احمدأخرجه(3)

مختصر.النسانىوعند،به

.(827/184)مسلم(4)

عمير+ينالملئهعبدعنشجةطريقمن(15902)فىوسيأتى،قتادةعنشجةطريقمننجدهلم(5)

.(4279)الأشراتتحفةوينظر

.(827،827/141)ومسحم،(586،9911)البخارى(6)
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...الشمستطلعحتىالفجربعدالمملاةعنالنهىبابالصلاةكتاب

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-4431

حدثناقالا:بكيروابنصالحأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهبرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(القيث

حدثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

يعنىهبيرةابنعن،الحضرمىنعيبمبنخيرعنسعد،ابنيعنىالفيث

بناصلى:قالالغفارئبصرةأبىعنالجيشاك!،تميبمأبىعن،القهعبد

كمانمنعلىعرضتالضلاةهذه"إن:و!البالمخمصالعصرلمججرالفهرسول

يطلعحتىبعدهاصلاةولا،مرتينأجرهلهكانعليهاحافظفمنففيكوها،قبلكم

عن""الصحيحفىمسلمرواه.قتيبةحديثلفظ.النجموالثئاهدالشاهد")1(.

(2)ريير
لتمبه.

بنجعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4432

جعفر،بنمحمدحدثنا،أبىحذثنى:قالأحمدبنالفهعبدحدثنا،حمدان

عنيحذثأبانبنحمرانسمعت:قالالتئاحأبىعن،شعبةحدثنا

رأيناهفمالمج!الفهرسولصحبنالقدصلاةلتضفونإبمم:قالمعاوية

51روالعصر)3(.بعدالزكعتينيعنىعنها.نهىولقد،ظ395/21يصفيها،

.(2139)فىتاتدموينظهـمابه.تيبةست(52")النسائىأخرجه(1)

.(830/292)مسلم(2)

به.غندرطريقس(3766)البخارىوأخرجه.(16908)أحمد(3)
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...الشمستطلعحتىالفجربعدالصلاةعنالنهىبابالصلاةكتاب

(1!و:
.عندرجعمربنمحمدعنأبان/بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارى

شعبة.عن(3)ركببنومحمدمعاذ)2(بنمعاذرواهوكذلك

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-4433

،التياحبوأأخبرك!،شعبةحدثنا،الطيالسئاوددبوأحدثنا،حبيببنيونس

يصلونأقوامبالماألا:فقالرفجبهمعاويةخطمت:قالالجهنىمعبدعن

عنها،ينهىسمعناهوقد،يصليهارأيناهفماع!ح!اللهرسولصحبتلقد،صلاة

العصر)4(.بعدالركعتينيعنى

منهما،سمعهالتتاحأباوكأن،شعبهعنعمربنعثمانرواهوكذلك

أعلم.والفه

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4344

طاوسكان:قالحجيربنهشامعن،عيينةبنسفيانحدثنا،سعدانحدثنا

نهىإنما":قالاتركهصا.:عباسابنلهفقالالعصربعدركعتينيصفى

لمجزالنبئنهىقدإنه:عباسابنقال.(6)املستتخذأنعنهمالمجزالفهرسول

تعالىالفهلأن؟تؤجرأمعليهماأتعذب(71ندرىفلاالعصر،بعدصلاةعن

.(785)رىلبخاا(1)

به.معاذعلريهتمن(766)333/19الطبرانى،،(7360)لعلىأبوأخرجه(2)

"لحيم!".:مفى(3)

.(5551)لسىالف(4)

به.عمربنعثمانيقطمن(818)19/350،351الطبرانىأخرجه(5)

"سنة".؟وفضلهالعلمبياناجامعفى(6)

.""ادرى:2صفى(7)

-971-

453/2



غروبهاوعندالشمسطلوععندالصلاةعنالنهىبابالصلاةكتاب

منالحيرةلهميكونأنأمراورسولهؤالئهقضىإذامؤمنةولالمؤصمنكان)وما:قال

.،36:الأحزابأأقرهتم!)1(

غروبهاوعندالشمسطلوععندالصلاةعنالنهىباب

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4435

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

الحافظ،علىبنالحسينعلىأبوأخبرع!،الحافظالفهعبدأبوواخبرنا)ح(

علىقرأت:قاليحىبنيحىحدثناالضفار،الحسينبنعلئأخبرنا

يتحرى"لا:قال،و396/21جمزالفهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،مالك

الصحيح""فىمسلمرواهغرويها!)2(.عندولاالشمسطلوععندفيصفىأحدكم

.(3)مالكعنيوسفبنالفهعبدعنالبخارئورواه،يحىبنيحىعن

أبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-4364

،يعقوببنمحمدالعباسابوحدئنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوإسحاق

بنهشامعن،عياضبنأنسحدثنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا

بصلائكمتتحزوا"لا:قالجمرالنبئأن،عمربنالفهعبدعن،أبيهعن،عروة

العلمبيانجامعفىالبرعبدابنوأخرجه.(39)الرزازالبخترىابنجعفرأبىمصنفاتفيهمجموع(1)

وعند.بهسفيهانطريقمن(568)والنسائى،(484)والدارمى.بهسعدانطريقمن(2339)وففله

الإسناد.صحيح:(554)النسائىصحيحفىالألبانىوقال.المرفوعبذكرالنسائى

أحمدطريقهومن،1/220فىومالك،147/1والافعى،(1293)المعرفةفىالمصنف(2)

به.نافعطريقمن(563)والنسائى،(1629)البخارىوأخرجه.(562)والنسائى،(4885)

.(585)والبخارى،(828/289)مسلم(3)
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غروبهاوعندالشمسطلوععندالصلاةعنالنهىبابالصلاةكتاب

لصحيح"ا"فىأخرجاه.(1)أدالشيطانبقرنىتطلعفإنهاغروبها؟لاوالشمسطلوع

(2)

.عروةبنهشامحديثمن

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4437

عن،يحيىحدثنامسذد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقو!

حاجبطلع"إذا:!مجالفهرسولقال:قالعمرابنعن،أبيهعن،هشابم

حتىالصلاةفأخرواالشمسحاجبغابوإذا،ترتفعحتىالصلاةفأخرواالشمسى

حديثمنمسلئموأخرجه،مسذدعن""الصحيحفىالبخارىرواه،3تفيب"

(4)ري،
.عروهبنهشامعنبشربنومحفدنميرابق

الشيباخ!،اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4438

وهيمثحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،الهلاكالحسنبنعلئحدثنا

نماإ،عمروهم:قالتنهاارعنهامحائشةعن،بيهأعن،طاوسبناحذثنى:قال

فىمسلمأخرجه.(وغروبها)الشمسطلوعيتحزىأن!ي!القههـسوقنهى

رأتلأن!ا؟أعلمواللةدلكقالتوإنما.وهيبخديثمن"إ)الصحيح

(2،

(3)

(5)

(6)

به.الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدعن(1132)عوانةو!أأ!وجهة

.(828/290)ومسلم،(582)البخارى

مق(1567)حبانابنوعنه،(1273)خزيمةوابن،(570)والنسائى،(4612)أحمدأخرجه

من(1273)خزصمةوابن،(828/291)ومسلم،(3272،3273)والبخارىبه.يحمىطريق

به.هامطريق

.(828/291)ومسلم،(583)البخارى

به.وهيبطريقمن(569)والضسانى،(24931)أحمداخرجه

.(2!833/5)مسلم
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...الساعتينهاتينفىالصلاةعنالنهىبابالصلاةكتاب

سلمةأئموعنعنهاثبتمفاوكانتا،العصربعدالزكعتينصفىجميرالفهرسول

جمي!النبىعنفهوالنهئفافأ.اثبتهعملاعملإذالمجزوكان،قضاء)1((ظ21/396

(2)ير"ء.-ء!8
.تمدمكماوعيرهعمرجههمنلاب!

الساعتين،هاتينفىالصلاةعنالنهى/باب

تميلحتىالطهيرةتقوموحين

الفضلبنموسىبنومحضدالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4439

سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

رباحبنعلىبنموسىعن،مهدئبنالرحمنعبدحدثناالأصبهاك!،

كانساعاتثلاث:يقولعامربنعقبةسمعت:يقولأبىسمعت،الفخمئ

الشئمس!تطلعحينموتانا؟فيهننقبرأوفيهننصفىأنينهىيخي!الفهرسول

تضئفوحين،الشئمستميلحتىالطهيرةقائميقوموحين،ترتفعحتىبازغة

.3تغربحتىالغروبإلىالشئمس

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4440

قالا:الحرشئعمروبنومحفدالحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

،رباحبنعلىبنموسىعن،وهببنالفهعبدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا

.(4460-4450)فىوصأتى،(3463)فىتقدم(1)

.(4426،4427)فىتقدم(3)

من!واتر،(9231)داودو(بو.بهالرحمنعبدطريقمن(2102)واناكأ،(17382)احمداخرجه(3)

.(6994)فىوسيأتى.بهموصطريقمن(1519)ماجهوابن،(559)والنائى،(0301)
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...الساعتينهاتينفىالصلاةعنالنهىبابالصلاةكتاب

قائم.:يقلولم.الغروب:وقالينهانا.:قالأنهإلا،بمثلهفذكره.أبيهعن

.(1)يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.تميلحتى:وقال

بوأحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنزكريابوأأخبرنا-1444

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

بناللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا)ح(مالك

بكير،وابنقعنبابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفر

اللهعبدعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،مالكعن،و397/21

فإذا،الشيطانقرنومعهاتطلعالشمس"إن:قالع!ج!الفهرسولأن،الصئنابحى

قارنها،للغروبدنتفإذافارقها،زالتفإذاقارنها،استوتإذاثمفارقها،ارتفعت

كأا.(2)الساعاتتلكفىالصلاةعنغ!ي!الفهرسولونهىفمارقها".غربتفماذا

بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،راشدبنمعمرورواه.أنسبنمالكرواه

الصحيح:الترمذئعيسىأبوقالالصنابحى)3(.الفهعبدأبىعنيسار،

.(4)عسيلةبنالرحمنعبدواسمهالصئشابحئالفهعبدأبووهو،معمررواية

.(183)مسلم(1)

،1/912ومالك،2/122والتاريخوالمعرفة،1/912والافعى،(9421)المعرفةفىالمصنف(2)

صحيح:(545)الشاتىصحيحفىالألبانىوقال.(558)والشاتى،(07019)أحمدطريقهومن

فارقها.زالتفإذاقارنهااستوتفإذا:قرلهإلا

الحديث:2/884الذهبىوقال.بهمعمرطريقمن(1253)ماجهوابن،(63190)أحمدأخرجه(3)

مرسل.

وينظر،(1)عقبالعللفىواسمهالصنابحىالترمذىذكروتد،العللفىولاسننهفىنجدهلم(4)

.(1294)عقب2/262والآثارالسننمعرفة
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...الصلاةعنالنهىيجمعالذىالخبرذكربابالصلاةكتاب

الصلاةعنالنهىيجمعالذىالخبرذحرباب

الشاعاتهذهجميعفى

بنيحيىجدىحدثنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-4244

الأزدى،يوسفبناحمدحدثنا،سلمةبناحمدحدثنا،القاضىمنصور

عمارأبواللهعبدبنشذادحدثنا،عكرمةحدثنامحمد،بنالنضرحدثنا

أمامةأباشذادلقىوقد:عكرمةقال-أمامةأبىعن،كثيرابىابنويحى

مامة-أأبىعن،وخيرافضلاعليهوأثنى،الشثامإلىا!ناوصحب،وواثلة

الناسأنأظنالجاهليةفىوأناكنت:ال!لمئ(اعبسةبن)اعمروقال:قال

فسمعت:قال.الأوثانيعبدونوهمشىءعلىليسواوالهم،ضلالةعلى

اللهرسولفإذاعليهفقدمت،راحلتىعلىفقعدت،أخبارايخبربمكةبرجل

ما:لهفقلتبمكةعليهدخلتحتىفتلطفت،قومهعليهجرءاء،مستخفيالمجر

شىءبأئ:فقلت."الله"أرسلنى:قال؟نبىماو:فقلتنجحدأ."أنا:قال؟نتأ

الفهتوحد2)وأن،الأوثانوكسر،الأرحامبصلةأأرسلنى:قال،ظ21/397؟أرسلك

:قالوعبد"."ص:قالهذا؟علىمعكمن:لىفقلت."(2شيئابهتشركلا

لا"إنك:قالمتبعك.إنى:فقلت،بهامنممنوبلالبكرأبويومئذومعه

فإذا،أهلكإلىارجعولكن؟الناسوحالحالىترىألاهذا،يومكذلكتستطيع

المدينة،لمجرالقهرسولوقدم،أهلىإلىفذهبتفأتنى((.ظهرتقدبىسمعت

.118/22الكمالتهذيبوينظر.(عنبسةبن"عمر:2ص،سفى(أ-1)

شينا(.بهلركلاالفهإيوحد:مفى(2-2)
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...الصلاةعنالنهىيجمعالذىالخبرذكربابالصلاةكتاب

حتى،الناسمنقدممنكلوأسألى،الأخبارأتخبرفجعلتأهلىفىوكنت

الذىالزجلهذافعلما:فقلتالمدينةأهلمنيثربأهلمننفرعلئقدم

يستطيعوافلم،قتلهقومهأرادوقد،سراعإليهالناس:فقالوا؟المدينةقدم

أتعرفنى؟اللهرسولىيا:فقلتعليهفدخلت،المدينةفقدمت:قالىذلك.

2/455!ما/أخبرك!،اللهنبئيا:قلت:قال."؟بمكةلقيتتىالذىألست"نعم،:!ال

عنأقصزثم،الصبحصلاةاصل:قال.الضلاةعنأخبرح!،وأجهلهللهاعفمك

،شيطانقرنئبينتطلعحينتطلعفإنها،ترتفعحتىالشمستطلعحتىالصلاة

الظليستقلحتىمحضورةمشهودةفالصلاةصل،ثمالكفار،لهايسجدوحينئد

فإنفصل،الفىءاقبلفإذا،جهنمتسجرحينئل!فإن،الصلاةعنأقصزثمبالزمح،

تغربحتىالصلاةعنأقصزثمالعصر،تصفىحئىمحفحورةمشهودةالصلاة

يا:قلت:قالىالكفار".لهاتسجدوحينئذشيطافي،قرنئبينتغربفإنها،الشمس

فيمضمف،وضوءهيقزبرجلمنكم"مما:قال.عنهحدثنىفالوضوء،الفهنبئ

معوخياشيمه،و398/21لحتتهأطرافمنوجههخطاياخزتإلافينتئرويستشمق

يمسحثمالماء،معاناملهمنيديهخطاياخرتإلاالمرفقينإلىيديهيغسلثمالماء،

إلاالكعبينإلىقدميهيغسلثمالماء،معشعرهأطرافمنرأسهخطاياخرتإلارأسه

ومجدهعليهوأثنىاللهفحمدفصلىقامهوفإنالماء،معأناملهمنرجليهخطاياخرت

فحدثامه".ولدتهيومكهيئتهخطيئتهمنانصرفإلاللهقلبهوفزغأهللههوبائذى

أبولهفقالىلمج!الفهرسولىصاحبأمامةأباالحديثبهذاعبسةبنعمرو

فقالى؟الرجلهذايعطىواحدمقامفى،تقولىماذاانظرعمرويا:أمامة
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...الصلاةعنالنهىيجمعالذىالخبرذكربابالصلاةكتاب

بىوما،أجلىواقترب،عظمىورق،سنىكبرتلقدأمامةأبايا:عمرو

إلالمج!الفهرسول!منأسمعهلملو،رسولهعلىولاالفهعلىأكذبأنحاجة

قدولكنىأبدا،بهحذثتمامزات-سبععذحتىثلائا-أومزتينأومزة

جعفربنأحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)كلذمنأكئرسمعته

"فينتثر:قولهعندالوضوءذكرفىزادأنهإلامحمد،بنالنضرعنالمعقرئ

إلااللهأمرهكماوجههغسلإذاثمالماء،معوخياشيمهوفيهوجههخطاياخرتإلا

كتابنا.منسقطوكأنه.(2)"ءاملامعلحييهأطرافمنوجههخطاياخزت

أمامة:أبىعنسلأمأبىحديثمنشاهاوله

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-4344

سالم،بنالعباسعن،مهاجربنمحمدحدثنا،نافعبنالزبيعحدثنا،داود

يا:قلت:قال!أنهال!لمىعبسةبنعمروعن،أمامةأبىعن،سلامأبىعن

شئت؟مافصلالاخر،الليل"جوف:قال؟أسمعالقيلأئالفهرسول!،ظ21/398

فترتفعالشمستطلعحتىأقصزثم،الضبحتصفىحتىمكتوبةمشهودةالصلاةفإن

ر"صرء(3)ء
ماصلثمالكفار،لهاويصلىشيطافيقرنئبينتطلعفانها،رمحيناورمح-

تسجرجهنمفإنأقصزثم،ظفهالزمحيعدلحتىمكوبةمضهودةالصلاةفإن،شئت

تصفىحثىمشهودةالفحلاةفإن،شئتمافصلالشمسزاغتفإذاأبوابها،وتفتح

طريقمن(383)فىوتقدممطرلا.بهأمامةأبىعنشدادعنعكرمةعن(19170)أحمدأخرجه(1)

.(13225)فىوصيأتىمحمد،بنالنضر

.(832)مسلم(2)

.5/131النهايةرمح.تدرأى:رمح!ي(3)
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...الصلاةعنالنهىيجمعالذىالخبرذكربابالصلاةكقاب

لهافيصلىشيطانقرنئبينتغربفإنها،الشمستغربخىأقصزثمالعصر،

طويلا)1(.حديثاوقصق:قالالكفار".

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4444

بىأابنحدثنا،الفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

سأل:قالهريرةأبىعن،المقبرىعن،عثمانبنالضحاكحذثنى،فديك

مرأعنسائلكإنى،اللهرسوليا:فقالكيه!الفهرسولالمعطلبنصفوان

فيهايمرهساعةوالنهارالليلساعاتمنهل،جاهلبهوأناعالمبهأنت

تطلعفإنها،الشمستطلعحتىالصلاةفدعالضبحصليتإذا"نعم،:قال؟الضلاة

رأسكعلىالشمستستوىحتىمتقبلةمحضورةالصلاةثم،الشيطانقرنىبين

فيهاتسجرالساعةتلكفإن،الصلاةفدعكالزمحرأسكعلىاستوتفإذا،كالرمح

الشمسزالتفإذا،الأيمنجانبكعنالشمسترتفعحتىأبوابهافيهاوتفتح،جهنم

.(2)"الشمستغربحتىالصلاةدعثمالعصر،تصلىخىمتقبلةةرو!فحمفالضلاة

إلا،بنحوهالمقبرىسعيدعنالقرشئالفهعبدبنعياضورواه،و21/399

حتىمتقبلةمحضورةمشهودةالصلاة"ثم:آخرهفىوزاد،ال!ائليسئملمأنه

.(3)"الصبحتصلى

صحيحفىالألبانىوقالمطولا.بهنافعبنالربغعن(062)خزيمةابنوأخرجه.(2771)داودأبو(1)

الليل.جوف:جملةدونصحيح:(1371)داودأبى

فىالألبانىوصححه.بهفديكأبىابنطريقمن(1542)حبانوابن،(1252)ماجهابنأخرجه(2)

.(1035)ماجهابنصحيح

به.عياضطريقمن(0155)حبانوابن،(1275)خزيمةابنأخرجه(3)
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456/2

...ضعبدونالصلواتببعضمخصوصالنهيهذاانالبيانذكربابالصلاةكتاب

الصلواتببعضمخصوضقالنهىهذاأنالبيانذحر/باب

سببئلهاصلاةكلالشاعاتهذهفىيجوزوأنهبعض،دون

،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-45،4

نس،أعن،قتادةعن،همائمأخبرنا،سلمةأبوأخبرنا،أئوببنمحمدأخبرنا

ذلك".غيرلهاكفارةلاذكرهاإذافليصئهاصلاةنسىأمن:قالسيئالنبئأن

51رو.ا"(14:أطهلذتحرى!والصلؤةأ)وأقص:فيهفزادذلكبعدوحذثنا

عنمسلئمورواه،إسماعيلبنموسىسلمةأبىعن")الصحيحفىالبخارئ

.(2)مافهعنخالدبنهدبة

الص!فار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4644

القصير،المثنىحدثنا،حكامبنعمروحدثنا،الوزاقعلىبنمحمدحدثنا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(قتادةحدثنا

حدثنا،عامربنسعيدحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

ع!يمالفهرسولأن،مالكبنأنسعن،قتادةعن،عروبةأبىابنهوسعيذ

وجلعزاللهفإنذكرها،إذافليصفهاعنها،غفلأوالصلاةعنأحدكمرقدأإذا:قال

سعيدحديثوفى،المثنىحديثلفظلذتحرى!".الضحلؤة)وأقص:يقول

تعالىاللهفإنذكرها،إذافليصفهاصلاةنسى)من:غ!ييهالفهرسولقال:قال

طريقمن(4862)حبانوابن،(993)خزيمةوابن،(244)داودوأبو،(13848)أحمدأخرجه(1)

.(3222،3223)فىولقدمبه.همام

.(684/431)ومسلم،(597)البخارى(2)
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...ضعبدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

حديثمن!"الصحيحفىمسلئمأخرجه.(1)"!لذتحرىالضحلؤة)وآقو:يقول

.(2)ديعسبنوالمثنىعروبةأبىابن

ابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا(ظ4447-399/21

أخبر!ى،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،أبوحدثنا،داسة

لمجصالفهرسولأن،هريرةأبىعن،المسيبابنعن،شهابابنعن،يون!

صلاةنسى"من:قالآخرهوفى،الحديثفذكرخيبر.غزوةمنقفلحين

يون!:قال."(3)(للذكرىالصلاة)أقم:قالتعالىالفهفإنذكرها،إذافليصفها

عنحرملةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)كذلكيقرؤهاشهابابنوكان

(5)

وهب.بن

أبوحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنزكريابواأخبرنا-4844

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

يحيىبنمحمدبنيحيىسعيل!أبووأخبرنا)ح(قيسابنعن،سفيان

كوثربنالحسنبنمحمدبحرأبوأخبرناله،واللفظالإسفرايينئ

حدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارى

قيسعن،التيمىإبراهيمبنمحمدعن،الأنصارىقيسيبنسعيدبنسعد

طريقمن(992)خزيمةوابن،(197211وأحمد.بهالمثنىطريقمن(129091أحمدأخرجه(11

به.عروبةأبىبنسعيد

.(6841/315،316مسلم(21

طه.سورةمن(141الآيةوهى،إالذكرى:2ص،سفى(3)

.9.صخالويهلابنالشواذمختصرينظر.شاذةشهابابنوقراءة.(3219)فىتقدم(41

.(680/930)مسلم(5)
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457/2

...ضعبدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

صلاةبعدالفجرركعتىأصفىوأنا-شج!الفهرسولراض!:قالسعدجذ

أكنلمإنى،الفهرسوليا:فقلت."؟سيقياالركعتانهاتان)ما:فقالالضبح

زادلمجو.القهرسولفسكت،الزكعتانهاتانفهماالفجر،ركعتىصفيت

هذايروىرباحأبىبنعطاءوكان:سفيانقال:حديثهفىالحميدئ

.(1)دعسعنالحديث

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-4944

حدثنا،مادئالزبشئاربنإبراهيم،و21/004حذثنى،تمتامحدثنا،الصخقارعبيد

بنمحمدعنسعيد،بنيحىأخوسعيدبنسعدحدثنا،عيينةبنسفيان

الزكعتينأصفىوأنالمجدالنبئأبصرض!:قالقهدبنقيسعن،التيمىإبراهيم

وكذلك.قهدبنقيس:قالكذا.سفيانقولوذكر،معناهفذكر.المخبحبعد

روايةفىوقال،(2)هنعالروايتينإحدىفىسعدعننميربنالفهعبدقاله

(3)ووءبر
.عمروبنقيس:عنهاخرى

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابواخبرنا/-4455

أخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا،النسوىإبراهيمبنعلئحدثنا،يعقوب

خزيمةابنوأخرجه.(868)والحميدى،149/1والافعى،(1309)المعرفةفىالمصنف(1)

بمتصللي!:وقالصعيد.بنصعدطريقمن(422)الترمذىوأخرجه.بهسفيانطريقمن(6111)

.!يمنيمعلمإبراهيمبنمحمد

مجقاللهرسولرأى:قالفهدبن!قعن:وفيه،بهنميرابنطريقمن1/275الحاكمأخرجه(2)

...الصبحصلاةبحديصلىرجلا

وصححه.بهنيرابنطريقمن(4511)ماجهوابن،(1267)داودوأبو،(02376)أحمدأخرجه(3)

.(1128)داودأبىصحيحفىالألبانى
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...بعضدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالمصلاةكتاب

مولىكريبعن،(1)ريكبعن،الحارثبنعمروأخبرض!،وهببنالفهعبد

مخرمةبنوالمسورالأزهربنالرحمنوعبدعباسبنالفهعبدأن،عباسابن

وسلها،جميعامناال!لامعليهااقرأ:فقالوالمجوالنبىزوجعائشةلىإأرسلوه

لمجرالفهرسول!أنبلغناوقد،تصفيهاأنكأخبرناإنا،العصربعدالزكعتينعن

ز!جبهالخطاببنعمرمعالناسأضربوكنت:عباسابنقال!عنها.نهى

أئمسل:فقالت(2)هبأرسلوخ!ماوبفغتهاعليهافدخلت:كريبقال!عليها.

مابمثلسلمةأئمإلىفردوض!بقولها،فأخبرتهمإليهمفخرجت.سلمة

عنها،ينهىجمحدالفهرسول!سمعت:سلمةأمفقالت،عائشةلىإبهأرسلوض!

نسووعندىدخلثم،العصرصلىفإنهصلاهماحيناما،يصفيهارأيتهثم

فقلت:الجاريةإليهفأرسلت،فصلأهماالأنصارمنحرامبنى،ظ21/040من

عنتنهىأسمعكإنى،اللهرسول!يا:سلمةأمتقول!:لهوقومحربجنبهقومى

قالت:عنه.فاستأخرىبيدهأشارفإنتصليهما،وأراك،الزكعتينهاتين

أبىبنت"يا:قال!انصرففلفا،عنهفاستأخرتبيدهفأشارالجاريةففعلت

منبالإسلامالقش!عبدمنأناسأتانىإنهالعصر،بعدالوكعتينعنسألتأمئة،

فىالبخارىرواه.(3)"هاتانفهماالظهربعداللتينالزكعتينعنفشغلونى،قومهم

.(4)حرملةعنمسلمورواه،وهبابنعنسليمانبنيحيىعن""الصحيح

التخريج.مصادروينظر"بكر!.:مفى(1)

عنها".الفهرضعانثةإإلى:م،سفىبعده(2)

.(3463)فىتخريجهتقدم(3)

.(834)ومسلم،(4370)البخارى(4)
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...ضعبدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاانالبيانذكربابالصلاةكتاب

السكرئالجئارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-4451

منصور،بناحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلعلىأبواخبرنا،ببغداد

عن،سلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

مزة،إلاقطالعصربعدصفىلمجزالفهرسولرأيتما:قالترعنهاسلمةائم

فصفىبيتىدخلالعصرصفىفلفا،شيئاالطهربعديصلفلمفشغلوهقوثمجاءه

(1)"ير
ركعمين.

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-4452

إبراهيمبنالملكعبدحدثنا،الذرابجردئالحسنبنعلئحدثنا،القطان

عن،ذكوانعن،!يقبنالأزرقعن،سلمةبنحفادحدثنا،الجذئ

.(2)الخمرةعلىيصلىكانلمجمالنبئأن،ر!نن!عائشة

عليهادخلجم!النبئأنسلمةأئموحذثتنى:ر!نهاعائشةقالت-4453

:قالتصفيهما؟تكنلمالصخلاتانهاتان:قلت،العصربعدركعتينفصفى

.()"هاتانفهماالظهربعدركعتين،و21/401عنشغلنى)4((3)ام"اتاس!

به.سرطريقمن(578)النسائىوأخرجه.(26645)أحمدطريقهومن،(3970)الرزاقعبد(1)

الشيخين.ضرطعلىهذا:888/2الذهبىوتال

حصيرمنسجودهفىوجههعليهالرجليضعمامقداروهى.خمرةجمع:والخمرإالخمر".:مفى(2)

.77/2والنهاية،(رم)خ2/24المجطالقاموسخوص.نسيجةأو

به.حمادطريقمن(25163)أحمدأخرجهوالحديث

.،أمال:888/2المهذبفى(3)

"أشغلنى،.:موفى"يشغلنى،،:2صفى(4)

=1/302المعانىشرحفىوالطحاوى،(3؟84)والمانىالآحادفىعاصمأبىابنبنحوهأخرجه(5)



...ضعبدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

صلأهماكحرر،اللهرسولصلأهماماأولأنعلىالأخبازهذهاتفقت

أثبتهاكيررالنبئإنثم،فرضاتكنلموإنفأغفلها،يصليهاكانلصلاةقضاء

أثبتها.صلاةصلىإذاوكانالعصر،بعدلنفسه

الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوبذلكأخبرنا-4544

الزبيم،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

نهأ،سلمةأبوأخبرخ!،ملةحربىأبنمحمدحدثنا،جعفربنإسماعيلحدثنا

العصربعديصقيهمالمججاللهرسولكاناللتينالسجدتينعنرعبقاعائشةسأل

بعدفصلاهمانسيهماأوعنهماشغلإنهثم،العصرقبليصفيهماكان:فقالت

"الصحيح"فىمسلئمرواهأثبتها)1(.صلاةصلىإذاوكان،أثبتهماثم،العصر

.(2)رفعجبنإسماعيلعنوغيرهأيوببنيحىعن

458/2إسحاقوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-4455

وأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالفقيهالطوسئإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

ابنصادقوأبوالشاذياخئمحمدبنأحمدالعباسوأبوعمروأبىابنسعيد

بنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالفوارسأبى

بنهشامعنالمدك!،الليثئعياضبنأنسحدثنا،الحكمعبدبنالفهعبد

لمجصاللهرسولتركماوالله:قالتأنهار!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروة

قوى.إسناده:888/2الذهبىوقالبه.حمادطريق-من

بنإسماعيلطريقمن(1577)حبانابنوعنه،(1278)خزيمةوابن،(577)النسائىأخرجه(1)

به.جعفر

.(835/298)مسلم(2)
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...بعضدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

من،ظ401/21"الصحيحين"فىأخرجاه.(1)طقالعصربعدعندىركعتين

.(2)عروةبنهشامحديث

سنةإملاءالأصبهاخ!يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-4456

حدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبوأخبرنا،أربعمائة

حذثنىحميد،بنعبيدةحدثناالرعفراخ!،الضئاحبنمحمدبنالحسن

العصر،بعدركعتينيصفىالربيربنالفهعبدرأيت:قالرفيعبنالعزيزعبد

صلاهما)3(.إلابيتهايدخللمو!مجالفهرسولأنأخبرتهر!نهاعائشةأنويخبر

.(4)الصباحبنمحمدبنالحسنعن""الصحيحفىالبخارئرواه

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4457

بنمحمدحدثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثناالشيباخ!،يعقوب

علىاشهدمسروقاوالأسودرأيت:قالإسحاقبىأعن،شعبةحدثنا،عرعرة

صلىإلاالعصربعديومفىيأتينىلمجج!النبئكانما:قالتر!نهاعائشة

مسلموأخرجه،عرعرةبنمحمدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.ر!تين

شعبه.عنعندرحديثمن

به.هثامطريقمن(1573)حبانوابن،(573)والنسائى،(24235)أحمدأخرجه(1)

.(835/299)ومسلم،(591)الخارى(2)

به.الزعفرانىعن(1221)عوانةوابو،(498)مكةأخبارفىالفاكهىأخرجه(3)

.(1631)الخارى(4)

طريقمن(1571)حبانوابن،(575)والنسائى،(1279)داودوأبو،(27025)أحمدأخرجه(5)

.(583/103)مسلمو،(935)البخارى(6)
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...ضعبدونالصلواتببعضمخصوصالنهيهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

ابنجعفرأبوأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-4458

عن،مسعرعن،عونبنجعفرحدثنا،إسحاقبنإبراهيمحدثنا،دحيم

الصديقهحدثتنى:قالمسروقعن،ىح!ضلاأبىعن،ثابتأبىبنحبيب

الصلاةعليهأنه،عنهاتعالىاللهرضىالمبزأةالفهحبيبحبيبةالصخذيقبنت

العصر)1(.بعدالركعتينيصليهما،كانوالسلام

بنمحمدبنعلىالحسنأبوحدثنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-4594

بنالواحدعبدحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الحسنبنإسحاقحدثنا،سختويه

بعدركعتينعنيسألهاعليهادخلنهأ،د!جمنهاعائشةعن،بىأحدثنى:قالأيمن

ما-!صالفهرسولتعنى-بنفسهذهبهووالذى:فقالت(و402/21العصر

وكان،الضلاةعنثقلحتىاللهلقىوما،وجلعزالقهلقىحتىتركهما

ينهىكانل!عنهعمرإن:لهافقال.جالسأوقاعدوهوصلاتهمنكثيرايصقى

يصليهما،كانجم!للهارسولولكن،صدقت:لتفقاعليهما.ويضربعنهما

يخففمايحبوكان،أمتهعلىيثقلأنمخافةالمسجدفىيصليهماولا

.(3)نعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.2عنهم

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىبوأأخبرنا-0644

،إسحاقابنعن،أبىحدثنا،عفىحدثنا،سعدبناللهعبيدحدثنا،داود

به.الضحىأبىطريقمن(26044)وأحمد،بهعونبنجعفرعن(7424)شيبهةأبىأخرجه(1)

طريقمن(3762)الأوسطفىوالطرانى،(1298)راهويهبنوإسحاق،(48332)أحمدأخرجه(2)

فحسب.جالساالصلاةبذكرأحمدوعندبه.نجمأبى

.(059)البخارى(3)
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459/2

...ضعبدونالصلواتببعضمخصوصالنهيهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

نأ،حذثتهأنهارمحنهاعائشةمولىذكوانعن،عطاءبنعمروبنمحمدعن

عنوينهىويواصلعنها،وينهىالعصربعديصفىكانري!جمالفهرسول

.(1)الوصال

هاتينباستدامةلمجزاختصاصهإلىإشارمضىمابعضوفىهذاففى

روايةفىمضىوقد،سلمةائمبيتفىفعلبماالقضاءوقوعبعدالركعتين

طلوعيتحزىأنلمجرالفهرسولنهىإنما:قالتانهارع!/عائشةعنطاوس

هاتينعلىالنهىحملتأثبتهماجمجررأتهلفاوكأنهاوغروبها)2(.الشئمس

علىذلكفحملمضى،كماوقبلهمافيهماثابتوالنهئ،ال!اعتين

اعلم.والفه،أولىبذلكاختصاصه

صقيتإذاجوازهاعلىدلما(!21/402بينالنبىعنعلىعنروىوقد

الوقت:أؤلفىالعصر

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوابوالحافظالفهعبدابواخبرنا-1644

الرحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنوهبعن،يسافابنيعنىهلالعن،منصورعن،سفيانعن،مهدىابن

أنإلاالعصر،بعدتصلوا"لا:جمراللهرسولقال:قالز!بهعلىعن،الأجدع

.(3)"نقيةوالشص!تصفوا

.(278)داودأبىضحيففىالألبانىوضمفه.(1280)داودأبو(1)

.(4438)فىتقدم(2)

حبانوابن،(1285)خزيمةوابن،(1552)الكبرىفىوالنسائى،(1073)أحمدأخرجه(3)

به.وشحبةصفيانعنالرحمنعدطريقمن(1547)
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...ضعبدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

:"مرتفعة"والشمس:الحديثهذافىمنصورعنشعبةوقال

،داودبوأحدثنا،داسةابنأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6244

أخبرفا،فوركابنبكرأبووأخبرنا)ح(شعبةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا

حدثنا،الطيالسىداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفبر،بناللهعبد

بنوهبعن،يحدثيسافبنهلالسمعت:قالمنصورعن،شعبة

تصلواأنإلاالعصر،بعدتصلوا"لا:قالجمهوالنبئأن،ز!بهعلىعن،الأجدع

الطيالسى.حديثلفظ.(1)"مرتفعةوالشمس

فليس""السننكتابفىأخرجهالسجستانئداودأبوكانوإنوهذا

شرطهما،منليسالأجدعبنووهب.ومسلمالبخارىكتابفىبمخرج

الشئمسغروبإلىممتذاعنهماالنهىفىمضىوماواحد،حديثوهذا

يخالفمال!ثبهعلىعنروىوقدمحفوظا.يكونأنأولىفهو،عددحديث

ففيما:الظاهرفىيخالفهالذىأما،يوافقهماوروىهذا،

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدبوأأخبرنا-6344

عن،حفصبنالحسينحدثنا،عاصبمبنأسيدحدثنا،الأصمهوالعباسأبو

عن،ضمرةبنعاصمعن(و403/21،إسحاقأبوأخبرض!:قالسفيان

مكتوبة،صلاةكلدبرفىركعتينيصلى!راللهرسولكان:قالر!جبهعلى

الذهبىوقال.شعبةطريقمن(1194)أحمدوأخرجه.(110)والطالسى،(1274)داودأبو(1)

الشعبىعنهحدث،وعلىعمرعنيروىكبيروهبافإن،صحيحنكارتهمعإسناده:2/890

أيضا.
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...ضعبدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

والعصر)1(.الفجرإلا

ففيما:يوافقهالذىوأفا

بنمحمدبنالحسناخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-4464

عن،شعبةحدثنا،عمربنحفصحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

بنافصلى،سفرفىهب!!لعلىمعكنا:قالضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبى

.(2)ركعتينفصئى،أنظروأنافسطاطهدخلثم،ركعتينالعصر

ثمر!بهعلئعنالثلاثةالاحاديثهذهالفهرحمهالشافعئحكىوقد

.(3)اضعببعضهايخالفأحاديثهذه:قال

يكونثم،الخلاففيهيقعلممااتباععلينافالواجبال!ثيخ:قال

منمستثناةب!بسلهاماويكون،تاول!ئملامنلهاسببلابمامخصوصا

أعلم.والفهوغيرها،سلمةأثمبخبرالنهى

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاك!،احمدأبوأخبرنا-4465

نافع،عن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

إذاالضبحوبعدالعصربعدالجنائزعلىيصفىكانعمربنالفهعبدأن

(1961)خزيمةوابن،(134)الكبرىفىوالنسائى،(1275)داودوأبو،(1201)أحمدأخرجه(1)

.(277)داودأبىضجففىالألانىوضعفه.بهسفيانطريقمن

الأوسطفىالمنذروابن،(7422)ضةأبىوابنبه.ضجةطريقمن167/7الافعىأخرجه(2)

عليه.يعتمدلاعاصم:2/890الذهبىوقالبه.إسحاقطريقمن(1095)

.7/167الافعى(3)
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الصلاةكتاب

صليتا)1(لوقتهما)2(.

...بعضدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكرباب

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-4466

ابنحدثنا:قالاوحرملةالعزيزعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

2/460ه!زهريرةأبىمعصفىأنه،نافععن،أبيهعن،مخرمةأخبرك!،وهب/

.(3)الصبحصفواحين!يمالنبئزوج!نهماعائشةعلى

جنازةعلىصفىائه،ز!بههريرةأبىعن،مروانلبابةأبىعنوروى

.(4)الحيطانأطرافعلىوالشئمس

الشمسطلوععندمنهم،ظ403/21جماعةالجنازةعلىالضلاةوكره

غروبها:وعند

المحبوفي،العباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4467

بكرأيىعن؟شعيةأخبرنا،شميلبنالنضوحدثنامسعو؟،بنسعيدحدثنا

تصفوالمإن:يقولخديجبنرافعجنازةفىعمرابنسمعت:قالحفصابن

.(6)تغيبحتىعليهتصفوافلا،الش!س()تطفلحتىعليه

،م:"صليشا"-مىىق(11

الرزاقعبدوعنه،1/229ومالك.بهإبرايمبنمحمدطريقمن(1331)المعرفةفىالمصنف(2)

ء(6561)

وحرملةهالعزيزعبد:منبدلا.عمرانبنالعزيزعبدوفيه،1/142والتارينيالمعرفة(3)

من(الدورىرواية-3898)911لم4غاريخهفىععينبنديحى،42111!)ه!شأبىابنأخرجه(4)

ءبلبابهأىطرقي

لأ.ف)ط333/2؟التاجله.ودنتالنروبعنداحمرت:اثصىطفلت(51

-،!6،64)الرزاقوعبد.بهضعبةطريقمن1/226والتاريخالمحرفةشمعيانبنمضربأخرجه(*)
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...بعضدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-4468

مالك،عنبكير،وابنقعنبابن)احدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

نأ،حويطببن(اسفيانأبىبنالرحمنعبدمولىحرملةأبىبنمحمدعن

صلاةبعدبجنازتها)2(فأمح!،المدينةأميروطارقتوفيتسلمةأئمبنتزينب

أبىابنقالبالصئبح.يغفسطارقوكان:قال.بالبقيعفوضعت،الصبح

جنازتكمعلىتصفواأنإفا:لأهلهايقولعمربناللهعبدفسمعت:حرملة

.(3)الشمسترتفعحتىتتركوهاانوإفا،الان

الأنصارئ.مالكبنوأنسالأسلمى)4(برزةأبىعنذلكفىوروى

فىجمدالنبىعنعامربنعقبةبحديثالقولهذاإلىذهبمنبعضواحتبئ

صحيخ،حديثوذلك.()الثلاثال!اعاتفىالقبروعنالصخلاةعنالنهى

التوفيق.وبالفه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-4469

:قال)ح(وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

أخبرنا:قالالهماوالقفظالفهعبدابنبكروأبوالفقيهعمروأبووأخبرخ!

به.بكرأبىطريقمن(11436)شيةأبى-وابن

.2ص،س:منسقط(ا-1)

بها،.أفجاز:2ص،سفى(21

والطحاوى،8/461سحدابنطريقهومن،1/229ومالكمختصزا،1/226والتاريخالمعرفة(31

.419/4،10/142،143الثكلشرخفى

.(6997)فىصيأتى(4)

.(4439،4440)فىتقدم(5)
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...بعضدونالصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

وهب،بنالفهعبدأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا،سفيانبنالحسن

/21بنالرحمنعبدأخبرخ!:شهابابنقال:قاليزيدبنيونساخبرخ!

منكعبقالدوكانكعببناللهعبدان،مالكبنكعببنالفهعبد!و404

عنتخففحينحديثهيحذثمالكبنكعبسمعت:قالعمىحينبيته

ثم:-قال.توبتهفىبطولهالحديثفذكر.تبوكغزوةفىغتي!الفهرسول

أنافبينابيوتنا،منبيتظهرعلىليلةخمسينصباحالفجرصلاةصفيت

وضاقت،نفسىعلئضاقتقدمناوجلعرالفهذكرالتىالحالعلىجالس!

يقول،سلعجبلعلىأوفىصار!صوتسمعترحبتبماالارضعلئ

قدأنهوعرفتساجدافخررت:قالابشر.مالكبنكعبيا:صوتهبأعلى

الفجر،صلاةصفىحينعليناالفهبتوبةغشي!الفهرسولواذن،فرججاء

أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه+(1)الحديثوذكريبشئروننا.الناسفذهب

.(2)بهوابنعنصالحبنأحمدعنالبخارئورواه،وهبابنعنطاهر

طلوعوقبلالفجرصلاةبعدالشثكرسجودسجدأنههذاظاهرثم

روىفيماعمربنالفهعبدكرههوقد،عليهمقيسنالتلاوةوسجود،المثثمس

(3)
قضاءفىلمج!النبىعنثبتمامعنىفىوكونهلثبوته؟أولىوهذا،عنه

سبمبلهوسجودصلاةوكل،العصربعدالوفدعنهماشغلهالفتينالزكعتين

.(3390)فىتقدم(1)

.(6690)والبخارى،(2769/53)مسلم(2)

.(3835)فىتقدم(3)
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461/2

بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

أعلم.تعالىوالفهعليهما،مقيسايكون

هخصوفىالنهىهذاأنالبيانذكر/باب

بعضدونالأمحنةببعض

محمدالعباسأبوأخبرنا(ظ21/404،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4754

)ح(سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوبابن

أخبرناببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبووأخبرنا

الحميدئحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبد

باباهبنالفهعبدسمعائهالربيرأبوحدثنا،سفيانحدثنا:قالاقعنبوابن

وأ-المطلبعبدبنىايا:ظليخصرالفهرسولأن،مطعمبنجبيرعن،يحدث

وصفىالبيتبهذاطافأحداتمنعوافلالثيئاالأمرهذامنوئيتمإن-منافيعبدبنىيا

الحميدئ.حديثلفظنهاليأ)1(.أوليلمنشاءساعةأئة

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا2)-4471

حدثنا،الضغاخ!إسحاقبنم!حمدحدثنا،العياسبوأحدثنا:قالواوغيرهما

بنالفهعبدعنالربير،أبىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبو

(2ولىمن،منافيعبدبنى"يا:قالجميرالفهرسولان،مطعمبنجبيرعن،باباه

والتاريخوالمعم!فة،148/1والثافس،(131المالمعرفةوفى،(؟76)اعصغرىفىالمصنف(1)

مذىواض،(1894)داودوأبو،(16736)دص!حأوأخرجه.(د،1)أحميدىوأ،7/062

(1552)حبانابنوعنه،(1280)خزيمةوابن،(1254)ماجهوابن،(584)والنسائى،(868)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.سفيانطريقمن

.2ص،س:فىليس(2-2)
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بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

صص!1)
منشاءساعةأىوصلىالبيتبهذاطافأحداتمنعوافلاشيئا،الناسأمومنمنكم

يقاومه،لاإسنادهفىخالفهومن،إسنادهعيينةابنأقام.(2)"(ايلاهنأوليل

عنأوجهمنروىوقد.أعلموالفه،محفوظةيمونأنأولىعيينةابنفرواية

لمجمالنبىعنعطاءوعن،(3)4!النبىعنأبيهعنمطعمبنجبيربننافع

،الطوافركعتاالطوافمعالمذكورةبالضلاةالمرادكانفإن.4مرسلأ

فىالأولالبابإلىفرجع،سبمبلهاصلاوأنهاجوازها(فى)المعنىكان

،المكانإلىالتخصيصعادالنوافلسائربهاالمرادكانوإن،التخصيص

بالآثار.أشبههماوالأؤل

أعلم:والفه،نظرثبوتهفىمنقطعخبرالثاخ!الوجهتقويةفىروىوقد

بنمحمذالعباسأبوحدتنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-4472

ابنحدثنا،المقدسببيتالخوارزمئالفهعبدبنيوسفحدثنا،يعقوب

/21إدريسبنمحمدحدثنا،مقلاصبنعمرانبنالعزيزعبديعنىمقلاص

قيسعن،عفراءمولىحميدعن،المؤفلبناللهعبدحدثنا،الشافعئ(و455

ثم،الكعبةباببحلقةفأخذقامأنه،ل!جهذرأبىعن،مجاهدعن،سعدابن

.2ص،ص:)1-أ(لي!فى

،(13395)شيبةأبىوابن،(974)الصغرىفىالمصنف(2)

به.شافحططربتمن1/424،425الدارقطنىأخرجه(3)

به.صطاءط!ياث!ت1/948والشافعى،(0390)الرزاقعبدأخرجه(4)

"منلما.:مفى(5)
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بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

جمي!،الفهرسولصاحبجندثفانايعرفىلمومن،عرفىفقدعرفىمن:قال

صلاةولا،الشمستفربحئىالعصربعدصلاةالا:يقولجمفالفهرسولسمعت

.(1)"بمكةإلابمكةإلابمكةإلا،الشمستطلعحتىالضبحبعد

الصخفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-4734

بنالفهعبدحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،سختويهابنعلىأبوحدثنا

الكعبةباببحلقةفأخذ،!حبهذزأبوعليناقدم:قالبإسنادهفذكره.المؤفل

.(2)بمعناهفذكر.!مجالفهرسولسمعت:الأعلىبصوتهنادىثم

مولىحميدعن،المؤفلبنالفهعبدعن،القذاحسالمبنسعيدورواه

بنالفهعبدرواهوكذلك.(3)دعسبنقيسيذكرلممجاهد،عنعفراء،

مجاهد.عن،الأعرجحميدعن،المؤفلبنالفهعبدعن،الشافعئمحمد

المؤفلبنالفهوعبد،المؤفلبنالفهعبدأفرادفىيعذالحديثوهذا

وأقامحميدعنذلكفىتابعهقدطهمانبنإبراهيمأنإلا،4ضعيف

:إسناده

محمدأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصبرأبوأخبرناه-4744

به.الافعىطريقمن1/424،425الدارقطنىوأخرجه.(2975)المعرفةفىالمصنف(1)

من:بدلاسعيد.بنيس:وفيه.بهصليمانبنسعيدطريقمن(847)الأوصطفىالطرانىأخرجه(2)

سمد.بنتجس

به.صالمبنسعيدطريقمن(2748)خزيمةابنأخرجه(3)

/2للعقيلىالضعفاء:فىعليهالكلامينظر.مىالمخزوالقرشىاللهوهببنالمؤملبناللهعبدهو(4)

حجرابنقال.61/188الكمالوتهذيب،4/4541والكامل،5/175والتعديلوالجرح،230

الحديث.ضعيف:1/454التقريبفى
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بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

،نجدةبنمعاذأخبرنابها،الهروئالبغدادئشيبانبنإسحالتىبنأحمد

مولىحميذحدثنا،طهمانابنهوإبراهيمحدثنا،يحىبنخلأدحدثنا

462/2بحلقةفأخذ/ذر،أبوجاءنا:قالمجاهدعنسعد،بنقيسعن،عفرل!

علاة"لا،ظ21/054:هاتينبأذنئيقول!الفهرسولسمعت:قالثم،الباب

بمكةإلابمكةإلاالشمس!،تطلعحتىالفجربعدولا،الشمستغربحتىالعصربعد

أبىمنسماغلهيثبتلاومجاهذ،(1)بالقوىليسالأعرجحميذإلايمكة،.

أعلم.والله،بلدناجاء:يعنى،جاءنا:وقولهذز.

مجاهد:عناخروجهمنروىوقد

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-4475

اليسعحدثنى،الحرشئموسىبنمحمدحدثنا،العصفرئيونسبنمحمد

ذرأباأنبلغنا:يقولمجاهداسمعت:قالمكةأهلمنالقرشئطلحةابن

بعدصلاة"لا:ثلاثايقول(2الكعبةبحلقتىأخذ2)جميداللهرسولرايت-قال

مجاهذ؟منقطعوالحديث،(4)ضعفوهقدطلحةبناليسع0(3)"العصرإلابمكة

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الأعرجالعزىعبدبنأصدبنىمولىصفوانأبوقيىبنحيد(1)

قال.3/46التهذيبوتهذيب،7/384الكمالوتهذيب،3/227والتعديلوالجرح،3/353

بأس.بهلي!:203/1التقريبفىحجرافي

2ءص:فىليى(2-3)

به.اليعطريقمن(490)مكةأخبارفىالفاكهىوأخرجه.7/2744الكاملفىعدىاقي(3)

لابنوالكامل،123ص)ابخارىالصغيرالضعفاه:فىعليهالكلامينظرالمكى.طلحةبنع!لا(4)

الميزانولسان،2/284الضعفاهفىوالمقى،3/541حبانلابنوالمجروحين،7/4274عدى

6/98".
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بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهىهذاانالبيانذكربابالصلاةكتاب

أعلم.والفهذز،أبايدركلم

ضعيف:خبزالأؤلالوجهتقويةفىوروى

أحمدأبوأخبرنا،المالييئمحمد)1(بنأحمدسعدأبوأخبرنا-4476

عفار،بنهشامحدئنا،عاصمبنأحمدبنجعفرحدثنا،الحافظعدىابن

،رباحأبىبنعطاءعن،راشدأبىبنسعيدحدثنا،معاويةبنمروانحدثنا

تطلعحتىالفجربعدصلاةلا5:-شمالفهرسولقال:قال!حبههريرةأبىعن

طافدأ)2(.حيننأىفليصلطافمن،الشمستغربحئىالعصربعدولاالشصر،

فليصلطافأمن:متنهفىوزاد،سعيذعطاءعنيرويهوهذا:أحمدبوأ3)قال

قال.عليهيتابعلابماوغيرهعطاءعنيحذثوهو:قال.(3!فاطحينأئ

.(4)عليهيتابعلا:وقال")التاريخفىالبخارئوذكره:الشيخ

أخبركأ،الإسماعيلىبكربوأأخبرنا،لأديباعمروأبواخبرنا-7744

بنالحسنحدثنا:قالاالبغوئالفهوعبدالبخارئصاحبصالحبنالفهعبد

بنعبيدةحدثناالرعفراخ!،احدهما:قال،الضئاح(و406/21بنمحمد

ي!عديطوفهالربيربنالفهعبدرأيت:قالرفيعبنالعزيزعبدحدثنا،حميد

ركعتين.فيصفىالفجر

.،نب5:مفىبمده(1)

.3/1225الكاملفىعدىابن(2)

.2ص،س:فىلب!(3-3)

.مجهولوهر:893/2الذبىوقال.494-3/492الكبيرالتاريخ(4)
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بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصللاةكتاب

رأيت:صالحابنوقال.ورأيت:العزيزعبدوقال:عبيدةقال-4784

نأحدثتهر!نهاعائشةأنويخبر،العصربعدركعتينيصلىالزبيربنالفهعبد

51روصلاهما)1(.إلا:لحصاابنوقالصلاها.لاإبيتهايدخللمت!عاللهرسول

.(2)دمحمبنالحسنعن""الصحيحفىالبخارى

بنمحمدأالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4479

أبووأخبرنا3))ح(نصربنالحسينبنأحمدأخبرنامنصور،بنالحسن

أبوحدثنا،الإسمفرايييئأحمدبنبشزأخبرنا،المعروفأبىابنالحسن

حدثنا،المدينىبنعلئحدثناالحذاء3(،نصربنالحسينبنأحمدجعفر

نأ،ر!تهاعائشةعن،عروةعن،عطاءعن،المعفمحبيبعن،زريعبنيزيد

فقالتالمذكر)4(،إلىجلسواثم،الضبحصلاةبعدبالبيتطافواناسا

.()يصلونقامواالصلاةفيهائكرهساعةحانتإذاحتىقعدوا:د!ئه!عائشة

زريع،بنيزيدعنشقيقبنعمربنالحسنعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(6)يصفونقامواالشمسطلعتإذاحتىالمذكرإلىقعدواثم:متنهفىوزاد

(2

(3

41

(5

.(4456)فىتقدم(

.(1630،1631)البخارى(

.2ص،س:فىليى(3-

بفتحبالتخفي!النهايةفىالأثيرابنهط!بضو،الواعظاىالمذكر:حجرابنقالالذكر".5:سفى(

والنهاية،3/489ابارىفغينظرالذكر.موضعوارادت:قال)المذكر(ثانيهوصكونوث!الثهأوله

2/631.

به.عطاءطريقمن(3955)الرزاقوعبدبه.خبيبطريقمن(7430)ضيبةايابنأخرجه(

.(8261)البخارى(
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بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

وكرهتهما،الفجرصلاةبعدالطوافركعتىاباحت!عبماعائشةوكأن

اعلم.والفه،الشئمسطلوععند

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا1)-4485

بنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:2)وغيرهما

:قالديناربنعمروعن،(اعيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

تطلعأنقبلوصفىالضبحبعدطافعمرابنرباحأبىبنوعطاءأنارأيت

.(2الشمس

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهرأبووأخبرنا/-463/24814

بىأبنمنصورحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أبىبنعطاءسمعائه،يساربنموسىعن،حمنئبنيحيىحدثنا،مزاحم

الشئمس،طلوعقبلالضبحصلاةبعدطافعمربنالفهعبدرأيت:قالرباح

ابنعلىمكةأهلكذب:نافعفقال،لنافع،ظ406/21ذلكفذكرت.ركعثم

،(3)

عمر.

وهذاعمر.ابنعنعطاءعنديناربنعمروأيضاورواه:الشيخقال

عمرابنعنرواهمنعدالة(4)يعلملموكاله،نافعمنمقبولغيرالتكذيب

.2ص،س:)1-ا(لي!فى

.(190)الرسالةفىوالافعى،(1320)المعرفةفىالمصنفعندوهو.م:منسقط(2-2)

شيبةأبىابنعندولي!.بهعطاءطريقمن(13397)شيبةأبىوابن،(1190)الرزاقعبدأخرجه(3)

نافع.قول

.!"يقبل:2ص،سفى(4)
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بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

يجيزعمرابنوكان،يكذبولايصذقأنلأشبهعلمهاولو،مكةأهلمن

،الطوافركعتاوكذلكالضبح)1(،وبعدالعصربعدالجنازةعلىالضلاة

أهلرواهفما،بالصلاةوغروبهاالشمسطلوعتحزىعنعندهالنهئوإنما

أعلم.تعالىوالله،بمذهبهلائقالطوافركعتىفىعنهمكة

أخبرنا،العباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4482

أبىعنالذهنى)2(،عفارعن،سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيع

وصفيا)4(.العصربعدطافاوالحسينالحسنأن،3شعبة

ابنعن،المجيدوعبدمسلمأخبرنا،الشافعئأخبرناوبإسناده-4834

العصربعدطافر!حبهعباسبىابنرأيت:قالمليكةأبىابنعن،جريج

(5)
وصلى.

أبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهبرأبوأخبرنا-4844

أخبرنا،بتيسابنمحمدأخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصئمهوالعباس

نهأ،الدرداءبىأعن،باباهبناللهعبدعن،الزبيربىأعن،طهمانبنإبراهيم

.(4465)فىتقدم(1)

.2/517الأنسابوينظر.أ)الذهبى:م،سفى(2)

سعيدا.5:مفى(3)

مكةأخبارفىالفاكهىوأخرجه.(902)الرسالةفىوالافعى،(1321)المعرفةفىالمصنف(4)

الزوالدمجمعفىالهيثمىقالبه.عمارطريقمن(2687)والطبرانى.صفيانطريقمن(499)

ترجمه.مناجدلمشعبةأبوفيه:245/3

.(903)الرسالةفىوالثافعى،(1322)المعرفةفىالمصنف(5)

-227-



بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهيهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

غروبقبلا(ركعتين)افصفى،الشمسمغاربعندالعصربعدطاف

لا:تقولونلمجفالفهرسولطأصحابأنتمالذرداءأبايا:لهفقيل،الشمس

ليستبلدةالبلدةهذهإن:فقالط.الشمستغربحتىالعصربعدصلاة

والفه،بذلكالمكانتخصيصيوجبالذرداءأبىمنالقولوهذاكغيرها)2(.

أعلم.

طاوسعنالوقتهذافىالطوافبعد،و407/21فعلهمافىوروى

.(4)لصفطفتإذا:جبيربنسعيدوقال.(3)دمحمبنوالقاسم

خىيؤخرونهماكانواأنهموالتابعينالضحابةمنجماعةعنوروى

وترتفع:الشئمستطلع

الحرفئالفهعبدبنالفهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-4854

عيسىبنمحمدأخبرنا،العباسبنمحمدبنحمزةحدثناببغداد،

الرحمنعبدعن،عروةعن،الرهرئعن،عيينةبنسفياناخبرنا،المدائنئ

خزجثم،سبعاطافثم،بمكةالصبح!حبهعقرصئى:قالالقارئعبدابني

.()ركعتينصلىالشئمسوطلعتطوىبذىكانفلفا،المديتةيريدوهو

عند".الركعتين"وصلى:2ص،سفى(ا-1)

المعانىشرحنىوالطحاوى،(505)مكةأخبارفىوالفاكهى،(06134)ضيةأبىابنأخرجه(2)

به.الزبيرأبىطريقمن(13395)ضيةأبىوابن.بهطهمانبنإبراهيمطريقمن186/2

.(039)للفاكهىمكةوأخبار،(40134)ضيةأبىابنومصنف،(6009)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

.(392)للفاكهىمكةأخبارينظر(4)

به.سفيهانطريقمن(520)مكةأخبارفىوالفاكهى،(5713)3/390العللنىأحمدأخرجه(5)
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بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

بنحميدعنالزهرىعنوالصحيح،(1)سفيانعنالحميدىرواهوكذلك

الزحمن.عبد

حدثنا،نجيدابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-4864

،شهابابنعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمد

نهأ،أخبرهالقارىعبدبنالرحمنعبدأن،عوفبنلرحمناعبدبنحميدعن

عمرقضىفلما،بالكعبةالصبحصلاةبعدر!حبهالخطاببنعمرمعطاف

.(2)ركعتينفسبحطوىبذىأناخحتىفركب،الشمسيرفلمنظرطوافه

الرهرى)3(.عنوغيرهمعمررواهوهكذا

محمدبنالحسينأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا4)-4487

،قراءةالأعلىعبدبنيونسحدثنا،محمدبنالرحمنعبدحدثنا،الرافقئ

فذكر.القارىعبدبنلرحمناعبدعن،عروةعن،الرهرئعن،سفيانحدثنا

الشافعئصرقال:الأعلىعبدبنيونسقال،المدائنىروايةبمثلالحديث

عن،الرهرى:قولهفىعيينةبنسفياناتبع:الحديثهذافىالفهرحمه

2/464بنالرحمنعبدقال.الطريقلزوميريد.المجرة/.الرحمنعبدعن،عروة

(4عنالرهركئىعنالحديثروواوغيرفماويونسمالكاأنوذلك:محمد

به.الحميدىعن723/2والتاريخالمعرفةفىسفيانبنيعقوبأخرجه(1)

.2/187المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،1/368ومالك،(2974)المعرفةفىالمصنف(2)

به.معمرعن(0890)الرزاقعبدأخرجه(3)

.2ص،س:فىليس(4-4)
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بعضدونالأمكنةببعضمخصوصالنهيهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

و1)

فأرادعمر.عن،القارئعبل!بنالرحمنعبدعن،الرحمنعبدبنحميد

.(2"امالأرواهماالمخحيحوأن،وهمدفيانأنالشافعئ

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-4884

قدم:قالأبيهعن،نجيحأبىابنعن،دفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا

يصنع،كيفالآنانظروا:فقلنا،حب!ملابعدفطاف،الخدرئسعيدأبوعلينا

.(3)ىفصثمالشئمسطلعتحتىفجلس:قاللا؟أمأيصفى

ببغداد،،!407/21المقرئأحمدبنعلئالحسنابووأخبرنا-4489

الحوضئحدثنا،محمدبنالملكعبدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا

بننصرعن،إبراهيمبنسعدعن،شعبةاخبرناقالا:الوليدوأبو

فلاالعصربعدبالبيتيطوفكانأنه،عفراءابنمعاذجذهعن،الرحمنعبد

نإ:قال؟تصفىلالكما:قريشمنرجلمعاذلهفقال،يصفى

تغربحتىالعصربعد؟الضلاتينبعدالضلاةعننهىلمجي!الفهرسول

.(4)تطلعحتىالصخبحوبعد،الشمس

.2ص،س:)1-ا(لي!فى

مقصزابهيون!عن2/187المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(1317)المعرفةفىالمصنف(2)

عمر.فعلحكايةعلى

شبةأبىوابن.بهعنةابنطريقمن(522)مكةأنجارنىوالفاكهى،(0109)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.نجيحأبىابنطريقمن(13412)

معجمفىتانعوابنبه.الحوضىعمربنحفصطريقمن(377)176/20الطرانىأخرجه(4)

به.الوليدأبىطريقمن27/3،28الصحابة
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...ضعبدونالأيامببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

عفراء)1(.ابنمعاذمعطافائه،جذهعن:فقالشعبةعنداودأبوورواه

وبالفه،إليهلصاربلغهولو،التخصيصيبلغهلمأنهعلىمحمولايكونوهذا

التوفيق.

الايامببعضهخصوضقالنهىهذاأنالبيانذكرباب

الجمعةحضمريمنفيجوزبعض،دون

الإماميخرجأنإلىيتنفلأن

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا2)-4495

قالا:النضروأبوعمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

،نصارىالأوديعةابنعن،أبيهعن،المقبرئممعيدعن،ذئببىأابنحدثنا

مناستطاعماوتطهرالجمعةيوماغتسل"من:قاللمجولفهارسولأن،سلمانعن

خرجفإذاله،بدامافصفىالجمعةإلىراحثمطيبه،أوبيتهدهنمنق!مو،طهره

فىالبخارىرواه.(3)"الأخرىالجمعةوبينبينهمالهغفر،وأنصتاستمعالإمام

2)(4)

ذئب.ابىابنعنادمعن""الصحيح

ببغداد،الهاشمئبراهيمإبناللهعبدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-1944

عن:وعندهما.شعبةطريقمن(175)والنسانى،(17926)أحمدوأخرجه.(1322)الطيالسى(1)

.(15)النسائىضعيففىالألبانىوضعفهمعاذ.جده

.2ص،س:فىليس(2-2)

به.النضرأبىعن(23725)وأحمدبه.عمربنعثمانطريقمن(2776)حبانابناخرجه(3)

به.ذئبابىابنطريقمن(091)والبخارى

.(8831البخاركط(!!
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...بعضدونالأيامببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

بنإبراهيمحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،الذفاقأحمدبنعثمانحدثنا

الخليل،أبىعن،مجاهدعن،ليثحدثنا،الكرماخ!ح!انحدثنا،مهدك!

الجمعة؟يومإلاالنهارنصفيصفىأنكرهالهلمجز،النبىعن،قتادةأبىعن

.(1)الجمعةيومإلايومكلتسجرجهنملأن

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4924

بإسنادهفذكره.إبراهيمبنح!انحدثنا،عيسىبنمحمدحدثنا،داودأبو

(2)

.(3)قتادةأبايلقلمالخليلأبو،مرسلهذا:داودأبوقال.ومعناه

منها:،ضعيفةأسانيدهاكانتوإنشواهدولهالثيخ:قال

حدثنا،المزكى،و408/21إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرناما-4934

الشافعئ،أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،المقبرئسعيدعن،الفهعبدبنإسحاقعنمحمد،بنإبراهيمأخبرنا

تزولحتىالنهارنصفالضلاةعننهىلمجزالفهرسولأن،!حبههريرةأبى

.(4)الجمعةيومإلاالشئمس

حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-9444

فيهمجموعضمن-49)-المصفشيئ-الحيسوىفوائدفىوهو،(971)الصغرىفىالمصنف(1)

حديثية.أجزيهكرة

.(336)داودأبى!عيففىا،لباكأوضعفه.(0831)داودوأبو،(1329)المعرفةفىالمص!نف(2)

.قادةمنيسمعلمالخليلأبو:ونيه.(5831)!قبداودأبو(+

.197/1والافعى،(1324)المعرفةفىالمصنف(4)
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...ضعبدونالأيامببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،كريبأبوحدثنا،يحيىبنمحمدحدثناالأصبهاخ!،الشيخأبو

عن،سعيدعن،الفهعبد:لهيقالالمدينةأهلمنشيخعن،الأحمرخالد

النهارانتصفإذاالصئلاة-يعنى"تحرم-:!شجوالنبئقال:قالل!بههريرةأبى

."الجمعةيومإلايويمكل

2/465عمروابن2عبسةبن/وعمروالخدرئ)1(سعيدأبىعنذلكفىوروى

(3)
مرفوعا.

فىرغبثم،الجمعةإلىالتبكيراستحبم!مجالنبئأنعلىوالاعتماد

اللهشاءإننذكرها،4استثناولاتخصيصغيرمنالإمامخروجإلىالضلاة

.(4)الجمعةكتابفىتعالى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-9544

بشرحدثنا،سئارحدثنا،أبانبنالخضرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

لاجضإن؟كلهصلا+الجمعةيوم:يقولالحسنسمعت:قالغالبابن

.ومكحول()طاوسعنذلكفىالرخصةوروينا.()الجمعةيومتسجر

.(1326)المعرفةفىالمصنفأخرجه(1)

الجمعة.يوم:ذكردون(4443)فىوتقدم.(330)العاليةالمطالبنىكما،إسحاقأخرجه(2)

فىنعيمأبووعنه،(1259)الثاميينمسندفىالطبرانىوأخرجهعمر.ابنح!يثمننجدهلم(3)

به.عمروابنحديثمن188/5الحلية

.(5932-5926)فى)4(سيأتى

ء5/481المنذرلابنالأوسطينظر(5)
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بالفرضبادرثمالفجرركعتىإلاالفجربعديصللممنبابالصلاةكتاب

بالفرضبادرا!ثالفجررحعتىبلاالفجربعديصللممنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4496

حدثنا،معينبنيحىحدثناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

(ظ408/21،يحذثنافغاسمعت:قالمحمدبنزيدعن،شعبةحدثنا،غندر

لاالفجرطلعإذاجم!الفهرسولكان:قالتانهار!نهاحفصةعن،عمرابنعن

الفهعبدبنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)خفيفتينركعتينإلايصفى

.(2)ردنغعنالحكمابن

حدثنا:لاقاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحاالفهعبدبواأخبرنا-9744

بنالفهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنأئوبعن،موسىبنقدامةعن،بلالبنسليمانأخبرك!،وهب

الفهلعبدمولىيسارحذثنى:قالعباسلابنمولىعلقمةأبىعن،الحصين

فحصبنى،كثيرةصلاةفصفيتالفجر،بعداصفىقمت:قالعمرابن

فقال.أدرىلا:قلت:قال؟صفيتكميساريا:وقالعمربنالفهعبد

،الضلاةهذهنصفىونحنعليناخرج!ي!الفهرسولإن؟دريتلا:الفهعبد

(3)طلوعبعدصلاةلاغائبكم،شاهدكماليبفغ:قالشم،شديداتغئطاعلينافتغئظ

طريقمن(582)والنسائى،(26433)وأحمدبه.معينابنطريقمن(1587)حبانابنأخرجه(1)

به.ضعبةطريقمن(88/723)وملمبه.غندر

.(723/88)ملم(2)

"صلاةا.:سفى(3)
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بالفرضبادرثمالفجرركعتىإلاالفجربعديصللممنبابالصلاةكتاب

.بلالبنسليمانعنوهحببناللهعبدإسنادهأقامالفجر".ركعتىإلاالفجر

،إسنادهفىفخلط(1)!بالببنسليمانعنأويسبىأبىابنبكرأبوورواه

وهب.ابنروايةوالضحيح

حصينبنأيوبعن،قدامةعنخالد،بنوهيبرواهفقد-4498

.نحوهعمرابنمولىيسارعن،عباسابنمولىعلقمة(2)ىبأعن،التميمى

الطوسئ،أئوببنالحسنبنالحسينأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا

وهيب.حدثنا،الجبارعبدبنالعلاءحدثنا،مسئأبىابنيحيىأبوأخبرنا

.(4)قدامةعنالأسودبنحميدرواهوكذلك.(3)معناهفذكر

قدامةعن،الدراوردى(و409/21محمدبنالعزيزعبدورواه-4499

عمر،ابنمولىيسارعن،علقمةأبىعن،الحصينبنمحمدعن،موسىابن

بوأ.أخبرنا"ركعتينإلاالفجربعدصلاة"لا:قالكجواللهرسولأن،عمرابنعن

حدثنا،دحيمابنجعفرأبوأخبرنا،بالكوفةجناحبننذيربنجناحمحمد

.()فذكرهالدراوردئ.حدثناسعيد،بنقتيبةأخبرنا،حازمبنأحمد

(1)

(3)

(4)

(5)

أخرجه

مة،اقد

سقطت

أخرجه

8)وداد

أخرجه

أخرجه

يب.غر

بنالملكعبدعن،سليمانعنأوي!،أبىابنعن1/61البهيرالتاريخفىالبخارى

علقمة.ابىعندينار،بناللهعبدعن،مرسىبنقدامةعن

.!"ابن"سوفى.م:من

أبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.وهيبطريقمن(1278)داودوأبو،(1581)احمد

131).

به.حميدطريقمن1/61الكبىاضاريخإفىالبخارى

حديث:الترمذىوتالبه.الدراوردىطريقمن(!3ـه)ماجهوابلن،(419)الترمذى

.(192)ماجهق!اصحيحقىالألبانىوصححه
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بالفرضبادرثمالفجرركعتىالاالفجربعديصللممنبابالصلاةكتاب

رجلأخبرخ!،موسىبنقدامةأخبرنا،عمربنعثمانورواه-0045

وهب.ابنحديثمعنىفذكر.عباسابنمولىعلقمةأبىعن،حنظلةبنىمن

بنالحسنحدثنا،الأصثمهوالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه

.(1)بنحوهعمر.بنعثمانحدثنا،مكرم

إسنادهفىكانوإن،العاصبنعمروبنالفهعبدحديثمنشاهدوله

به:يحتبئلامن

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرناه-1054

ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا:قالا

الحبلى،الرحمنعبدأبىعن،أنعمبنزيادبنالرحمنعبدأخبرك:وهب

بعدصلاة"لا:يقولكانجميمالفهرسولأن،العاصبنعمروبنالفهعبدعن

.(2)"رجفلاركعتىإلاالفجرطلوع

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4502

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا

عن،يزيدبنالفهعبدعن،زيادبنالرحمنعبدعن،سفيانعن،حفصابن

إلاالفجرطلوعبعدصلاة"لا:جميو/اللهرسولقال:قال4!رعمروبنالفهعبد2/466

:2/896الذهبىوقالبه.عمربنعثمانعن(30)عمربناللهعبدمندفىالطرسوسىأخرجه(1)

لين.إساده

به.الرحمنعبدطريقمن(منتخب-333)حيدبنعبدوأخرجه.(345)وهبابن(2)
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بالفرضبادرثمالفجرركعتىإلاالفجربعديصللممنبابالصلاةكتاب

الحبلئ.الرحمنعبدابوهويزيدبنالفهعبد.(1)"رجفلاركعتى

عن،زيادبنالرحمنعبد(ظ409/21عنعونبنجعفرورواه-0345

إلاالفجريصفىأنبعدصلاةلا:قالعمروبنالفهعبدعن،يزيدبنالفهعبد

محمدالفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئابوأ.أخبرظهركعتين

،عونبنجعفرأخبرنا،الفراءالوفابعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوبابن

الثورىروايةبخلافوهوموقوفا)2(،فذكرهزياد.بنالرحمنعبدأخبرنا

الرحمنعبدأنإلا،غيرهمنأحفظوالثورئ.والوقفالمتنفىوهبوابن

.3بهمحتبئغيرالإفريقئ

مرسلا:المسئبابنحديثمنشاهدوله

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4054

عن،حفصبنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،الأصئمهوالعباسأبو

قالط:قالطالمسئببنسعيدعن،حرملةبنالرحمنعبدحدثنا،سفيان

وروى.(4)رج!اسىل!جدتين".إلاالنداءبعدصلاة"لالمجيو:اللهرسولط

وصله.يصخولا،فيههريرةأبىبذكرموصولا

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-5054

به.الئورىطريقمن1/246والدارقطنى،(4757)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.الوهابعبدبنمحمدعن(1106)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(2)

.(777)فىترجمتهمصادرتقدمت(3)

قوى.مرسل:2/897الذهبىوقال.بهالئررىعن(4756)الرزاقعبدأخرجه(4)

-237-



بالفرضبادرثمالفجرركعتىإلاالفجربعديصللممنبابالصلاةكتاب

حدثنا،نعيمأبوحدثنا،زرعةأبوحدثنا،الذاركئمحمدبنالحسنحدثنا

(1)ء
بعديصلىرجلاراىأنه،المسئببنسعيدعن،رباحابىعن،سفيان

أبايا:فقال،فنهاهدوج!لاوالركوعفيهايكثر،ركعتينمنأكثرالفجرطلوع

ال!نة)2(.خلافعلىيعذبكولكن،لا:قالالضلاة؟علىالفهيعذبنىمحمد

وغير،2/897والمهذب،عبد.الر!اقمصنفمنونخة،الليلقيامومختصر،م،س:!ةكذا(1)

والتعديلالجرحفىحاتمأبىابنلهوترجم."ارياح:الرزاقعبدمصنفوفى.2!ىح:فىمشقوطة

.الثورىسفيانعهروى،المسيبسيدعنروىمجاهدختنرياحأبو.قال،9/372

وينظر.8.صالليلقياممختصرفىوالمروزى،بهسمانطريقمن(4755)أقإصاعبدجه-أ(2)

.قوىإصناده:2/897الذهبىوقال.(1333)عقب2/282المعرفة
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...خمسمنأكثرالصلواتمنوالليلةاليومفىفرضلاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

رمضانشهروقيامالتطوعصلاةأبوابجماع

الصلواتمنوالليلةاليومفىفرضلاأنالبيانذكرباب

تطؤغالوتروأنخمسمنأكثر

ببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-6045

سنةالمحرمفىعليهقراءةالصفارمحمدبنوأ21/041إسماعيلعلىأبوأخبرنا

بنداوفىحدثنا،المنادىاللهعبيدبنمحمدحدثناوثلاثمائؤ،وثلاثينسبع

بنطلحةعن،أبيهعن،سهيلىأبىعنجعفر،بنإسماعيلحدثنارشيد،

الله،رسوليا:فقالالزأسثائرجمرالفهرسولإلىجاءأعرابئاأن،الفهعبيد

تطؤعأنالاالخمس"الصلوات:فقال.الصلاةمنعلئالفهافترضماأخبرخ!

إلارمفان"عيام:قالالصخيام.منعلئالفها!شرضمماأخبرخ!:فقالشيئا".

فأخبره:قالالركاة.منعلئاللهافترضماأخبرخ!:فقالشيما".تطوعان

ولا،شيئاأتطوعلاأكرمكوائذى:فقال،الإسلامبشرائعجموالفهرسول

صدق،انوابيه)1("أفلح:جميههالفهرسولفقالشيئا.علئاللهفرضمفاأنتقص

إسماعيلعنقتيبةعن""ادهـحينفىها!رخأ.(2)"قدصانواللهالجئةدخل

.(3)"قدصانوابيهالجنة"دخلأو:قالانهإلاجعفبر،ابن

،والفه،.:سفى(1)

به.جعفربنإسماعيلطريقمن(603)خزيمةوابن،(8902)والنسالى،(392)داودأبوأخرجه(2)

.(11/9)ومسلم،(1891)البخارى(3)
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2/467

...خمسمنأكثرالصلواتمنوالليلةاليومفىفرضلاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

يعقوببنالحسنأخبرنا،الحافظاطهاعبدبنمحمدأخبرناه-5745

علىبننصرحدثنازياد،بنمحمدبنالحسينحدثنا،العدليوسفابن

أبىعن،سيرينبنمحمدعن،هشامحدثنا،الأعلىعبدحدثنا،الجهضمئ

لماكفاراتالجمعةإلىوالجمعة،الخمس)الصلوات:قالجمتالنبىعن،هريرة

.(2)ىلعبننصرعن""الصحيحفىمسلمرواه.ا!يبينهن

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4558

)ح(مالكعن،مسلمةبنالفهعبدحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثنا،يعقوب

بنالحسنأخبرنا،الفهعبدابنبكرأبوأخبرخ!،الفهعبدأبووأخبرنا

/أبىعنأنس،بنمالكعنسعيد،بن،ظ410/21قتيبةحدثنا،سفيان

إلىرجلجاء:يقولالفهعبيدبنطلحةسمعانه،أبيهعن،سهيل

يقولمانفقهولاصوتهدوئنسمعالزاسثائرنجدأهلمنع!يوالفهرسول

لمجد:الفهرسولفقال،الاسلامعنيسألهوفإذاجميواللهرسولمندناحتى

نأإلا،(3)الإ:قال؟غيرهنعلئهل:فقال!ا.والليلةاليومفىصلوات)خمس

تطؤع".أنإلا"لا،:قال؟غيرهعلئهل:فقالطرمفعانإ.شهروصيامتطؤع،

أنإلا"لا،:قالغيرها؟علئهل:فقالالزكاةع!يوالفهرسوللهوذكر

فقال.منهأنقصولاهذاعلىأزيدلاوالفه:يقولطوهوالزجلفأدبر.تالؤع!

طريقمن(8715)أحمدوأخرجه.(255)الأوقاتفضائلوفى،(2983)الشعبفىالمصنف(1)

به.ثام

.(233/51)مسلم(2)

.2ص:فىلي!(3)
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...سمخمنأكثرالصلواتمنوالليلةاليومفىفرضلاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

فىالبخارئرواه.قتيبةحديثلفظ.(1)((قدصإن"أفلح:لمجيه!الفهرسول

(2)رييرد

دتيبه.عنمسلمورواه،مالكعنأويسأبىبنإسماعيلعن""الصحيح

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4509

الربيع،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءأخبرنا،جعفربنإسماعيلحدثنا

الجمعةإلىوالجمعة،الخمس"الصلوات:قاللمجيه!النبىعن،د!علبههريرة

قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواهالكبائر")3(.تغشلممابينهنلماكفارات

.(4)إسماعيلعنوغيره

المهرجاك!الحسنبن(محمدبن)اللهعبدأحمدأبووأخبرنا-0451

إبراهيم،بنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا،العدل

عن،نصارىالأقيسبنسعيدبنيحىعن،مالكحدثنا،6بكيرابن6حدثنا

يدعىكنانةبنىمنرجلاأنمحيريز،ابنعن،حئانبنيحىبنمحمد

به.قتيبةعن(457)والنسائىبه.مسلمةبنالفهعبدعن(391)داودأبووأخرجه.1/175مالك(1)

.(1712،2256)فىوتقدم

.(18/1)ومسلم،(46)المبخارى(2)

حبانوابن،(314)خزيمةوابن،(214)الترمذىوأخرجه.(2819)الشعبفىالمصنف(3)

به.العلاءطريقمن(1086)ماجهوابنبه.إسماعيلطريقمن(2418)

.(233/41)مسلم(4)

.م،!س:منسقط(ه-5)

بكر".أأبو:2ص،دسفى(6-6)

-24-ا

(6/51الكبيرالسق)



...خمسمنأكثرالصلواتمنوالليلةاليومفىفرضلاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

الوترإن:يقول!محمدأبايدعىبالشئامرجلأوأ411/21سمعالمخدجئ)1(

وهولهفاعترضت،متالصئابنعبادةإلىفرحت:المخدجئ)1(قال.واجب

أبوكذب:عبادةفقالمحمد،أبوقالبائذىفأخبرتهالمسجد،إلىرائح

العباد،علىاللهكعبهنصلوايئ"خمس:يقولع!ج!الفهرسولسمعت،محمد

يدخلهأنعهدالفهعندلهكان،بحقهناستخفافاشيئأمنهنيضيعلمبهنجاءفمن

أدخلهشاءوإن،عذبهشاءإنعهذ،الفهعندلهفلش!بهنيأتلمومنالجئة،

.(2)"ةئجلا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-1451

حدثنا،يحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدحدثناالم!فار،عبيد

محيريز،ابنعن،حبانبنيحيىبنمحمدعن،سعيدبنيحيىعنالفث،،

أبو:لهيقال!الأنصارمنرجلالقىمدلجبنىمنثمكنانةبنىمنر.جلاأن

بنعبادةفلقيتالكناض!:قال!.واجبإنه:فقالالوترعنفسألهمحمد.

سمعتمحمد،أبوكذب:فقالذلكلهفذكرتل!لمحبه،الصامت

لمبهنأتىمنالعباد،علىالفهفرضهنصلوابئ"خمس:يقولع!ج!الفهرسول

لهفلش!بهنيأتلمومنالجئة،يدخلهأنالفهعلىعهذلهكانمنهنشيئايضئع

.(3)"رحمهشاءوإن،عذبهشاءإنعهذ،الفهعند

.6)المحدجى:2صفى(1)

.(2257)فىتقدم(2)

به.الليثطريقمن(3168)المثكلثرحفىالطحاوىوأخرجه.(2822)الثعبفىالمصنف(3)
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...سمخمنأكثرالصلواتمنوالليللأاليومفىفرضلاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبونا-أ-2451

حدثنا،حمرانبنالفهعبدحدثناالقزاز،سنانبنمحمدحدثناإملاء،

اللهعبدبنجعفرأبىحذثنى:قالالحكمبناللهعبدبنج!فربنالحميدعبد

غبادةسألأنه،النجارى(ظ21/141عفرةأبىبنالرحمنعبدعن،الحكمابن

!حالنبئبهعمل،جميلحس!أمر:فقالالوتر،عنز!يبهالصامتابن

.(1)بواجبوليس،بعدهمنوالمسلمون

(2)سلمانبنأحمدأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4513

الربيرى،أحمدأبوأخبرنا،أسمعوأناجعفربنيحيىعلىقرئ:قالالفقيه

الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(سفيانحدثنا

468/2بنعمروحدثنا،القاضى/يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

عن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعنجميعا،زهيرأخبرنا،مرزوق

منحسنةسنةولكنه،بحتمليسالوترهذاإنقال:د!ئهعلى

روايدوفىزهير،حديثلفظالوتر.يحبوترالفهإنع!يو؟الفهرسول

.(3)دجملالفهرسولسنهاسنةولكنه،بحتمليسالوتر:الثورى

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-4514

عن،عوانةأبىعن،عونبنعمروحدثنا،عيسىبنمحمدحدثناالضفار،

.حمدانابن:وفيه.الشيخينسرطعلى:وقال3"./اوالحاكم،(780)الصغرىفىالمصنف(1)

.حمرانبنالفهعبدطريقمن(0681)خزيمةابنوأخرجه.حمرانابن:منبدلا

.سحاضيةفىوكذا)سليمان".:مفى(2)

به.زهيرطريقمن(786)أحمدوأخرجه.الفقيهسلمانبنأحمدطريقمن(2258)فىتقدم(3)
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...خمسمناكثرالصلواتمنوالليلةاليومفىفرضلاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

بحتمليسالوتر:قال!جنهعلىعن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبى

،القرآنأهليا"أوتروا:فقاللمجتالفهرسولسنهادنةولكنه،المكتوبةكالضلاة

.(1)"رتولايدبئوترتعالىالفهن!ف

أبوأخبرنا،بالكوفةجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-4515

بنعمرحدثنا،عثمانأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنجعفر

أخبرنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(الرحمنعبد

بنعمروهوالأئارحفصأبوحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،أبو

عن،عبيدةأبىعن،مئئبنعمروعن،الأعمشعن،عبدالرحمن

زاد."القرآنأهليافأوترواالوتر،يدبئليترالئهإن9:قالعج!النبىعن،الفهعبد

ولالكليس:قال؟تقولما:أعرابئفقال:روايتهفىداودأبو(و412/21

.(2)لأصحابك

ببغداد،العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلى6154-وأخبرنا

بنأحمدبنالقهعبدحدثنا،دعلجبنأحمدبندعلجمحمدأبوأخبرنا

،سنانأبىعن،الزازئيعنىمهرانحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،حنبل

قال:قالز!بهمسعودبنالفهعبدعن،عبيدةأبىعن،مزةبنعمروعن

جمحيه؟النبئيقولما:أعرابئقال."القرآنأهليااأوتروا:جمتالفهرسول

(1691)ماجهوابن،(1384)الكبرىفىوالنسائى،(453)والترمذى،(1262)أحمدأخرجه(1)

حسن.حديث:مذىالتروقالبه.إسحاقابىعنطرقمن

فىالالبانىوصححهبه.شةأبىبنعثمانعن(1170)ماجهابنواخرجه.(1417)داودأبو(2)

.(1257)داودأبىصحيح
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!..خسىمنأكثرالصلواتمنوالليلةاليومفىفرضلاأنالبيانذكربابالصلاةكتاب

.(1)أهلهمنلست:فقال

فأرسله:مرةبنعمروعنالثورئسفيانورواه

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7154

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

قال:قالعبيدةأبىعنمرة،بنعمروعن،سفيانعنحفص،

فقالالوتر".يحبوترتعالىاللهإن،القرآنأصحابيا"أوتروا:!الله(رسول

لأصحابك.ولالكليس:قال!ت؟اللهرسوليقولما:أعرابئ

عمرومنالثورىيسمعهلم:ويقال،الثورىعن(2)جماعةرواههكذا

بنالعزيزعبدبنالمجيدعبدعنوروى.(3)ورمععنرجلعنسمعهإنما

معوالحديث.(4)بمحفوظوليس،اللهعبدفيهفذكر.الثورىعنرؤادأبى

.أباهيدركلمعبيدةأبالأن؟منقطعفيهمسعودبنالفهعبدذكر

الرحمنعبدأخبرناالعمرى،الفتحأبوالشيخأخبرنا-4518

أخبرناالجعد،بنعلئحدثنا،البغوىالقاسمأبوأخبرناالشريحئ،

الله!رسولأوتر:يقولالمسيببنسعيدسمعت:قالقتادةعن،شعبة

به.أحمدبنالفهعبدعن(10262)الطبرانىأخرجه(1)

.إ)الجماعة:2صفى(2)

.(2298)2/292الرجالومعرفةالعللينظر(3)

عبدطريقمن293/5،294العللفىوالدارقطنى،7/2741الكاملفىعد!ابنأخرجه(4)

به.المجيد

-245-



469/2

الوترصلاةتاكيدبابالصلاةكتاب

وصفى،عليكولي!لمج!الفهرسولوضخى1)،عليكولي!،ظ412/21

فقلت::قتادةوقال.عليكولي!الطهرقبلوصفى،(اعليكولي!الفث!حى

وترتعالىالفهفإنأوتروا،القرآنأهل)يا:قالنماإ:قالالوتر.غير،يعرفمااهذ

.(2)"رتولايدبئ

وأبوبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4519

الحسنبنالحسينالفهعبدوأبوالهاشمئإبراهيمبنالفهعبدبنعلئالحسن

بنسعدانحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبوحدثنا:قالواالغضائرئ

،عباسابنعن،عكرمةعن،الكلبئجنابأبوحدثنا،بدرأبوحدثنا،نصر

والوترالنحرتطؤع؟لكموهن،فرائضعلئهن)ثلاث:قاللمج!الفهرسولأن

،(4)فيحض،حئةأبىشيحيىاسمهالكلبئجنابأبو.(3)"الضحىوركعتا

.(بالتدلي!)ويرميهيصذقههارونبنيزيدوكان

الوترصلاةتاكيد/باب

الفضلبنموحىبنومحفدالحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-0452

:س.)1-ا(لي!فى

.(949)الجعدياتالبغوى(2)

به.بدرأبىعن(5002)أحمدوأخرجه.(5638)المعرفةفىالمصنف(3)

لأكحرحو،8/267الكبيرالاريخ:فىعل!الكلامينظر،الكوفىالكلبىحيةأبىبنيحىجنابأبو(4)

/7عدفلابنملوالكا،7/975حانلاب!والمات،494صالماتوتاريخ،9/138والتعديل

تديىءلكثرةضعفوه:2/346المرببفىحجرابنقال.31/284الكمالوتهذيب،2669

.64/014دمقوتاريخ،9/139والتعديلالجرحينظر(5)
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الوترصلاةتاكيدبابالصلاةكتاب

حدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

حبيب،أبىبنيزيدعن،سعدبنوالفيثلهيعةابنأخبرنا،وهببنالفهعبد

العدوئحذافةبنخارجةعن،ةمزبىأبنالفهعبدعن،راشدبناللهعبدعن

خيرهىبصلاةأمذكمقدوجلعزالله"إن:يقوللمجيه!لفهارسولسمعت:قالائه

الوتر".الوترالفجر،طلوعإلىالعشاءصلاةبينمالكموهى،النعمحمرمنكم

(1)يرص
مرتين.

حبيب،أبىبنيزيدعن،يساربنإسحاقبنمحمدورواه-4521

العباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنامغةبنالقهعبد:فقال

خاللإ،بنأحمدحدثنا،التنوخئعثمانبنسعيدحدثنا،يعقوببنمحمد

.(2)معناهفذكر.إسحاقبنمحمدحدثنا،و413/21

حدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)3(-4522

يزيدعن،إسحاقبنمحمدأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،عماربن(4)لهس

عن،مرةبناللهعبدعن،الروفىراشل!بنالفهعبدعن،حبيبأبىابن

صلاةإلىيومذاتجمي!اللهرسولعليناخرج:قالالعدوئحذافةبنخارجة

ياهىما:قلنا."حمرالنعممنلكمخيرهىبصلا؟اللهأمذكم"لقد:فقالالضبح

،(1418)داودأبووأخرجه.(339)موطئهفىوهبوابن،(777)الصغرىفىالمصنف(1)

وضعفه.غريبحديث:مذىالتروقال.بهالليثطريقمن(1681)ماجهوابن،(452)والترمذى

.(308)داودأبىضعيففىالألبانى

مرة.أبىبنالقهعبد:وفيه،بهخالدبنأحمدطريقمن(4137)الطبرانىأخرجه(2)

التالية.الصفحةفىالآتىالفارسى".بكرأبو"وأخبرنا:قولهإلى2ص،سفىسقطهنامن(3)

.13/32النبلاءأعلامسيروينظر."سهيل،:مفى(4)
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الوترصلاةتاكيدبابالصلاةكتاب

يزيديث!-!ا!جرإ)1(.طلوعإلىالعشاءبينفيما)الوتر:قال؟الفهرسول

يسار:بنإسحاقبنمحمدقالالروفئ)2(.يقللمالهإلا،هارونابن

مزة.بنالفهعبد

أحمدأبوحدثناالأصبهاخ!،إبراهيماخبرنا،الفارسئبكرأبووأخبرنا

يعنى-لإسنادهيعرفلا:قالالبخارئإسماعيلبنمحمدعن،فارسابن

.(3)ضعبمنبعضهمسماع-الحديثهذالإسناد

بإسنادالفجرركعتىفىهذامثلروىوقد:تعالىالفهرحمهالشيخقمال

هذا:مناصخ

جناحبنأحمدالحسنأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4523

حدثنابجير،بنمحمدبنعمرحدثنا،كتابهأصلمنببخارىالكشاخ!

حدثنا،الذمشقئمحمدبنمروانحدثنا،بدمشقالخلألالوليدبنالعثاس

أبىعن،العبدئنضرةأبىعنكثير،أبىبنيحيىعن،سلأمبنمعاوية

إلىعلاةزادكموجلعزالفه"إن:!جمالفهرسولقال:قالالخدرئسعيد

قال.(4)"رجفلاعلاةقبلالزكعتانوهىألا،النعمحفرمنكمخيزهى،صلاتكم

وأن،الإسنادفىسقطوقعولعله،إسحاقبنمحمدعنأخرىطريقاثمةأنالمصنفكلامظاهر(1)

الطرانى.فىكماإسحاقبنمحمدعنالوهبىخالدبنأحمدعندللمصنفالأخرىالطريق

والمثانىالاحادفىعاصمأبىوابن،(6921)شيبةأبىوابن،4/188،189سعدابنأخرجه(2)

به.هارونبنيزيدطريقمن(4137)والطرانى،(816)

.3/203،5/192،193الكبيرالتاريخ(3)

وأخرجه=.54/318دمقتاريخفىعاكرابنطريقهومن.(778،779)الصغرىفىالمصنف(4)
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الوترصلاةتاكيدبابالصلاةكتاب

حديثمنغري!حديثهذا:معينبنيحيىمحلىقال:الوليدبنالعباس

صدوقوهو،الشامأهلمحدثسلأمبنومعاوية،سلأمبنمعاوية

حديث.بصاحبفليسومنقطعهمسندهحديثهيكتبلمومن،الحديث

ابنإلىأرحلأنأمكنيىلو:قالانهخزيمةبنإسحاقبنمحمدعنوبلغنى

سمعت:قالالحافظالفهعبدأبو.أخبرناالحديثهذافىإليهلرحلتبجير

ابنسمعت:يقولأبى!سمعت:يقولعثمانأبىابنبكرأبىابنسعيدأبا

بجير.ابنعنالحديثهذالهحكايتهفىفذكره.يقولخزيمة

أبىبنمحمدصادقوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4524

2/470حدثنا/،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالضيدلا!(1)الفوارس

بنالفهعبيدالمنيبأبوحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،طالبأبىبنيحى

غ!يم:الفهرسولقال:قالأبيهعن(ظ413/21،بريدةابنعن،العتكئالفهعبد

.(2)!انميوتزفلش!لمفمنحق،الوتر1

ابنسمعت:قالعدكطابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرئا

،يريدةابنعنالمنيبأبوالفهعبدبنالفهعبيد:البخارئقال:يقولحفاب

بأسلاعتدىوهو:أحمدأيوقالمناكير)3(.عنده،الحياببنزيدئهسمع

الفجر.:بدلالوترء:بلفظالوليدبنالحب!اصطريقمحن(2848)الشاميينعشدكى-الطبرا!

.11/163فىترجمةرينظرابن".جم،2ص،صفىبعده(1)

ضيففىالأبانى6وضعفهبه-النيبابنطريقعن(2!ا"39)داودوأبو؟(19،23)احمدأخر!(2)

!(9،3-)ذاودأى

.7،صللبخارىال!صنيروالخحفا.،364/1636لكاعلفىضدى"ابنأ3)
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الفجرركعتيتاكيدبابالصلاةكتاب

)1(ص،ءير)2(!
أعلم.والله،يوثمهايضامعينبنيححىوكان.به

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5254

حدثناالصخغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

الوتر:قالالشئعبىعن،رف!لاأبىبنالفهعبدعن،شعبةعن،عامربنسعيد

التطؤع)3(.أشرفمنوهو،تطؤغ

الفجرركعتىتأكيدباب

أحمدبنمحمدصادفوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4526

بنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:الضيدلاخ!

لعطاء:قلت:قالجريجابنعن،النبيلعاصمأبوحدثنا،الذورئمحمد

عنحذثنىثم؟علمتأوما:(4)فقال؟التطؤعمنشىءأوالفجرركعتاأواجبة

منهأدومشىءعلىكانما!ي!مجالفهرسولأن،ر!نهاعائشةعن،عميربنعبيد

.()النوافلمنالفجرأوالضبحركعتىعلى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4527

بنعبيدعن،6عطاحذثنى،جريجابنعن،يحيىحدئنا،مسذدحدئنا،داود

.1637/4الكاملفىعدىابن(1)

.(الدورىرواية-4794)4/362معينابنتاريخ(2)

به.السفرأبىابنطريقمن(4599)الرزاقعبدأخرجه(3)

"لا".:2صفىبعده(4)

به.الدورىعن(1521)عرانةأبوأخرجه(5)
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الفجرركعتىتاكيدبابالصلاةكتاب

النوافلمنشىءعلىيكنلم!جاللهرسولإن:قالتر!ئهاعائشةعن،عمير

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)الصبحقبلركعتينعلىمنهمعاهدةأشد

.(2)القطانيحيىعنكلاهما،حرببنزهيرعنمسلمورواه،عمروبنبيان

أخبرنا،عبدانبنأحمدبن،و414/21علئالحسنأبوأخبرنا-4528

حدثنا:قالا(3)رمعبنوعثمانالخليلبنزيادحدثنا،الصفارعبيدبنأحمد

محمدحدثنا،الحنائئزكرياأبووحدثنا:قال)ح(عوانةأبوحدثنا،مسدد

سعدعن،أوفى(4)نبايعنىزرارةعن،قتادةعن،عوانةأبوحدثنا،عبيدابن

وماالذنيامنخيزالفجر"ركعتا:قالخمج!النبىعنر!نهأ،عائشةعن،هشامابن

فىمسلمرواه.مثلهلمجؤ.اللهرسولقال:قالتمسددروايةوفى."-

.(6)حساببنعبيدبنمحمدعن"الصحيح"

دلويهبنأحمدبنمحمدأخبرنا،العلوىالحسنأبوأخبرنا-4529

عن،التيمىسليمانعن،محمدبنأسباطحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،الدقاق

(4)يربر
قال:قالتر!نهاعائشةعنسعد،عن،اوفىبنررارهعن،قتادة

،(564)الكبرىفىوالنسائى،(472/95)ومسلم،(67142)أحمدوأخرجه.(4521)داودأبو(1)

به.جريجابنطريقمن(2456)حبانوابن،(0811)خزيمهوابن

.(472/94)ومسلم،(6911)البخارى(2)

)عمروإ.:مفى(3)

.9/340الكمالتهذيبوينظر"أبىأ.:مفىبعده(4)

عرانة.أبىطريقمن(416)مذىوالتر.بهمسددطريقمن12/88التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(5)

.(725/96)مسلم(6)
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الصلاةكتاب
الفجرركعتىتاكيدباب

.(1)"اهيفوماالدنيامنخيزالفجراركعتا:جم!الفهرسول

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا2)-4530

عن،عوانةأبوحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

حمرمنإلقأحب"لهما:الفجرركعتىفىقال!النبئإن:وقالقتافىة

.(3)"(2الئعم

"لهما:الفجرركعتىفىوقالأبيهعنسليمانبنالمعتمرورواه-4531

الفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو.أخبرنماهفيها!وماالذنيامنإلقأحمث

حدثنا،الباهلئخلفبنيحىحدثنا،سلمةبناحمدحدثنا،إبراهيمابن

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)فذكره.قتادةحدثنا:أبىقال:قالالمعتمر

.(المعتمر)عنحبيببنيحى

أخبرنا،إسحاقابنبكرابوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-5324

:قالأئوبابىبنسعيدعن،المقرئالرحمنعبدأبوحدثنا،موسىبنبشر

رمحانالأعائشةعن،سلمةأبىعن،مالكبنعراكعن،ربيعةبنجعفرحذثنى

به.اصباططريقمن273/11بغدادتاريخفىالخطيباخرجه(1)

.2ص،س:فىليى(2-2)

به.حبيببنيون!عن(2143)عوانةأبووأخرجه.(1601)الطيالسى(3)

حبانوابن،(1107)خزيمةوابن،(458)الكبرىفىوالنسائى،(24241)احمداخرجه(4)

به.سليمانطريقمن(2458)

.(572/97)مسلم(5)
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الفجرركعتىتاكيدبابالصلاةكتاب

2/471وركعتين،قائماركعاتثمار/صلىثم،العشاءجمت/اللهرسولصلى:قالت

فىالبخارىرواه.(1)ادبأيدعهمايكنولم،النداءينبينوركعتينجالسا

.(2المقرئعن""الصحيح

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا(ظ4533-21/414

حدثنى،المغيرةأبوحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناداود،أبوحدثنا،بكر

عن،الكندى(3زيادبناللهعبيد(4)زيادةأبو3)حدثنىالعلاء،بناللهعبد

عائشةفشغلت،الغداةبصلاةيؤذنهمج!مجاللهرسولأتىأنه،حدثهأنه،بلال

فآذنهبلالفأقام:قال،جدافأصبحالصبح()فضحهحتىعنهسألتهمربأبلالا

،بالناسصلىخرجفلما،!مجاللهرسوليخرجفلم،أذانهوتابعبالصلاة

عليهأبطأوإنهجدا،أصبححتىعنهسألتهبأمرشغلتهعائشةأنفأخبره

إنك،اللهرسوليا:فقالالفجر".ركعتىركعتكنت"إنى:فقالبالخروج

وأحسنتهمالركعتهما،اصبحتمماأمحرأصبحت"لو:قالجدا.أصبحت

وأجملتهما")6(.

به.المقرئطريقمن(164)الكبرىفىوالشائى،(1361)داودوأبو،(09252)أحمدأخرجه(1)

.(5911)البخارى(2)

،زياد:وقيل،زيادةبنالفهعبيدزيادةأبووهو.،زيادةبنالفهعبيدزيادةاأبو:داودأبىسننفى(3-3)

.19/45الكمالتهذيبوينظر.الأولوالصحيح

أزيادا.:م،سفى(4)

.453/3النهاية.بياضهوهى،الصبحففحةدهمتهأى:الصبحففحه(5)

يضعف.لممقلشامىاللهعبيد:2/902الذهبىوقال.(23910)وأحمد،(1257)داودأبو(6)

.(0112)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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...الفرائضأتباعهيالتىالنوافلفىالواردالخبرذكربابالصلاةكتاب

وإنتدعوهماإلا:كجمالفهرسولقال:قال!بههريرةأبىعنوروى

.(1)"ىفوادأبىب"كتابالنسخبعضفىوهو."الخيلطردتكم

أتباعهىالتىالنوافلفىالواردالخبرذحرباب

رحعاقيعشرأنهاالفرائض

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4534

منصوربنيحعىحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)عأإسحاقبنمحمد

،حرببنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا:قالاالقاضى

!يوالنبىمنحفظت:قالعمرابنعن،نافععن،أثوبعنحفاد،حدثنا

المغرببعدوركعتين،بعدهاوركعتين،الطهرقبلركعتين:ركعاتعشر

،و415/21،الضبحصلاةقبلوركعتين،بيتهفىالعشاءبعدوركعتين،بيتهفى

إذاكانأنهحفصةوحذثتئ،أحدفيهالمجيرالنبىعلىيدخللاساعةوكانت

عن،الصحيحدافىالبخارئرواه.(2)ركعتينصفىالفجروطلعالمؤذنأدن

(3)

.حرببننء

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5354

أبووأخبرنا)ح(يحعىحدثنا،مسذدحدثنا:قالاأتوببنومحفدانمثنىأبو

.(272)داودأبىضيففىالألبانىوضحفه.(1258)داودأبو(11

والترمذى،(1128)داودوأبو،(4506)أحمدوأخرجه.(750،751)الصنرىفىالمصف(3)

وعند.بهأيوبطريقمن(4542)حبانوابن،(9711)خزيمةوابن،(2841)والنسائى،(433)

.وحدهعمرابنحديثمنمختصزاألشانى

.أا180)البخارى(3)
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...ركعةعشرةثنتاهىقال:منبابالصلاةكتاب

البغوئ،القاسم%بوأخبرض!،الاسماعيلئبكرأبوأخبرض!،الأديبعمرو

الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(سعيدبنيحيىحدثنا،خيثمةأبوحدثنا

حدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلىأبوأخبرنا،لهوالففظ

ابنعن،نافغأخبرض!،الفهعبيدحدثنا،يحى!حدثنابشار،بنمحمد

سجدتين،وبعدها،سجدتينالطهرقبلع!ج!النبئمعصفيت:قالر!حنهعمر

سجدتين،الجمعةوبعد،سجدتينالعشاءوبعد،سجدتينالمغربوبعد

نأحفصةوحذثتنى.(1)بيتهففىوالجمعةوالعشاءالمغربفأفا

يصفىأنقبلالفجرطلعإذاخفيفتينسجدتينيصفىكانع!ج!الفهرسول

فىالبخارىرواه.كح!النبىعلىفيهاأدخللاساعةوكانتالفجر،

.2وغيرهحرببنرهيرخيثمةأبىعنمسلمورواه،مسددعن""الصحيح

أربغاالفهرقبلفجعل،ركعةعشرةثنتاهىقال:منباب

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4536

علىءأبووأخبرنا)ح(هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

بنأحمدحدثناداود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارى

زريع،بنيزيأح!ثنا،مسذدوحذثنا:.قالخالذأخبرنا،هشيئمحدثنا،حنبل

رعبفأمحائممتإ؟ظ،!!21سألت:قالشقيقبنالفهعبدعن،المعنىخالاحدثنا

2/472فىأربعاأدفهوقبليصدىكان:فقالت/التطوعمنع!ج!اللهرسولصلاةعن

به.اللهعيدطريقمن(378)الكبرىفىالشائىأخرجه(1)

.(972)ومسلم،(1721)البخارى(2)
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..ركعةعشرةثنتاهىقال:منبابالصلاةكتاب

وكان،ركعتينفيصفىبيتىإلىيرجعثم،بالناسفيصلىيخرجثم،بيتى

بهميصفىوكان،ركعتينفيصفىبيتىإلىيرجعثم،المغرببالناسيصفى

ركعاتتسعالفيلمنيصفىوكان،ركعتينفيصفىبيتىيدخلثم،العشاء

وهوقرافإذا،جالساطويلاوليلا،قائماطويلاليلايصلىوكان،الوترفيهن

وكان،قاعدوهووسجدركعقاعدوهوقراوإذا،قائئموهووسجدركعقائم

لفظالفجر)1(.صلاةبالناسفيصفىيخرجثم،ركعتينصفىالفجرطلعإذا

(2)

يحيى.بنيحيىعن!)الصحيحفىمسلمرواهداود.أبىحديث

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرابوأخبرنا-4537

براهيمإأخبرخ!،شعبةحدثنا،اوددبوأحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

لاجمتالفهرسولكان:قالت!نهأعائشةعن،أبيهعن،المنتشربنمحمدابن

الفجر)3(.صلاةقبلوركعتينالطهر،قبلأربعايدع

محمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4538

شعبة.عن،يحيىحدثنامسذد،حدثنا،أتوببنمحمدحدثنا،الكعبئ

.(4)الغداةصلاةقبل:وقال.جميدالفهرسولإن:قالأنهإلا،بنحوهفذكره

وابن،(6411)ماجهوابن،(375)الترمذى888وأخرجه.(19042)وأحمد،(1125)داودأبر(1)

به.ثيمطريقمن(1167،1199،1245)خزيمة

.(073/501)مسلم(2)

.(1614)والطيالى،(765)الصرىفىالممف(3)

به.يحصطريقمن(+3)البهرىفىوالناكأبه.مسددعن(1253)داودأبرأخرجه(4)
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الصلاةكتاب

.(1)دذسمعن""الصحيحفىالبخارئرواه

ء.،ركعةعشرةثنتاهىقال:منباب

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبونا،فوركابنبكرأبوحدثنا-4539

بنالنعمانعن،الحجاجبنشعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيبلنيونس

بنعلىبنطلحةالقاسموأبوبنيسابورالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(سالم

الأدمى،يحيىبنعثمانبنأحمدالحسينأبوأخبوناقالا:ببغدادالصقر

(و416/21،مهدىبنالرحمقعبدحدثناالسمسار،ماهانبنمحمدحدثنا

عن،يحذثأوسبنعمروسمعت:قالسالمبنالنعمانعن،شعبةحدثنا

اثنتئصلى"من:جميماللهرسولقال:قالتحبيبةأئمعن،سفيانأبىبنعنبسة

حديثلفظ."الجنةفىبيتالهاللهبنى،فريضةغيرتطوعايويمكلركعةعشرة

سمع،أوسبنعمروسمع:الطيالسىداودأبىحديثوفى،الرحمقعبد

ثنتئصلى"من:قالجميمالنبئأن،حبيبةأمعن،يحدثسفيانأبىبنعنبسة

مأقالت."الجنةفىبيتالهاللهبنىالمكتوبةسوىوليلهيويمفىركعةعشرة

ماعمرو:قالبعد.تركتهنما:عنبسةقالبعد.تركتهنمار!بهآ:حبيبة

فىمسلمأخرجه.(2)دعبأدعهنأنأكادماوأنا:النعمانقالبعد.تركتهن

.3شعبهعنوغيرهغندرحديثمن""الصحيح

أخبونا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-0454

.(8211)البهخارى(1)

(4512)حبانوابن،(487)الكبريفىوالنسائى،(26775)أحمدوأخرجه.(1696)الطيالسى(2)

به.شجةطريقمن

.(728/031)مسلم(3)
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أربعاوبعدهاأربعاالظهرقبلجعلمنبابالصلاةكتاب

بنيحيىحدثنا،الاملئحقادبناللهعبدحدثنا،سهلبنحمدويهبنمحمد

مدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)ح(سليمانبنفليححدثنا،صالح

فليح،حدثنا،محمدبنيونسحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،الخشاببلالابن

عنبسةعن،رافعبنالمسيبعن،إسحاقأبىعن،صالحأبىبنسهيلعن

"من:محللىصاللهرسولقال:قالتجمجيهالنبىزوجحبيبةأمعن،لمفيانأبىابن

بعدها،واثنتينالطهر،قبلأربغا:الجثةفىبيئالهاللهبنىركعةعشرةثنتئصلى

الالحبح")1(.قبلواثنتين،المغرببعدواثنتينالعصر،قبلواثنتين

اربعاوبعدهاأربعاالظهرقبلجعلمنباب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبو(ظ416/21أخبرنا-1454

بنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

حميدبنالهيثمحدثنا،التنيسئيوسفبنالفهعبدحدثناالصغاك!،إسحاق

نأأخبرتهأنهاحبيبةأتمعن،عنبسةعن،مكحولعن،النعمانأخبرك!:قال

حزمبعدهاوأربعالطهرصلاةقبلركعاتأربععلىحافظأمن:قاللمجتلقهارسول

،(2)

جهنم"

.(3)مثلهمكحولعنموسىبنسليمانورواه

به.محمدبنيونىطريقمن(1189)خزيمةوابنبه.الأزهرأبىعن(1801)الشائىأخرجه(1)

وقالبه.المسيبطريقمن(1141)ماجهوابنبه.إسحاقأبىطريقمن(415)والترمذى

صحيح.حسن:الترمذ!

خزيمةوابنبه.يوسفبنالفهعدطريقمن(1192)خزيمةابنوأخرجه.1/312الحاكم(2)

به.النعمانطريقمن(1191)

على=معللالحديث:2/409الذهبىوقال.بهسليمانطريقمن(1813،4181)النسائىأخرجه(3)
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ركعتينالعصرقبلجعلمنبابالصلاةكتاب

473/2العباسأبوحدثنا،"الفوائد"فىالحافظالفهعبدأبووأخبرنا/-4542

حدثنا،عبادةبنروححدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

اشتذسفيانأبىبنعنبسةحضرلفا:قالعطئةبنح!انعن،الأوزاعئ

:تقولأختهيعنىحبيبةأئمسمعتإنىأما:قال؟الجزعهذاما:فقيلجزعه

علىلحمهاللهحرمبعدهاوأربعاالطهرقبلأربعاصلى"من:يقولجمه!النبئسمعت

سمعتها)1(.منذتركتهنفماافمار".

فىالسوسىاللهعبدوأبو"الزيادات"فىاللهعبدأبوبهوأخبرنا-4345

الفهعبيدبنمحمدحدثنا،العباسأبوحدثناقالا:الأوزاعى""حديث

بمثله.فذكره.عبادةبنروححدثنا،المنادى

!كعتينالعصرقبلجعلمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4544

حدثناسعد،بنالفيثبنشعيبحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوب

بنعبيد)2(أخبرنا،الفقيهإسحاقابنبكرأبووأخبرنا:قال)ح(الفيث

،عجلانبنمحمدعن،الفيثحدثنابكير،بنيحيىحدثناالواحد،عبد

عنبسةعن،الثقفى،و417/21أوسبنعمروعن،الهمداض!إسحاقأبىعن

وعنبسة.مكحولبينمامنقطعوهو،-وجوه

/2الذهبىوقال.بهالأوزاعىطريقمن(1181)والشائى.بهروحعن(26764)أحمدأخرجه(1)

منقطع.:590

.13/385النبلاءاعلامسيروينظرإعبد".:سفى(2)
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ركعاتأربعالعصرقبلجعلمنبابالصلاةكتاب

قال!:صهلىعح!القهرسولأنلمجو،النبىزوجحبيبةأتمأختهعن،سفيانأبىابن

الطهر،قبلركعاتأربع:الجثةفىبيتالهاللهبنىيوبمفىركعةعشرةثنتئصفى"من

قبلوركعتين،المغرببعدوركعتينالعصر،قبلوركعتينالطهر،بعدوركعتين

الالبح")1(.

ركعاتأربعالعصرقبلجعلمنباب

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-4545

إبراهيمأبوحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

عمم:القهرسولقال:قالعمرابنعن،جذهعن،أبيهعن،المثنىبنمحمد

كتابى.فىوجدتهكذا.(2)"اعبرأالعصرقبلصلىامرأالفه"رحم

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4546

حدثنا،داودأبوحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،ال!جستاخ!هوداودأبو

فذكرهعمر.ابنعن،المثنىأبوجذىحذثنى،القرشئمهرانبنمحمد

الص!حيح.هوهذا.(3)بمثله

سمع،القرشئمهرانبنمسلمبنإبراهيمبنمحمدإبراهيمأبووهو

أبىابنوهو.المثنىبنمحمد:ويقال!،القرشئمهرانبنمسلمجذه

،(1881)خزيمةابنوأخرجه.مسلمشرطعلىصحيحانالإسنادينكلا:وقال1/131الحاكم(1)

به.عجلانابنطريقمن(18؟.)والنائىبه.سليمانبنالربغعن(2452)حبانابنوعنه

.(4802)الطبالسى(2)

.(1321)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1271)داودأبر(3)

-.26-



ركعتينالمغربصلاةقبلجعلمنبابالصلاةكتاب

نا.أص""التاريخفىالبخارىذكره،المثنىأبومسلمكنيةلأن،المثنى

الأصبهانى،اللهعبدبنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإلراهيمبنمحمدبذلك

.(1)إسماعيلبنمحمدعنفارسابنأحمدأبوحدثنا

والفهخطأأراه.أبيهعن:الأولالإسنادفىالقائلوقولالثيخ:قال

لثمبيببنسلمةمنهمأبيهذكردون،ظ417/21داودأبىعنجماعةرواه.أعلم

:،(2)

.وعيره

حدثناجعفو،بناللهعبدأخبرتا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-4547

:قالإسحادتىأبوحدثنازهير،حدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

!اله،اللهرسولصلاةعنرضريهبهعلياسألنا:يقولضمرةبنعاصمسمعت

قبلركعاتوأربع،الظهربعدوركعتين،أربعاالظهرقبلصلاتهمنفذكر

العصر)3(.

ركعتينالمغربصلاةقبلجعلمن/باب

محمدداسة)4(ابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-4548

بنالوارثعبدحدثنا،عمربناللهعبيدحدثناداود،أبوحدثنا،بكرابن

.1/24الكبيرالتاريخ(1)

حبانوابن،(430)والترمذى،(5980)وأحمد.بهسلمةطريقمن(1931)خزيمةابنأخرجه(2)

غريب.حسن:الترمذىوقالبه.الطيالسىطريقمن(2453)

،4977)فىوسيأتىبه.زهيرطريقمن(034)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(130)الطيالسى(3)

4978).

خطا.وهو"حدثنا".:مفىبعده(4)

-26-ا
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ركعتينالمغربصلاةقبلجعلمنبابالصلاةكتاب

:قالالمزنىالفهعبدعن،بريدةبنالفهعبدعن،المعقمحسينعن،سعيد

المغربقبل"صقوا:قالثم."ركعتينالمغربقبل"صلوا:جمجيهرالفهرسولقال

فىالبخارىرواه.(1)ةنسالناسيتخذهاأنخشية.((ءاشلمنركعتين

الثالثة:فىقال:قالائهإلا،الوارثعبدعنمعمر،أبىعن""الصحيح

.(2)ةنسالناسيتخذهاأنكراهيةشاء".ي!لمن

بنالحسينالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4549

يزيدبنالفهعبدحدثنا،مسزةأبىابنيحىأبوحدثنا،أيوببنالحسن

،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(المقرئ

حدثنا،المقرئيزيدبناللهعبدحدثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثنا

قال:قالمغفلبنالفهعبدعن،بريدةبنالفهعبدعن،الحسنبنكهمس

"لمن:ا!ا!ةفى!الثم،مزاتثلاثعلاة((.أ!ايخنكل"بين:!سي!الفهرسول

(3)

واخرجه،المقرئيزيدبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه."ء:

.(4)كهمسعنووكيعاسامةأبى،و418/21حديثمنمسلم

بنمحمدبنالفهعبدأحمدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4550

من(5851)حبانابنوعنه،(2891)خزيمةوابن،(52502)أحمدوأخرجه.(1281)داودأبو(1)

به.الوارثعبدطريق

.(1831)البخارى(2)

،(680)والنسانى،(185)والترمذى،(01679)أحمدوأخرجه.(761)الصغرىفىالمصنف(3)

به.كهمىطريقمن(1559)حبانوابن،(1287)خزيمةوابن،(1621)ماجهوابن

.(838/403)مسلمو،(627)البخارى(4)
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ركعتينالمغربصلاةقبلجعلمنبابالصلاةكتاب

الحافظ،الشيبانىيعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا:قالاالعدلالحسن

أخبرنا،هارونبنيزيدأخبرناالسعدى-،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا

قال:قالمغفلبناللهعبدعن،بريدةبناللهعبدعنالجريرئ،

صلاةأذانينكلبين،صلاةأذانينكلبين،صلاةأذانينكل"بين:كج!للهارسول

الجريرئ)2(.سعيدحديثمن""الصحيحفىأخرجاه.(1)"ءاثللمن

،إسنادهفىوأخطأ،بريدةبناللهعبدعن،اللهعبيدبنحتانورواه

بخطئهويشهديبطلهاماالمعقمحسينروايةوفى،عليهايتابعلمبزيادؤوأتى

فيها:

بنمحمدالنضرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-4551

بناللهعبدحدثنا،الذارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمد

قال:قالبيهأعن،بريدةبناللهعبدحذثنى،اللهعبيدبنحيانحدثنا،صالح

.(3)"المغربخلاماركعتينأذانينكلعند"إنلمجسو:اللهرسول

بكبرأبوحدثنا،إسماعيلبنمحمدأخبرخ!،ظ!ا!ح!االفهعبدأبووأخبرنا

بنحيان:قالالحديثهذاأثرعلىخزيمةابنيعنىإسحاقبنمحمد

إياسبنوسعيدالحسنبنكهمسلأن؟الإسنادفىأخطأقدهذااللهعبيد

،(1283)داودوأبو.بههارونبنيزيدطريقمن(1287)خزيمةوابن،(57402)أحمداخرجه(1)

به.الجريرىطريقمن(1560)حبانوابن،(1287)خزيمةوابن

..ء(./838)مسلمو،(462)البخارى(2)

.،حيانطريقمن1/264والدارقطنى،(5495)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(3)
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2/475

ركعتينالمغربصلاةقبلجعلمنبابالصلاةكتاب

بناللهعبدعن،بريدةابنعنالخبرروواالعتكئالمؤمنوعبدالجريرى

اللهرحمهالشافعئكانالذىالجنسمنعلمىوهذا.أبيهعنلا،مغفل

بريدةابنأخبار(ظ418/21رأىلفاالشيخفهذا.المجزة)1(طريقأخذ:يقول

تصفىلاالعامةرأىلفاولعفه،أبيهعنأيضاهوالخبرهذاأنتوهمأبيهعن

الخبر،فىالكلمةهذهفزاد،المغربقبليصفىلاأنهتوهمالمغربقبل

كهمس:عنحديثهفىقالالمباركابنأن،خطأالروايةهذهبأنعلماوازدد

منسمعقدبريدابنكانفلو.ركعتينالمغربقبليصفىبريدةابنفكان

خلا"ما:الخبرفىالفهعبيدبنحئانزادالذىالاستئناءهذالمجسمالنبىعنأبيه

لمجر.النبىخبريخالفيكنلم."المغربصلاة

حدثناطاهبر،أبىابنصالحأبوالمباركابنبحديثأخبرنا-4552

بن/محمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحمىجدى

عن،الحسنبنكهمسعن،المباركابنحدئنا،الهمداك!كريبأبوالعلاء

أذانينممل"بين:قالجمبالنبىعن،المغفلبناللهعبدعن،بريدبناللهعبد

ابنفكان:قالشاء"."لمن:الثالثةفىقالثم."صلاةأذانينكلبين،صلاة

.(2)ركعتينالمغربقبليصلىبريدة

،(3الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،الأديبعمروأبوواخبرنا3)-5534

.(4487)عقبتقدمماينظر(1)

الذهبىوقالبه.كريبأبىعن(1287)خزيمةابنوأخرجه.(762)الصغرىفىالمصنف(2)

صحيح.:906/2

.2ص،س:فىلي!(3-3)
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ركعتينالمغوبصلاةقبلجعلمنبابالصلاةكتاب

مة،أساوأبوالمباركابنحدثنا،كريبأبوحدثنا،زكريابنالقاسمأحدثنا

"لمن:الثالثةفىقالعملاة".أذانينكل"بين:وقالالحديثفذكر.كهمسعن

.(اروايتنافىكذا.(2)ركعتينالمغربقبليصفىبريدةابنوكان:قالشاء".

بنمحمدبنبكوأحمدأبوأحبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4554

اللهعبدحدثنا،البلخىالففلبنالصمدعبدحدثنابمرو،الصيرفئحمدان

:قالحبيبأبىبنيزيدحدثنى،أئوببىأبنلمحعيدحدثنا،المقرئيزيدابن

يركعمالكبناللهعبدالجيشانئتميمأبارأيت:يقولالخيرأباسمعت

ألا:فقلتالجهنئعامربنعقبةفأتيت،المغربأذانيسمعحينركعتين

نفعلهكناناإماأ:عقبةفقال؟المغربقبلركعتينيركع،تميمأبىمنأعجبك

الشثغل)3(.:قال؟الآنيمنعكفما:قلت(و419/210لمجوالفهرسولعهدعلى

.(4المقوىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

حدثنا:قالاعمروأبىابنلمحعيدبووأالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5554

فضيل،ابنحدثنا،الجبارعبدلنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

و!لابعدالصلاةعنل!عبهمالكبنأنسسألت:قاللمحلفلبنمختارعن

عهدعلىوكنا:قالالعصر،بعدالضلاةعلىيضربر!حبهعمركان:فقال

فقلت:.المغربصلاةقبلالشمسغروببعدركعتيننصلى!جالفهرسول

.2ص،س:فىسيل(ا-1)

اخره.ذكردونأسامةأبىطريقمن(1162)ماجهوابن،(838/430)ملمأخرجه(2)

به.يزيدطريقمن(581)والنسائى.بهالمقرئالفهعبدمحن(17416)أحمدأخرجه(3)

.(1841)البخارى(4)
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ركعتينالمغربصلاةقبلجعلمنبابالصلاةكتاب

ولميأمرنافلمنصليهمايراناكانقد:قالصلآهما؟!سيه!الفهرسولكانهل

محمدعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.ا.."

.(2)فضيلابن

ابنبكرأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4556

حدثنافزوخ،بنشيبانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرناعبدالفه،

كنا:قالل!يهنهمالكبنأنسعن،صهيببنالعزيزعبدعن،الوارثعبد

ركعتين،وركعواالسوارىابتدرواالمغربلصلاةالمؤذنأذنفإذا،بالمدينة

منصليتقدالضلاةأنفيحسبالمسجد،ليدخلالغريبالزجلإنحتى

.4فزوخبنشيبانعن""الصحيحفىمسلمرواهيصفيها)3(،.منكثرة

السكرىالجتارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-4557

حدثنا،منصوربنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

كان:قالالمسئببنسعيدعن،الرهرىعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبد

يركعونها.الأنصاروكانت،المغربقبلركعتينيركعونلاالمهاجرون

المسئب.بنسعيدقالكذا.(يركعهما)أنس!وكان:قال

به.المختارطريقمن(1282)داودوأبو.بهالجبارعبدبنأحمدعن(1354)عوانةأبوأخرجه(1)

.(836)مدلم(2)

عبدطريقمن(2120)عوانةوأبو.بهالحاكمطريقمن(895)السنةشرحفىالبغوىأخرجه(3)

المسجد.فىالمغربسنةيصلونكانواأنهمعلىيدلهذا:907/2الذهبىوقال.بهالوارث

،(837)مدلم(4)

.(4983)لرزاقاعبد(5)
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كنا:قالأنهريهنهعوفبنالرحمنعبدعن(ظ419/21رويناوقد

منهم.الأكثرينأو،غيرهأرادوكأنه،المهاجرينمنوكاننركعهما.

السكرىمحمدوأبوالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناه-4558

اللهعبدبنعتاسحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا:قالاببغداد

،أيوبأبىابنيعنىسعيدحدثنا،المقرئالرحمنعبدأبوحدثنا،الترقفئ

ذؤيب،بنقبيصةعن/،الدمشقىيوسفبنمحمدعن،مرحومأبوحدثنى

منوالإقامةالأذانبينقمناإذانركعهماكنا:قالعوفبنالرحمنعبدعن

منوالإقامةالأذانبين:يعنى.قمناإذا:السكرىروايةوفى.(1)المغرب

.المغرب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4559

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عوفبنالرحمنعبدكان:قالزرعن،عاصمعن،سفيانعن،حفصابن

بقولنأخذ:سفيانقال.ركعتينالمغربقبليصقيانز!يهماكعببنوأبى

.(2)إبراهيم

:يقولأنساسمعت:قالعامربنعمرووحذثنى:سفيانقال-0456

الكبيرالتاريخفىوالبخارى.بهالمصنفطريقمن56/034دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.مرحومأبىطريقمن(2130)الثاميينمسندفىوالطبرانىبه.المقرئعن263/1،264

عاصمطريقمن41/211المشكلشرحفىوالطحاوى.بهالثورىعن(3981)الرزاقعبدأخرجه(2)

.سمانقولعندهماوليسبه.
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ركعتينالمغربصلاةقبلجعلمنبابالصلاةكتاب

قبلركعتينيصفون،ال!وارىيبتدرون!ح!جمالفهرسولىأصحابكباركان

.11)المغرب

يصللم:قالىإبراهيمعن،منصورعنرواهماإبراهيمبقولىسفيانيريد

البخارئأخرجوقد.(2)ركعتينالمغربقبل!يبنعثمالنولاعمرولابكرأبو

.13)رماعبنعمروحديثسفيالنعنقبيصةعن

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4561

الترمذئ،سهلبنصالحبنمحمدحدثنابمرو،التاجرمحبوببن،و21/420

عن،الحارثبنالعلاءعن،حمزةبنيحيىحدثناعضار،بنهشامحدثنا

زمالنفىالمغربقبلالزكعتينندعلاكنا:قالىرفجبهمامةأأبىعن،مكحولى

.!عالفهرسولى

حدثنا،المحبوبئالعباسأبوأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا-4562

خميربنيزيدعن،شعبةأخبرنا،شميلبنالنضرحدثنامسعود،بنسعيد

!قد):قالىمسلمةبنحبيبمولى(4)رغبانعن،معدالنبنخالدسمعت:قالى

يعنى:.المكتوبةإلىيهتودنكماإليهايهتونلمجوالقهرسولىأصحابرأيت

ابنوعنه،(1288)خزيمةوابن،(681)والنالى،(625)والبخارى،(13983)أحمدأخرجه(1)

به.عامربنعمروطريقمن(1589)حبان

به.سمانعن(3985)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(305)البخارى(3)

.3/339الكبيرالتاريخوينظر"زغبان،.:مفى(4)

.م،س:فىليست(5)
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الصلاةكتاب

.(1)المغربقبلالركعتين

ركعتينالمغربصلاةقبلجعلمنباب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4563

أخبرنا،طالبأبىبنلجيىحدشا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

راشدص،الرحمنعبدت!بسليمانعن،شعبةحدثحا،محطاءبنالوهابعبد

وأمرداسمنهمالشجرةتحتبايعممننفوخمسةعلىأشهد:قال!يسارابن

.(2)المغربقبلركعتشيصلونكانواأنهممرداسابن

قالا:السلمىالرحمنعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأحبرنا-4564

الصغانئ،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقو!بنمحمدالعباسأبوحدثنا

نأ،بيهأعن،طاوسابنحدثنى،أيوببنيحيىأخبرنا،مريمأبىابنحدثنا

غروببعدبكربىأمعصلىكفاللهرسولعليهنزلالذىنصارىالأأيوبأبا

معصلىثمرضرنج!،عمرمعيصفىيكقلمثم،الصلاةقبلالشئصس

أبىمعصليتثم!النبىمعصفيتإنى:فقاللهذلكفذكو،ر!جهعثمان

.(3)نتلإنه؟ر!جهعثمانمعوصمليت،معهأصلفلمعمرمنوفرقتبكر،

به.شعبةطريقمن339/3الكبيهرالتاريخفىالبخارىأخرجه(1)

"ركعتين".:فيهوليىبه.يعقوببنمحمدعن(6238)الصحابةمعرفةفىنعيمأبوأخرجه(2)

عندىوهذا:قالثبم،آيوببنيحىطريقمن27صالليلقياممختصرفىنصربنمحمدأخرجه(3)

أنهعمرعنالمعروفلأن؟المغربقبلالركعتينفىلاالعصربعدالركعتينفىالحديثإنماوهم

عنمعموروأهوقدفلا.المغربقبلالركعتانوأما،عليهماويضربالعصربعدالركعتينينكركان

عمرأنأن!عنالروايةتقدمتو.!ا.وأثبتأيوببنيحيىمنأحفظوهو،قلناماعلىطارسابن

.(4د54)حديثاسعصر.ابعدالصلاةعلىيضربكان
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ركعتينالعشاءوبعدركعتينالمغرببعدجعلمنبابالصلاةكتاب

وصلأهما،معهأئوبأبو،ظ21/420يصفهمافلم،يراهمالاز!بهعمروكان

فىابتدعناها:قالأنهغفلةبنسويدعنروىمامعنىوهذا.ل!جبهعثمانمع

أعلم.والفه،عمرعهدفىتركوهامابعد:يعنى،عثمانخلافة

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5654

شعيب،أبىعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،بشارابنحدثنا،اودفى

ما:فقال،المغربقبلالزكعتينعن،!فرعمرابنسئل:قالطاوسعن

بعدالزكعتينفىورخص/يصقيهما،!جالقهرسولعهدعلىأحدارأيت

شعبةوهم،شعيمبهو:يقولمعينبنيحيىسمعت:داودأبوقالالعصر)1(.

(2)
اسمه.فى

وبالفهيشاهد،لممندونشاهدمنقولهذامثلفىالقول:الثيخقال

.افيقلتوا

ركعتينالعشاءوبعدركعتينالمغرببعدجعلمنباب

صادقوأبوعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5664

بنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالفوارسأبىابن

أنسبنومالكعمربنالقهعبدأخبرخ!،وهببنالفهعبدحدثنا،سليمان

نأعمر،بناللهعبدعن،نافععنزيد،بنوأسامةسعدبنوالليث

صلاةوبعد،ركعتينوبعدها،ركعتينالطهرقبليصفىكانلمجبهيهالفهرسول

.(279)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1284)داودأبو(1)

.(1284)عقبداودأبو(2)

-.27-



أكثرأوركعاتأربعالعشاءبعدجعلمنبابالصلاةكتاب

بعديصقىلاوكان،ركعتينالعشاءصلاةوبعد،بيتهفىركعتينالمغرب

فى.أخرجاه)سجدتينفيسجدينصرفحتىشيئاالمسجدفىالجمعة

.(2)مالكحديثمى""الصحيحين

أكثوأو،و421/21وكعاتأوبعالعثمماءبعدجعلمنباب

الحسنبنالرحمنعبدأخبرنحط،.الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4567

شعبة،حدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

بيتفىبت:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدسمعت:قالالحكمحدثنا

جاءثمالعشاء!ح!اللهرسولفصلى!جمالنبىزوجالحارثبنتميمونةخالتى

كلمةأوالفليم؟"."ظم:فقالقامثم،نامثمركعاتأربعفصلى،منزلهإلى

،ركعاتخمسفصلى،يمينهعنفجعلنى،يسارهعنوقمتقامثم،تشبهها

إلىخرجثمخطجطه)3(،أوغطيطهسمعتحتىنامثم،ركعتينصلىثم

.()إياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)الصلاة

،(1252)داودوأبو،(5296)أحمدطريقهومن،1/166ومالك،(332)موطثهفىوهبابن(1)

،(882/70)ومسلم،(6056)أحمدوأخرجه.(187،)خزيمةوابن،(872)والنسالى

مقتصراالليثطريقمن(113؟)ماجهوابن،(1746)الكبرىفىوالنسائى،(522)والترمذى

.(0860)فىوسياتى.الجمعةذكرعلى

.(882/71)مسلمو،(937)البخارى(2)

.48/2،3/372النهاية.النائمصوتوهو:الغطيطمنقريبالخطيط(3)

من(074)الكبرىفىوالنسالى،(1357)دإودوابو،(697)والبخارى،(3170)أحمداخرجه(4)

لابه.شعبةطريق

.(117)البخارى(5)
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أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5684

العكلئ،الحباببنزيدالحسينأبوحدثنا،رافعبنمحمدحدثنااود،فى

بنشريحت!ع،العجلئبشيربنمقاتلحذثنى:قالطمغولطبنمالكحذثنى

صلىما:فقالت!صالفهرسولطصلاةعنسألتها:قالط،رنخاعائشةعنهاض!،

،ركعاتلستأوركعاتأربعصفىإلاعلئفدخلقطالعشاءلمجوالفهرسولط

الماءينبعفيهثقبإلىأنظرفكأنىنطعا،لهفطرحنابالفيلمزةمطرناولقد

(1)طقثيابهمنبشىءالأرضمتقيارأيتهوما،منه

محمدبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4569

أبىابنحدثنا،صالحبنعثمانبنيحيىحدثنا،البغدادئالفهعبدابن

سعيدعن،الأفطسسالمعن،فروةأبوحدثنى،فزوخابنأخبرخ!،مريم

أربععلى"من:قالط!ح!!كاللهرسولطإلىيرفعهعباسابنعنجبير،ابن

يأيهامالوق!:الأوليينالزكعتينفىقرأالاخرةالعشاءخلف،ظ421/21ركعات

الذ!ا)تنرك:الأخريينالزكعينفىوقرأأحذ!.القههو)قل:وانفرون!.

دكأربعكتبالشجدة،.!تريل!)الر:وقدير!!شئءكلعكوهوالمفكبيده

.(3)المصرىفزوخابنبهتفزد.(2)((ردقلاليلةمنركعات

به.منولبنمالكطريقمن(391)الكبرىفىوالنسانى،(50432)أحمدوأخرجه.(0313)داودأبو(1)

.(285)داودأبىضجففىالالبانىوضعفههذا.يخرروىأحسبهمامقاتل:2/990الذهىوقال

الزوأئدمجمعفىالهيثمىوقالبه.صالحبنعثمانبنيحىعن(12240)الطبرانىأخرجه(2)

معين.وابنالمديىوابنأحمدضعفهالرهاوىفروةأبوشانبنيزيدفيه:231/2

منها.هذامناكيرله:909/2الذهىقال(3)
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اب!سعيدبوأأخبرنا،يوسفابنمحمدبوأأخبرناماوالمشهور-5574

عن،الأزردتىيوسفبنإسحاقحدثنا،نصبربنسعدانحدق!،الأعرابى

:قالكعبعن،تبيععنالوبيو،ابنمولىأيمنعن،عطاءعن،الملكعبد

أربعبعدهاوصلى،الاحرةالعشياءصلىثمالوضوء،فأحسنتوضمأمن

:قالأوله-كانفيهنيقترئ)1(مايعلم،وسجودهنركوعهنفأ،ركعات

القدر)2(.ليلةبمثزلةله-كن

الوتروقتباب

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسقت!بأحمدبكرأبوأخبونا-4571

478/2محمذ/العباسأبوحدثنا:قالواالسلمئالرحمنعبدوأبوالمؤكىإسحاق

لهيعةابنأخبرك:وهبابنعلىقوئ:قالنصربنبحوحدثنا،يعقوبابن

اللهاعبدعن،شدادبناللهعبدعن،حبيبأبىبنيزيدعن،سعدبنوالليث

!صاللهرسولسمعت:قالأنهالعدوئحذافةبنخارجةعن،مزةأبىابن

صلاةبينمالكموهى،النعمحمرمنلكمخيرهىبصلاةأمذكمالفه"إن:يقول

.(3)"رتولاالوترالفجر،طلوعإلىالعشماء

سعدأبو.أخبرنابعضمنبعضهمسماعلإسنادهيعرفلا:البخارئقال

.4/30النهاية.القراءةمنافتعالالاقترأء:(1)

(9694)والنسائوع.بهلصمعدأنطويقعن3/941ا!أرقطنىأواخرجه.(1551)المعرفةفىالمصنف(2)

به.عطاءطريقمق(4970)وفى،بهإلممحاقطريقمن

.(4522-4525)فىتاتدم(3)
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الوتروقتبابالصلاةكتاب

يذكرهحمادابنلصمعت:قال!(و21/422عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئ

البخارى)1(.عن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5724

محمذحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أباأن،نضرةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،شيبانحدثنا،سابقابنيعنى

قبل"الوتر:فقال!الوترعنكجالقهرسول!سألواأنهمأخبرهل!بهالخدرىسعيد

.(3)شيبانحديثمن""الصحيحفىمسلئمأخرجه.(2)((حبملا

محمدبنالقهعبدأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-4573

عبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،الكعبئ

سعيد،أبىعن،نضرةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،معمرعن،الأعلى

عن"ح!ا"فىورلأرواه.(4)"او!أنقبل"أوتروا:قالنهألمجمالنبىعن

.(6)ريثكأبىبنيحيىعنجماعةرواهوبمعناهما.()شيبةأبىابنبكرأبى

!والفهرسولأن،سعيدأبىعن،نضرةأبىعن،قتادةورواه-4574

.203/3،5/192،193الكبيروالتاريخ،3/920الكامل(1)

به.شبانطربتمن(2258)عوانةوأبو،(09711)أحمدأخرجه(2)

.(754/161)مسلم(3)

،(13241)وأحمد.بهالأعلىعبدطريقمن(0891)خزيمةابنوأخرجه.(6828)شيبةأبىابن(4)

به.معمرطريقمن(1189)ماجهوابن،(468)والترمذى

.(754/160)مسلم(5)

به.يحيىعنطرقمن(8901)خزيمةوابن،(6821،6831)والنسانى،(20131)أحمدأخرجه(6)
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الحافظ،اللهعبدبنمحمد.أخبوناهله"وتريوتز*ولمالصبحأدرك"من:!ال

الكسائئ،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذانالدقاقيزيدبنعبدانأخبرخ!

.قتادةعن،اللهعبدأبىبنهشامحدثنا،إسماعيلبنموسىسلمةأبوحدثنا

ص.صءو(1)
سعيدابىعنروينالمحقد؟اشبهكانهاكثيرابىبنيحيىوروايه.فذكره

.(2)تعالىاللهشاءإنيردوذلك،الوترقضاءفىجمجمالنبىعنالخدرى

بنمحمدالنضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4575

(ظ422/21،القئانىريادبنمحمدبنالحسينحدثنا،العدلالوحصعبد

عاصمحدثنا،زائدةأبىبنزكريابنيحيىحدثنا،يونسبنسريجحدثنا

"بادروا:قال!!للهارسول!أن،عمرابنعن،شقيقبنلفهاعبدعن،الأحول

(4)بربر
.وعيرهيوس!بنسريجعن""الصحيحفىمسلمرواهبالوتر")3(.الصبح

ببغداذ،العدلبشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4576

،الفحامالوليدبنأحمدحدثناالوزاز،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

الحسينوأبوالمزكىإسمحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا)ح(حخاجحدثنا

زيادبنالفهعبدبنمحمدبنأحمدسهلأبوحدثنا:قالاالقطانالفضلابن

قال:قالمحمدبنحخاجحدثنا،الأزرقالفرجبنمحمدحدثنا،القطان

ابنوعنههـا(،92)خزيمةابنوأخرجه.مسلمشرطعلىصحيح:وقال1/135،302الحاكم(1)

به.هئامطريقمن(0824)حبن

.(4593)فىسيأتى(2)

به.زكريابنيحىطريقمن(0881)خزيمةوابن،(4954)أحمدأخرجه(3)

.(750)مسلم(4)
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الصبحيصلىأنوبينبينهمافليوتريوترولمأصبحمنبابالصلاةكتاب

:يقولكانعمرابنأن،نافعحدثنا،موسىبنسليمانأخبرنى:جريجابن

بذلك،مرأه!جماللهرسولفإن؟وتراصلاتهاخرفليجعلالفيلمنصفىمن

"الوتر:قاله!مجالفهرسوللأن؟والوترالفيلصلاةذهبفقدالفجركانفإذا

قبل"أوتروا:قالع!حهالفهرسوللأن1):الفخامروايةوفىالفجر".قبل

الفجر"ا(.

الصبحيصلىأنوبينبينهمافليوتزيوتزولمأصبحمنباب

الحافظ،قانعبنالباقىعبدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4577

حدثنا،الحزامىالمنذربنإبراهيمحدثنا،التسترئالخليلبنزيادحدثنا

بنالرحمنعبدعن(و423/21،علىبنهلالعن،أبيهعن،فليحبنمحمد

يوتزولمأحدكمأصبح"إذا:ه!عالقهرسولقال:قالهريرةبىأعن،عمرةبىأ

(2)
.تز"-

عدىابنأحمدأبوأخبرناالمالينئ،سعدأبووأخبرنا-4578

أخبرنا،ببخارىالفارسئسفيانبنالحسنبنالحسينأخبرنا،الحافظ

عن،جريجابنعن،يقولالنبيلعاصمأباسمعت:قاليحيى/بنمحمد

أدركهمن:فقالخطبأنهالذرداء،أبىعن،أخبرهنهيكأباأنزياد،

كانالدرداء،أبوكذب:فقالتر!نهالعائثةذلكفذكرله.وترفلاالضبح

بالفجر".أوتروا"قال:م،سفى(ا-1)

من(469)مذىوالتر،(6372)وأحمد.بهحجاجطريقمن(0911)خزيمةابنأخرجهوالحديث

.(039)مذىالترصحيحفىالألانىوصححهمرفوعا.عمرابنقولمذىالتروعند.بهجريجابنطريق

الشيخين.شرطعلى:وقال303/1،304الحاكم(2)
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ابنحدثنا:قالزياد؟دونمن:عاصملأبىقيلفيوتر.يصبحلمججمالنبى

.(1)دعسابنيعنىزيادأخبرخ!:قالجريج

الفقيه،إسحاقابنبكربوأحدثنا،الحافظاللهعبدبوأوأخبرنا-5794

عبدحدثنا،البصرىسالمبنحاتمحدثنا،حرببنغالببنمحمدأخبرنا

أبىعن،الذرداءأمعن،قلابةأبىعن،الحذاءخالدعن،سعيدبنالوارث

بهتفزد.(2)الصبحلصلاةالناسقاموقديوتركج!النبىرأيتربما:قالالدرداء

منأصحجريجابنوحديث.الأعرجئ:لهويقال،البصرىسالمبنحاتم

أعلم.والله،ذلك

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4585

الصغانئ،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنعن،مجلزأبىعن،قتادةحدثنا،هفامحدثنا،عاصمبنعمروحدثنا

الكبير"."الفوائدفىوجدتهكذافأوتر.أصبح(ظ423/21رح!مجالنبئأن،عمر

هذافىعمروأبىابنسعيدوأبواللهعبدأبوأخبرناوقد-4581

سعيدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا:قالاالخزء)3(

عمرابنأصبح:قالمجلزأبىعن،عاصمعن،شعبةعن،عامرابنيعنى

وهذاأوتر.ثم-تعالىاللهشاءإنأصبحأو،يصبحكادأو-يوترولم

به.جريجابنطريقمن(26058)أحمدوأخرجه.63/1الكاملفىعدىابن(1)

الذهبى.ووافقهوصححه،3؟3/1الحاكم(2)

"الخبر،.:سحاشيةفى(3)
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الصلاةكتاب

أعلم.والفه،أشبه

الصبحيصلىأنوبينبينهمافليوتريوترولمأصبحمنباب

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدأبوأخبرنا-4582

محمدبنالفضلحدثنا،عيسىبنالحسنبنمؤفلبنمحمدبكرأبوحدثنا

محمدأبووأخبرنا)ح(زهيرحدثنا،النفيلئمحمدبنالفهعبدحدئنا،البيهقئ

ببغداد،ال!جزئأحمدبندعلجمحمدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبد

واقدبنأحمدحذثنى:قالالحزاخ!الحسنبنالفهعبدشعيبأبوأخبرنا

،قرةبنمعاويةحدثنى:قالكريمةأبىبنخالدحدثنا،زهيرحدثنا،الحزاخ!

ولمأصبحتإنى،الفهنبئيا:فقالز!جمالنبئأتىرجلاأن،المزح!الأغزعن

.(1)"رتوأف"قم:أربعاأومزاتثلاث!؟((بالليلالوتر"إنما:قالأوتز.

الفهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-4583

حدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،البصرئ

،بأثرهوأناالسوقإلىعلئخرج:قالظبيانأبىعن،خالدأبىبنإسماعيل

لنقس!إذاوالضئح!ع!عسإذا)وألل:فقالالفجرفاستقبلالدرجعلىفقام

.(2)هذهالوترساعةنعمالوتر؟عنال!ائلأين.(17،18اليهوير:أ

أبىعنخالد،أبىبنإسماعيلحدثناالإسناد،وبهذا-4584

الطبرانىرواه:2/462الزواندمجمعفىالهيثمىتال.بهزهيرطريقمن(891)الطبرانىأخرجه(1)

حسن.فهويضرلاكلامبعضهمفىكانوانموثقرنورجالهالكيرفى

أين:قولهدون.بهظبيانأبىعنرجلعنإسماعيلطريقمن42/591تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

.بنحوهظبيانأبىطريقمن،(68)كااشيبهةأبىوابن،1/144والافعى،...السائل
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ساعةنعم:فقالالبابهذامنعلئخرج(و21/424:قالالسلمئالرحمنعبد

ذلك.عندالإقامةكانتثمالوتر.

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالقهعبدأبووأخبرنا-4585

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا

:قالالرحمنعبدأبىعنالنجود،أبىبنعاصمعن،سفيانعن،حفص

إذاوالضتح!ع!عسإذا)والل:فقال(1)النباحابنثوبحينعلىخرج

.(2)هذهالوترساعةنعمالوتر؟عنالسائلونأين.!لنفس

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-4586

زهير،أخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،يعقوببنيوسفحدثناإسحاؤا،

الوتر،عنفسألوهعلياأتواقوماأن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعن

.الأذانبعدوترلا:فقالموسىأبا/سألنا:فقالواأحدا؟عنهسألتم:فقال

صلاةوبينبينكماشىءكل،الفتوىفىفأفرط(3)النزعأغرقلقد:فقال

(4)وصء
فحسن.اوترتمتى،وترالغداة

بنأحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-4587

(1

(2

(3

(4

.(2176)فىوتقدم"التياح".:سفى

تفسيرهفىجريروابن.بهعاصمطريقمن1/441والشافعى.بهيمانعن(0463)الرزاقعداخرجه

مجمعفىالهيثمىقال.بهالرحمنعدأبىطريقمن(1541)الأوسطفىوالطبرانى،42/951،061

.متروكوهو،الحفرىجعفرأبىبنالحسنوفيهالأوسطفىالطبرانىرواه:2/246الزواند

.(قر)غ26/124التاج.والإفراطللغلومثلايضرب،مدهاايشوفى:أىالقوسفىالنازعأغرق

أبىطريق!ن(4499)عقبالمشكلشرحفىوالطحاوى،(1460،4602)الرزاقعدأخرجه

به.إسحاق
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أبىابنهوإسماعيلأخبرنا،موسىبنالفهعبيدحدثنا،السلمئيوسف

بينماالوترمسعود:ابنيعنىالفهعبدقال:قالإسحاقأبىعنخالد،

الفجر)1(.صلاةإلىالآخرةالعشاءصلاة؟صلاتين

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبواخبرنا،الحافظحازمأبووأخبرنا-5884

ابنيعنىعلئحدثنا،ببغدادالبغوئالعزيزعبدبنمحمدبنالفهعبدالقاسم

بناللهعبدسمعت:قالالأسودعن،إسحاقأبىعن،زهيرأخبرنا،الجعد

وصلاةالعشاءصلاة؟الضلاتينبين(ظ21/424ماالوتر:نداءبهينادىمسعود

.(2)فحسنأوترتمامتى،الفجر

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4589

حدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

:قالالأسودعن،إسحاقأبوحدثنا،سفيانعنحفص،بنالحسين

يؤذنونوما.والاقامةالأذانبين:قالتتوترين؟متىز!نهاعائثةسألت

(3)،صء
.يصبحواحى

إسحادتى،أبىأوالأسودقولمنأظنهيصبحوا.حتىيؤذنونوما:قوله

وكأن،الصتبحقبلكانبالحجازالأؤلالأذانأنرؤينافقدنظر،وفيه

به.إسحاقأبىطريقمن(4460)الرزاقعدوأخرجه.(0134)المعرفةفىالمصنف(1)

عقبالمشكلشرحفىالطحاوى5،(9412)الطرانىوأخرجه.(2575)الجعدياتفىالبغرى(2)

به.!هيرطريقمن(4499)

به.إسحاقأبىطريقمن(074)خزيمةوابن،(12552)أحمدأخرجه(3)
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وعلى،الثانىالأذانبهأرادأو،الفجرطلوعقبلتصلىكانتر!نهماعائشة

ر!نهاعائشةكانت:قالإسحاقأبىعنخالدأبىبنإسماعيلروايةتدلذلك

علىعنرويناماإلىذلكفىمذهبهافيرجع.والاقامةالتثويببينفيماتوتر

أعلم.والفهر!نهنما،اللهوعبد

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-4595

مالك،حدثنابكيبر،ابنحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

عباسبناللهعبدأن،جبيربنسعيدعن،المخارقأبىبنالكريمعبدعن

ذهبقديومئذوهو؟الناسصنعماانظر:لخادمهفقالاستيقظثمرقد،

فقامالضبح.منالناسانصرفقد:فقالرجعثمالخادمفذهب،بصره

الضبح)1(.صفىثمفأوترعباسبنالفهعمد

نأأبيهعن،عروةبنهشامعن،مالكحدثنا:قالوبإسناده-4591

.(1)رتوأوأناةال!صلاأقيصتلوأبا!رما:قالمسعودبناللهعبد

أنه،سعيدبن(و21/425يحيىعن،مالكحدثنا:قالوبإسناده-4592

المؤذلىفأقام،الصئسبحإلىيومافخرج،قومنايؤممتالضابنعبادةكان:قال

الضبح)1(.لهمصلىثمأوترحتىعبادةفأسكته،الضلاة

نألأحدينبغىولا،الوترعنناممنالفجربعديوتروإنما:مالكقال

الفجر)2(.بعدوترهيضعحتىذلكيتعمد

.621/امالك(1)

.127/1مالك(2)
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ذكرهمتىيصليهقال:منبابالصلاةكتاب

ذكرهمتىيصليهقال:منباب

2/481

محمدبنمحمدالنضرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4593

بنسعيدبنعثمانحدثنا،مىالذارسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسفابن

عطاءعن،أسلمبنزيدعن،مطرفبنمحمدغسانبوأحدثنا،ديناربنكثير

نسيه،أووترهعننام"من:لمجيه!الفهرسولقال:قالسعيدأبىعن"يسارابن

.(1)"ذكرهأوأصبحإذافليصفه

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4594

،عونبنجعفرأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

تطلع-حتىالوترتركعفنعمرابنسألت:قالوبرةعنمسعر،أخبرنا

الشمس،تطلعحتىالضبحصلاةتركتلوأرأيت:قالأيصفيها؟الشمس

.(2)همف:قالفمه؟:قلت:قالتصفيها؟كنتهل

حدثنا،الحافظعلىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4595

شعبة،حدثنا،عدىأبىابنحدثنا،حكيمبنيحيىحدثنا،عئاشبنعلئ

بنعمرومسجدفىكانأنه،أبيهعن،المنتشربنمحمدابنيعنىإبرا!يمعن

أوتر.كنتإنى:فقال/فجاءينتظرونهفجعلوا،الصلاةفأقيمت،شرحبيل

وبعد،نعم:فقالوتر؟الأذانبعدهلمسعودابنيعنىاللهعبدسئل:وقال

داودأبووأخرجه.الشيخينشرطعلى:وتال1/302والحاكم،(783)الصغرىفىالمصنف(1)

(1881)ماجهوابن،(465)والترمذى،(12641)وأحمد.بهسعيدبنعثمانطريقمن(4311)

.(1268)داودأبىصححفىالألبانىوصححه.بهزيدطريقمن

.2/290المعرفةفىالمصنفوذكرهمسعر.طريقمن(6855)شيبةأبىابنأخرجه(2)
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طلعتحتىالصلاةعننامأنهصئنالنبىعنوحذث:قال(ظ21/425.الإقامة

.(1)فصلىقامثمالشئمس

الفجررحعتىوقتباب

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4596

عن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

كانلمجيوالفهرسولأنأخبرتهر!نهاالمؤمنينأئمحفصةأن،عمرابنعن،نافع

خفيفتينركعتينركع،الضبحوبداالضبحلصلاةالأذانمنالمؤذنسكتإذا

(3)
يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهالضلاة)2(.تقامأنقبل

نصرأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-4597

حدثنا،المروزئادمبنمحمودحدثنا،المروزئسهلبنحمدويهبنمحمد

نأ،أبيهعن،سالمعن،الزهرئعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيان

.(4)ركعتينصفىالفجرطلعإذاكانكيوالنبئ

الصلاةأقيمتمابعدبهماالاشتغالحراهيةباب

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-4598

صحيح:(20)النسائىضعيففىالألبانىوقالبه.حكيمبنيحىعن(611)النسائىأخرجه(1)

صحيحة.النوموتصةمسعود،ابنسمعالمنتشربنمحمدكانإنالإسناد

.(1772)والنسائى،(618)والخارى،(26429)أحمدطريقهومن،1/127مالك(2)

*(723/87)مسلم(3)

عن(4592)وأحمدبه.العلوىالحسنأبىطريقمن267/4بغدادتاريخفىالخطيبأخرجه(4)

به.سفيان
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الصلاةأقيمتمابعدبهماالاشتغالكراهيةبابالصلاةكتاب

صالحوأبوقعنبابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

بنالقهعبدعن،عاصمبنحفصعن،أبيهعن،سعدبنإبراهيمحدثنا:قالا

أقيمتوقديصفىبرجلمزجمي!النبئأن،(اأبيه)اعن،بحينةابنمالك

به:أحطناانصرفنافلما:قالهو.ماندرىلابشىءفكقمه،الضبحصلاة

الصبحيصلىأنأحدكم"يوشك:قال:قال؟!يحالفهرسوللكقالماذا

أبيه،ذىفىونالقعنبىعن(و426/21""الصحيحفىمسلم.رواه(2)أدأأربغا

عن:وقوله،أبيهعنبحينةابنمالكبنالفهعبد:القعنبئقال:قالثم

الأويسىالعزيزعبدعنالبخارئورواه.(33أطخالحديثهذافى.أبيه

لمجصالنبىمز:قالبحينةابنمالكبنالفهعبدعن:وقال،إبراهيمعن

،(4)
برجل.

أخبرنا،الإسماعيلئبكبرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-4599

خالدبنعثمانبنومحضدمزاحمأبىبنمنصورحدثنا،الفاريابئجعفر

لم،الأويسىالعزيزعبدروايةنحوفذكراهسعد.بنإبراهيمحدثنا:قالا

.()أبيهعن:فيهيقولا

.م،س:منطقس(ا-1)

.2/213والتاريخالمعرفة(2)

.(711/65)مسلم(3)

.(663)الخارى(4)

بنإبراهيمطريقمن(22926)وأحمد.بهعثمانبنمحمدطريقمن(1153)ماجهابنأخرجه(5)

به.سعد
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الصلاةأقيمتمابعدبهماالالفمتغالكراهيةبابالصلاةكتاب

أخبرنا،القطانالحسينبنمحمدالحسينأبووأخبرنا1)-4655

أخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربنالفهعبد

أبصر:قالبحينهاب!عن،عاصمبنحفصعن،إبراهيمبنسعدعن،شعبة

!ص:اللهرسولفقال،الصملاةأقيمتوقدركعتينيصفىرجلالمجراللهرسول

ولوإبراهيمهـرا،ح!ا:!قوب!الأربعا؟إ")2(.آ!بمأربعا؟!"آلصبح

.(1(3)أبيهعن:قولهدىأخطأ

أحمدأخبرنا،ببغدادالمقرئأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-1546

شعسة،أخبرنا،عمربنبشرحدثنا،محمدبنالملكعبدحدثنا،سلمانابن

!لمجييهالنبىأن،بحينةابنمالكعن،عاصمبنحفصعن،إبراهيمبنسعدعن

الضبح"تصلى:فقالركعتيقيصفىورجلالفملاةأقيمتوقدالمسجددخل

وحمادعوانةأبوقالوكذلك.شعبةحديثمنالبخارىأخرجه.(4)"؟اعبرأ

عنسعد،عن:إلممحاقابنوقال:البخارئقال.(6)دعسعن:سلمةابن

.2ص،س:فىسيل(ا-1)

من(22921)أحمدوأخرجه.2/213،214والتاريخوالمعرفة.(1345)المعرفةفىالمصنف(2)

به.شعبةطريق

.2/214والتاريخالمعرفة(3)

به.شعبةطريقمن(22921)أحمدأخرجه(4)

.(663)البخارى(5)

المعانىشرحفىوالطحاوى.بهعوانةأبىطريقمن(866)والنسائى،(171/66)مسلمأخرجه(6)

به.سلمةبنحمادطريقمن1/372
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2/482

الصلاةأقيمتمابعدبهماالاشتغالكراهيةبابالصلاةكتاب

الأوزاعئورواه:سفيانبنيعقوبقالبحينة)1(.ابنالفهعبدعن،حفص

عن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعن،كثيرأبىبنيحىعن،وشيبان

.(2)عليهمزجمؤالنبئان،بحينةابنمالكبنالفهعبد

وهو.بحينةابن،مالكبنالفهعبد:قالمنقولوالضحيح:الشيخقال

بنالحارثبنتبحينةوأفه،شنوءةأزدمنالقشب/بنمالكبنالفهعبد

المدينى)3(.بنعلئقاله.المطلب

أبىابن(ظ426/21سعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد-4602

عاصم،بنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:عمرو

نأ،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،سفيانعن،حفصبنالحسينحدثنا

:فقاليصفىوهوالقشببابنفمز،الضبحصلاةأقيمتحيندخلجمؤالنبئ

.سفيانقالكذاأربعا؟إ،)4(.الضبحأتصفىالقشب،)ابن

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووحذثنا-4603

حدثنا،مخلدبنخالدحدثنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،الحافظيعقوب

ابنمالكبنالفهعبدعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،بلالبنسليمان

،الضلاةفأقام،بلالومعهالضبحصلاةإلى!ي!الفهرسولخرج:قالبحينة

.(663)عقبالبخارى(1)

.2/214والتاريخالمحرفة(2)

.(4950)356/6الإصابةوينظر.أ5/0الكبيرالتاريخ(3)

به.جمفرطريقمن(6488)صيبةابىابناخرجه(4)
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الصلاةأقيمتمابعدبهماالاشتغالكراهيةبابالصلاةكتاب

أربغا؟إ")1(.الصبح"تصلى:وقالمنكبىوضربلىفمر

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4546

البكراوى،عمربنحامدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المؤكىإبراهيم

دخل:قالسرجسبناللهعبدعن،عاصمحدثنا،زيادبنالواحدعبدحدثنا

يصلأنقبلىركعتينفصلى،الضبحصلاةفىم!مجالفهورسولالمسجدرجل

صلائيكبأى،فلان"يا:لقاللمجيم،ا1رسولانصرففلما،الضفإلى

فىمسلمرواه.(2)"؟انعمصفيتبائتىأووحدكصليتبالتىاعددت؟

.(3)رمعبنحامدعن""الصحيح

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-4655

أبىابنعنالخزاز،عامرأبوحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

فجذبنى،الإقامةفىالمؤذنو-أخذأصفىكنت:قالعباسابنعن،مليكة

.(4)"؟اعبرأحب!علا"أتصلى:وقالمس!هي!النبئ

عمروأبىابنسعيدوأبو،و427/21الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6546

حدثنا،الدورئالعباسحدثنايعقولب،،بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

به.جعفرطريقمن(22934)أحمدأخرجه(1)

أوددوأبو،(271)ومسلم،(77702)وأحمد.بهالواحدعبدطريقمن(5211)خزيمةابنأخرجه(2)

به.عاصمطريقمن(1125)خزيمةوابن،(1152)ماجهوابن،(867)والنسائى،(1265)

.(712)مسلم(3)

طريقمن(6942)حبانبنوا،(4211)-كزيمةوابن،(9332)أحمدوأخرجه.(9285)الطيالى(4)

به.الخزازعامرابى
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الصلاةأقيمتمابعدبهماالاشتغالكراهيةبابالصلاةكتاب

سمعت:قالديناربنعمروحدثنا،إسحاقبنزكرياحدثنا،عبادةبنروح

فلاالصلاةأقيمت"إذا:قاللمجتيالنبىعن،هريرةأبىعن،يقوليساربنعطاء

فىمسلمرواه.(1)"الصلاةقامتإإذا:مزةوقال."المكتوبةإلاصلاة

.(2)عبادةبنروحعنحبيببنيحيىعن""الصحيح

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4607

:قال)ح(سلمةبنحضادحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثناداود،أبوحدثنا

)ح(ورقاءعن،شعبةحدثناجعفبر،بنمحمدحدثنا،حنبلىبنأحمدوحذثنا

:قال)ح(جريجابنعن،عاصمأبوحدثنا،علغبنالحسنوحذثنا:قال

أيوبعن،زيدبنحضادعن،هارونبنيزيدحدثنا،علغبنالحسنوحذثنا

بنزكرياحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،المتوكلبنمحمدوحذثنا:قال)ح(

:قالهريرةأبىعن،يساربنعطاءعن،ديناربنعمروعنكفهم،إسحاق

فىمسلمرواه.(3)"المكتوبةإلاصلاةفلاالضلاةأقيمت)إذا:ه!عالفهرسولقال

،هارونبنيزيدعنالحلواخ!حسنوعن،حنبلبنأحمدعن""الصحيح

الززاق)4(.عبدعنحميدبنعبدوعن

ماجهوابن،(421)والترمذى،(10698)احمدوأخرجه.(771)الصغرىفىالمصنف(1)

وأبو،(.../071)ومسلم،(08741)واحمد،بهروحطريقمن(1231)خزيمةوابن،(1511)

به.زكرياطريقمن(1511)ماجهوابن،(1266)داود

.(710/64)مسلم(2)

طريقمن(1123)خزيمةوابن،(865)النسائىوأخرجه.(9873)وأحمد،(1266)داودابو(3)

به.هارونبنيزيدطريقمن(1151)ماجهوابنبه.جعفربنمحمد

.(710)مسلم(4)

-288-



الصلاةأقيمتبعدمابهماالاشتغالكراهيةبابالصلاةكتاب

زيد:بنحمادقال:هارونبنيزيدقال:هارونبنيزيدحديثفىوزاد

.(1)يرفعهولمبهفحدثنىعمرالقيتثم

هاكأ،بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوبهأخبرنا-8546

حدثناالحلواكأ،علىبنالحسنحدثنازياد،بنمحمدبنالحسينحدثنا

بزيادته.الحديثفذكر.هارونبنيزيد

المخزومئمحمدبنالحسنبنالحسيناللهعبدأبووأخبرنا-0946

حدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبوحدثنا،ببغدادالغضائرى(ظ427/21

بوأأخبرنا،الحسنئالحسنأبوالسيد.وأخبرناعمربنالرحيمعبدبنبراهيمإ

الرحيمعبدبنإبراهيمحدثنا،الأزدىجميلبنعمربنمحمدالأحرز

عن،ديناربنعمروعن،زيدبنحمادحدثنا،عدىبنزكرياحدثنا،نوقافى

إلاصلاةفلاالضلاةأقيصتإذا:قال/ر!بههريرةأبىعن،يساربنعطاء

عمروبهذاحدث:الحكمبنعلئقال:حمادقال:زكرياقال.(2)المكتوبة

والله.لا:قالبلى.:قال.ترفعهتكنلمإنك:رجللهفقال،فرفعهمرة

فسكت.:قال

2/483

سعد،بنزيادذكرنامنسوىديناربنعمروعنرفعهوقد:الشيخقال

.(710)عقب)1(مسلم

ابىوابن،(3987)الرزاقوعبد.بهزيدبنحمادطريقمن(1016)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجه(2)

به.عمروطريقمن(4873،4874)شيبما
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الصلاةكيمتمابعدبهماالاشتغالكراهيةببالصلاةضاب

الطائفى)1(مسلمبنومحفدالعطار،يزيدبنوأبان،جحادةبنومحفد

عة.وجما

الحافظ،عدئابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-0461

حدثناسئار،بنأحمدحدثنا،المروزئإسماعيلبنعلىبنمحمدحدثنا

عمروعن،الرنجئخالدبنمسلمحدثنا،المروزئحاجببننصربنيحعى

)إذا:!هالفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،يساربنعطاءعن،دينارابن

الفجر.ركعتىولا،الفهرسوليا:قيلالمكعوبة،.الاصلاةفلاالصلاةاقيمت

متنهفىالريادةهذهذكرأعلملا:أحمدأبوقال.(2)،رجفلاركعتيأولا:!ال

عمرو.عنخالد،بنمسلمعننصر،بنيحعىغير

وهو.(3)حاجببننصرعنسئاربنأحمدعن:قيلوقدالثيخ:قال

يحعىوابنهبالقوئ)4(،،و428/21ليسالمروزئحاجببنونصر،وهثم

،الريادةهذهعنكفايةالضحيحةالأحاديثمنبهاحتججناوفيما.()كذلك

التوفيق.وبالفه

طرجم!من(2190)حبانوابن،(1359)وفىصحد.بنزيادطريقمن(1356)عوانةأبوأخرجه(1)

محمدطريقمن(6380)يحلىوأبوالعطار.أبانطريقمن(1358)عوانةوأبو.جحادةبنمحمد

به.الطانفىمسلمبن

.7/2702الكاملفىعدىابن(2)

به.حاجببننصرطريقمن133صالحديثعلوممحرفةفىالحاكمأخرجه(3)

والعديلوالجرح،103/8الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر،المروزىحاجببننصر(4)

.277/13بغدادوتاريخ،7/2502والكامل،466/8

=والثقات،9/193والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر،المروزىحاجببننصربنيحى(5)
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الصلاةأميمتمابعدبهماالاشتغالكراهيةبابالصلاةكتاب

عن،ليمثعن،كثيربنعبادعن،نصيربنحخاجعنروىوقد-1146

صلاةفلاالصلاةأقيمت"إذا:قال!خيرالفهرسولأن،رحبههريرةبىأعن،عطاء

محمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبو.أخبرناالضبح"ركعتىإلا،المكتوبةإلا

الحلبئعمروأبوحدثناداود،بنإبراهيمبنمحمدحدثنا،حئانابن

لها.أصللاالزيادةوهذه.(1)فذكرهنصير.بنحجاجحدثنا،ال!وسئ

.ضعيفانكثير)3(بنوعئادلصيربنوحخاج
.(2)

بشىء.وليسعطاء.بدلمجاهدعن،لإسنادهحخاجعن:قيلوقد

وهويصفىرجلارأىإذاكانأنه،رحتهالخطاببنعمرعنورؤينا

.(4)ضربهالإقامةيسمع

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-4612

عن،سلمةبنحمادحدثنا،هدبةحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

يقيموالمؤذنالزكعتينيصفىرجلابصرأأنه،عمرابنعن،نافععن،أئوب

.موقوف(أربعا؟)الضبحاتصفى:وقال،فحصبه

(1

(2

(3

.14/159بغدادوتاريخ،9/254-

.الزيادةذكردونبهالسوسىطريقمنروض(-421)فوائدهفىتمامأخرجه

،2/380الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر،الصرىالفساطيطىمحمدأبوفصير،بنحجاج

قال.5/461الكمالوتهذيب،8/022والثقات،2/648والكامل،3/167وال!عديلوالجرح

التلقين.يقبلكانضعيف:1/154ال!تقريبفىحجرابن

.(3429)عقبعليهالكلامتقدمكئيربنعباد

.(4878)شيةأبىابنومصنف،(3988)الرزاقعبدمصنفينظر

به.أيوبطريقمن(0604)الرزاقعبدأخرجه
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الفريضةمنالفراغبعدقضاءهماأجازمنبابالصلاةكتاب

الفريضةمنالفراغبعدقضاءهماأجازمنباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-1346

سعيد،بنسعدعن،نميربنالفهعبدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داود

يصلىرجلامح!مجالنبئرأى:قالعمروبنقيسعن،إبراهيمينمحمدحدثنى

المبح"علاة(!428/21!جو:الفهرسولفقال،ركعتينالصئمبحصلاةبعد

فصفيتهما،قبلهماالئتينالركعتينصفيتأكنلمإنى:الزجلفقالركعان".

!عيهع)1(.الفهرسولفسكت.الآن

عطاءكان:سفيانقال:قاليحيىبنمدحاحدثنا:داودأبوقال-4146

روى:داودأبوقال.2سعيدبنسعدعنالحديثبهذايحذثرباحأبىابن

معصفىجذهمأنمرسلا،الحديثهذاسعيدابناويحيىرئهعبد

(3)نيعالنبى

عن،أبيهعن،يحيىعناخروجهمنروىوقد:الشيخلامق-4615

فصفىقامسفمفلفا،معهفصفىالفجرصلاةيصفىيخرووالنبئجاءأنه،جذه

أكنلم:ضالالزكطينه؟"/.طكلاينهثا5:!النبعلهفقالالفحر،ركغتنى

الحافظ،الفهعبدأبو.أخبرناهشيئايقلولمفسكتالفجر.قبلصفيتهما

والترمذى.بهنمرابنطريقمن(4511)ماجهوابن،(02376)أحمدوأخرجه.(1267)داودأبو(1)

.(1128)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهيعيدبنيعدطريقمن(422)

به.سفيانعن(868)الحيدىوأخرجه.(1268)داودأبو(2)

صحيحفىالألبانىوتال.بهيعيدبنيحيىطريقمن(23761)أحمدوأخرجه.(1268)داودأبر(3)

قبله.بماصحيح:(1129)داودأبى
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الظهرتقامأنإلىالشمسطلوعبعدقضاءهماأجازمنبابالصلاةكتاب

بنأسدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

.(1)فذكرهسعيد.بنيحيىعنسعد،بنالليثحدثنا،موسى

الظهوتقامأنإدالشمسح!لطبعدقضاءهماأجازمنباب

أحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4616

يحيىحدثنامسدد،حدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيدابن

484/2هريرةأبىعن،حازمأبوحدثنى:قالكيسانبنيؤيدعن/سعيد،ابن

الشمس،طلعتحتىنستحقظفلمت!عاللهرسولمععرسنا:قالز!به

حضرنامنزلهذافإن،راحلتهبرأسمنكمرجلكل"ليأخذ:!ك!يهرولفهارسول!فقال

الصلاةأقيصتثم،سجدتينسجدثمفتوضأبالماءدعاثم.(2)"الشيطان

وغيرهحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلموأ21/429رواه.الغداةفصئى

.(3)القطانيحيىعن

عن،()حصينبنوعمران(4)قتادةأبىعنالقصةهذهفىوروينا

الزكعتين.هاتينقضىأنه،لمجغالنبى

ابنوعه،(1116)خزيمةابنوأخرجهشرطهما.علىصحيح:وقال،1/274،275الحاكم(1)

قهد.بنتي!جدهعن:حبانابنوعندبه.الربغعن(1563)حبان

وهو،إالشيطانفيه"حضرنا:بلفظ(3221)فىوتقدم.916/2والمهذبالنسخفىجاءكذا(2)

الخريج.مصادروفى،الآتيةمسلمروايةفىكذلك

.(680/031)مسلم(3)

.(1917)فىتقدم(4)

.(1919،3217)فىتقدم(5)
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الظهرتقامأنالىالشسسطلوعبعدضماءهمااجازمنبابالصلاةكتاب

بنأحمدحدثنا،القطانبكبربوأأخبرنا،الفقيهطاهربوأأخبرنا-7164

عن،قتادةعن،هضائمحدئنا،عاصمبنعمرو)1(حدثنا،ال!لمئيوسف

:قالنحصالنبئأن،!بههريرةأبىعن،نهيكبنبشيرعن،أنسبنالنضر

.(2)!الشمسطلعتإذافليصلالفداةركعتىيصللم)من

العنبرئ،محمدبنيحيىزكرياأبوحدئنا،الفهعبدأبووأخبرنا-1846

حدئناالغبرئ)3(،الوليدبنعئادبدرأبوحدئنا،طالبأبىبنإبراهيمحدئنا

لمامن:قالجم!النبىعن:قالائهإلا،إسنادهبمئلفذكره.عاصمبنعمرو

عاصم،بنعمروبهتفزدفليصئهما!)4(.الشمستطلعحئىالفجرركعتىيصل

ئقة.عاصمبنوعمرو.أعلمتعالىوالفه

بكروأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9146

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدئنا:قالواالقاضىالحسنبنأحمد

ابنعنيزيد،بنيونسأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحر

عن،اخبراهعتبةبنالقهعبدبنالفهوعبيديزيدبنال!ائبأن،شهاب

قال:يقولز!حبهالخطاببنعمرسمعت:قالالقارئعبدبنالرحمنعبد

الفجرصلاةبينفيمافقرأهينه،شىءعناوجريهعننام)من:لمجوالفهرسول

2:"عمر".ص،سىف(1)

به.عاصمبنعمروطريقمن(4722)حبانوابن،(1711)خزيمةوابن،(423)الترمذىأخرجه(2)

.(347)الترمذىصححفىالألبانىوصححه

خطأ.وهوأالحبرى".:سفى(3)

به.عبادطريقمن1/382،383الدارقطىوأخرجه،وصححه1/274الحاكم(4)
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الظهرتقامأنالىالمثسسطلوعبعدقضاءهماأجازمنبابالصلاةكتاب

عن!"الصحيحفىمسلثمرواه.(1)،ليئلامنقرأهكأنمادكعبالظهر،وصلاة

.(2)بهوابنعنحرملة

عن،الحصينبنداودعن"الموطا"فىمالذورواه-4620

بنعمرأن،القارئعبدبنالرحمنعبدعن،الأعرجهرمزبنالرحمنعبد

الشمستزولحينفقرأهالفيلمنحزبهفاتهمن،ظ429/21:قالز!بهالخطاب

ابنالحسينأبو.أخبرناهأدركهكأئه:أو-يفتهلمفكائهالطهر،صلاةإلى

ابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضل

موقوفا)3(.فذكره.مالكعنبكير،وابنقعنب

أبوحدثنا،الفارسئأحمدبنإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-1462

الفضلبنمحمدبكربوأأخبرنا،الصوفئتوبةأبىبنجعفربنأحمدالحسن

عنحفاد،حدثنا،الجمحئمعاويةبناللهعبدحدثنا،الآملئحاتمابن

تزولحتىالنهارأؤلمنيصفىلاكانعمرابنأن،نافععن،أئوب

الشمس،طلعتحينوذلك،ذلكعنفسئليومافصقى:قال.الشمس

.(4)الغداةركعتىصفيتأكنلمإنى:فقال

خزيمةوابن،(1343)ماجهوابن،(1313)داودأبوطريقهومن،(333)موطنهفىوهبابن(1)

به.يونىطريقمن(1789)والنسانى،(581)والترمذى،(1313)داودوأبو،(1711)

.(747)مسلم(2)

.(1791)النسانىطريقهومن،1/002ومالك،2/475والتاريخالممرفة(3)

القضاء.ذكرعلىمقتصزاأيوبطريقمن(1704)الرزاقعبدأخرجه(4)
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2/485

الإطلاقعلىالنوافلقضاءأجازمنبابالصلاةكتاب

جعفربنمحمدبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،احمدأبوأخبرنا1)-4622

أنه،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

طلعتأنبعدفصلأهماالفجر،ركعتافاتتهعمربنالفهعبدأنبلغه

الشئمس)2(.

.(2)كلذمثلمحمدبنالقاسمعنوبلغنى:مالكقال-4623

.(3)(ارمعابنعن،نافععن،عمربنالفهعبيدعن،سفيانورواه

الإطلاقعلىالنوافلقضاءأجازمنباب

العصر)4(.بعدالزكعتينفىسلمةوأتمعائثةحديثهذافىمضىقد

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-4462

بن/سليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،ذكوانعن،قيسبنالأزرقعن،سلمةبنحمادحدثنا،حرب

العصر،بعدر!عالفهرسولعلئدخل:قالت!نهماسلمةأمعنر!ا،عائثة

تصئيهما.كنتما؟الزكعتانهاتانما،الفهرسوليا:فقلت،ركعتينفصفى

.()"الآنفصليتعنهما،فشغلنىماذفجاءنىالظهر،بعدأصليهماداكنت:فقال

.2ص،س:)1-ا(لي!فى

.128/1ومالك،(1347)المعرفةفىالمصنف(2)

به.الذعبيدطريقمن0328/1،329المشكلضرحفىالطحاوىاخرجه(3)

.(4460-4450،4451،4453)فىتقدمماينظر(4)

.(4453)فىتقدم(5)
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الإطلاقعلىالنوافلقضاءأجازمنبابالصلاةكتاب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا-4625

سعيدحدثنا(و21/430،البرئبحربنعلىبنالحسنحدثنا،راف!ئصلاالفهعبد

بنسعدعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،عوانةأبوحدثنا،منصورابن

منالليلمنالصلاةفاتتهإذاكانك!ي!اللهرسولأن،ر!لمحئهأعائشةعن،هشام

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)ةغكرعشرةثنتئالنهارمنصفىغيرهأووجع

(2)

.منصورابنسعيدعن

:قالثم.ثبتهأالم!ينعاإذكان:فيهوزادقتادةعنشعبةورواه-6264

أبو.أخبرناهركعةعشرهثنتئالنهارمنصفىمرضأوالفيلمننامإذاوكان

بنمحمدحدثنا،الذارمئمحمدبنالحسينحذثنى،الحافظالفهعبد

.(3)فذكره.شعبةعن،يونسبنعيسىحدثنا،خشرمبنعلئحدثنا،إسحاق

خشربم)4(.بنعلىعن""الصحيحفىمسلمرواه

(2

(3

(4

به.عوانةأبىطريقمن(1788)والنسالى،(445)والترمذى،(24775)أحمدأخرجه(

.(746/140)مسلم(

طريقمن(0242)حبانوابن،(47772)وأحمد.بهخشرمبنعلىعن(6911)خزيمةابناخرجه(

.(746/141)مسلم(

الحسنبنأحمدبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا9:مفىوبعده

وهب:ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضى

،أخبراهعتبةبنالفهعبدبنالفهوعبيديزيدبنالسائبأن،شهابابنعنيزيد،بنيونسأخبرك

من":مجىالفهرسولقال:يقوله!لالخطاببنعمرسمدت:قالالقارىعبدبنالرحمنعبدعن

!نترأهكأنمالهكتبالظهروصلاةالفجرصلاةبينفيمافقرأه،منهشىءعنأو،حزبهعننام

وهب.ابنعنحرملةعن!"الصحيحفىمسلمرواه."الليل
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الصلاةمنالاكثارفىالترغيببابالصلاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4627

شميل،بنالنضرحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئأحمد

زعأعائشةعن،سلمةأباسمعت:قالإبراهيمبنسعدعن،شعبةحدثنا

وإن"أ!ومها:!الالفه؟إلىأحثالأعمالأئ:جمهالفهرسولسئل:قالت

...(2)ء،ء(1)-
..شعبهحديثمندا"الصحيحفىاخرجاه.!

كله

الصلاةمنالإحثارفى(3)الترغيبباب

كلبئمحمدبقإسحاقالفهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4628

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوال!وسئيوسف

الأوزاعئ،حذثنى،أبىأخبرخ!،مزيدبنالوليدبنالعئاسحدثنا،يعقوب

مولىلثوبانقلت:قالطلحةبنمعدانعن،هشامبنالوليدحدثنا

علىدلنى:قلت،عنىفسكت.بهالفهينفعنىعملعلىدلنى:لمجزالفهرسول

.(4بهالقهينفعنىعملعلىدلنى:قلت،عنىفسكت4).بهالفهينفعنىعمل

(1

(2

(3

(4

عن،الأعرجهرمزبنالرحمنعدعن،الحصينبنداودعن"المرطأ"،فىمالكرواه=وقد

حينبهفقرأاليلمنحزبهفاتهمن:قال!هالخطاببنعمرأن،القارىعدبنالرحمنعد

أبوحدثنا،العدلأحمدأبوأخبرناه.أدركهكأنهأويفتهلمفكأنه،الظهرصلاةإلىالثمستزول

مرقوفاا.فذكره.مالكعنبيهر،وابنقعنبابنحدئنا،دفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بنبكر

.(4619،0462)فىوتقدما

به.ضعبةطريقمن(25431)أحمدأخرجه(

.(782/216)ومسلم،(6465)البخارى(

.2ص:فىليى(

.ص:فىليى(4-
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الصلاةمنالاكثارفىالتوغيببابالصلاةكتاب

بهااللهرفعهإلاسجدةللهيسجدعبدمن"ما:يقول!يخي!الفهرسولسمعت:فقال

الدرداءأبالقيتثم:معدانقال،ظ430/210خطئة"بهاعنهوحط،درجة

طلحة.أبىبنمعدان:وحدهال!وسىروايةوفى.(1)كلذمثلفحدثيى

الأوزاعى،/عنمسلمبنالوليدحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه

.(2)"هفلبالشجوداعليك:فيهوزاد

بنمحمدبنإسحاقالفهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4629

بنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاال!وسئيوسف

كثير،أبىبنيحيىحدثنا،الأوزاعئحدثنا،أبىأخبرض!،مزيدبنالوليد

:قالالأسلمئكعببنربيعةحدثنى:قالالرحمنعبدبنسلمةأبوحدثنا

الليلمنيقومفكانوحاجتهبوضوئهوآتيه!لمجي!الفهرسولمعأبيتكنت

ربئ"سبحان:الهوئ)3(0((وبحمدهرئىسبحان،وبحمدهرئى"سبحان:فيقول

"هل:ه!مجالقهرسولمحرفقال:قال،الهوئ0((العالمينربئسبحان،العالمين

غيرإأو:قال4).الجنةفىمرافقتك،الفهرسوليافقلت:قال؟إ.حاجةلك

على"فأعنى:قال.(4الجنةفىمرافقتك،اللهرسوليافقلت:قال.إ؟كلذ

والنسائى،(388،389)والترمذى،(22377)أحمدوأخرجه.(825)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الأوزاعىطريقمن(1735)حبانوابن،(316)خزيمةوابن،(1423)ماجهوابت،(1381)

طلحة،بنمعدالأ:والترمذىالنسانىوعندالدرداء.أبىروايهخزيمةابنعندولي!

.(488)مسلم(2)

.5/285النهاية.بالليلمختص:وقيل.الزمانمنالطويلالحيق:الهوى(3)

!س.:نىلي!(4-4)
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مثنىمثنىالليلصلاةبابالصلاةكتاب

بنهقلحديثمن""الصحيحفىمسلئمأخرجهالشجردإ)1(.بكثرةنفسك

الأوزاعى)2(.عنزياب

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0634

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ماإنك:مسعودبنالفهعبدقال:قالمئئعنزبيلإ،عن،سفيانعن،حفص

.(3)هليفتحالملكبابقرعيكثرومن،الملكبابتقرعفإنكالضلاةفىمتفى

مثنىمثنىالليلصلاةباب

حدثنا،إملاءالأصبهاك!يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-4631

بنالسرئحدثنا،الحافظالثئيباك!يوسفبنيعقوببنمحمدالفهعبدابو

وأخبرنا)ح(أنصبىبنمالكعن،القعنبئمسلمةبنالفهعبدحدثنا،خزيمة

حدثنا،القاضىمنصوربنيحيىحدثنا،الحافظالفهعبد،و21/431بنمحمد

عن،مالكعلىقرأت:قاللحيىبنيحىحدثنا،السلامعبدبنمحمد

عنلمجماللهرسولسألرجلاأن،عمرابنعندينار،بناللهوعبدنافع

حبانوابن،(1617)والنسائى،(0132)داودأبوواخرجه.(368)الكبيرالدعراتفىالمصنف(1)

،(1218)المفردالادبفىوالبخارى،(16575)واحمدبه.الأوزاعىطريقمن(2594)

ومختصزا.مطولابهيحىطريقمن(3879)ماجهوابن،(3416)والترمذى

.(489)مسلم(2)

الزهدفىالمباركوابن.بهسفيانطريقمن(8432)شيبةأبىوابن،(4735)الرزاقعبداخرجه(3)

رواه:257/2الزوائدمجمعفىالهمىوقالبه.شعبةطريقمن(8996)والطبرانى،(21)

الصحيح.رجالورجالهالكبيرفىالطبرانى
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مثنىمثنىالليلصلاةبابالصلاةكتاب

أحدكمخشىفإذا،مثنىمثنىالليل"صلاة:!لمججيهاللهرسول!فقال!،الليلصلاة

يوسفبنالفهعبدعنالبخارئرواه.(1)"ىلصقدمالىتوترركعةصفىالضبح

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعن

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4632

السوسىمحمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبو

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالسلمئالرحمنعبدوأبو

بنعقبةعن،شعبةعن،عامربنسعيدحدثنا،البصرىمرزوقبنإبراهيم

مثنىالليل))صلاة:بم!سيماللهرسصلقال:قالر!نحكيماعمربنالفهعبدعن،حريث

ما:عمرلابنرجلفقال!."بركعةفأوتزمدرككالصبح!ارأيتفإذا،مثنى

عن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(3)ركعتينكلفىتسلم:!ال"مثنى؟((

.4عن!شعبهجعفربنمحمدعنمثنىبنمحمد

حدثنا:قالاعمبروبىأابنسعيدبووأالحافظالفهعبدبوأأخبرنا-6334

وهب،ابنأخبرنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

شهابابنأن،الحارثبنوعمرويزيدبنويونسذئبأبىابنأخبرخ!

جميهيهالنبئكان:قالت!لمججوالنبىزوجعائشةعن،الزبيربنعروةعن،أخبرهم

يسلم،ركعةعشرةإحدىالفجرإلىالعشاءصلاةمنيفرغأنبينفيمايصلى

به.القعنبىعن(1326)داودأبووأخرجه.(1693)النسائىطريقهومن،23/1مالك(1)

.(145/749)ومسلم،(990)البخارى(2)

به.شعبةطريقمن(5032)أحمدأخرجه(3)

.(159/749)مسلم(4)
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2/487

مثنىمثنىوالنهارالليلصلاةبابالصلاةكتاب

خمسينأحدكميقرأماقدربسجدةويسجد،بواحدةويوتر،ركعتينكلمن

لهوتبئنالفجرصلاةمن،ظ21/431المؤذنسكتفإذا،رأسهيرفعانقبلاية

يأتيهحتى/الأيمنشقهعلىاضطجعثم،خفيفتينركعتينفركعقامالفجر

مسلمأخرجه.(1)ضعبعلىيزيدوبعضهم:قالمعه-.فيخرجللإقامةالمؤذن

يزيدبنويونسالحارثبنعمروعنوهبابنعنحرملةعن"الصحيح"فى

حديثمنالخطابئسليمانأبورواه3).(2)بنحوهركعتينكلمنالئلامفى

()بالأولىالمؤذن(4)بكسفإذا:وقالالرهرئعنالأوزاعىعنالمباركابن

.(3(6)ثحخملامنوهوأذنيريد،(4)بكس:سويد:قالالفجر.صلاةمن

مثنىهثنىوالنهاوالليلصلاةباب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6344

الروذبارئ،علىأبو.وأخبرنامرزوقبنعمروحدثنا،العزيزعبدبنعلئ

أخبرنا،مرزوقبنعمروحدثناداود،ابوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا

.(4837)فىوسيأتى.(684)والنسائى،(1337)داودأبرطريقهومن،(334)مرطنهفىوهبابن(1)

.(736/122)مسلم(2)

.2ص:فىلي!(3-3)

.""سكت:سفى(4)

بالاولىالمراد:حجرابنقال.الأولى:نخةفىأنهاإلىأشارمحاضيةوفى،"الأول":م،صفى(5)

لفجر،اقبلالذىالأذانباعتبارثان،مةالإقاباعتبارأولوهو،تتالودخولعدبهيؤذنالذىالأذان

يكونأنويحتمل،التامةالدجموةأوالمناداةأرادلأنهأو،للإقامةمزاخاتهقبلمنإماالتأنيثوجاء

.2/901البارىفتح.الأولىالمرةفى:أو،الأولىالمرةعنسكتإذا:والتقدير،لمحذوفصفة

.167/1للخطابىالحديثغريب(6)
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مثنىمثنىوالنهارالليلصلاةبابالصلاةكتاب

عن،عمرابنعن،البارقىالفهعبدبنعلىعنعطاء،بنيعلىعن،شعبة

.(1)أمثنىى!موالنهارالليل"صلاة:قال!جالنبى

شعبه.عنغندزرواهوكذلك2

علىبنإسماعيلمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4635

بنيحيىحدثنا،فهمبنحسينحدئنا،بهفأقزعليهقرأتببغدادالخطبئ

:قالعمرابنعن،الأزدئعطاءبنيعلىعن،شعبةعن،غندزحدئنا،معين

بنمعاذرواهوكذلك.(3)"ى!مى!موالنهارالليلاصلاة:جمفالفهرسولقال

عطاء2(.بنيعلىعنحسينبنالملكعبدرواهوكذلك،4شعبهعنذ

حدئنا3كأ،الأصفهاالفهعبدبنإبراهيمأخبرنا،الفارسئبكرأبوأخبرنا

حديثعنالبخارىيعنىالفهعبدأبوسئل:قالفارسبنسليمانبنمحمد

كان:جبيربنسعيدوقال:الفهعبدأبوقالنعم.:فقالهو؟أصحيخيعلى

.()المكتوبةإلابينهنيفصللاأربعايصفىلاعمرابن

القاضىالحسنبنأحمدبكبروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4636

.(1511)داودأبىصحيحفىالألبانىصححه.(1295)داودأبو(1)

.2ص،س:فىلي!(2-2)

وابن،(0121)خزيمةوابن،(1322)ماجهوابن،(1665)والنسائى،(5122)أحمدأخرجه(3)

فىالألبانىوصححهخطأ.عندىالحديثهذا:النسائىوقالبه.غندرطريقمن(2483)حبان

البارقى.اللهعبدبنعلىذكرمنهسقط،المطبوعةفىهكذاوالإسناد.(1090)ماجهابنصحيح

المصادر.نىمذكوروهو

به.معاذطريقمن(2482)حبانابنأخرجه(4)

.1/285الكبيرالتاريخفىوهو.(1351)المعرفةفىالمصنف(5)
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مثنىمثنيوالنهارالليلصلاةبابالصلاةكتاب

علىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عن،و432/21،الفهعبدبنبكيرعن،الحارثبنعمروأخبرك:وهبابن

صءصء(1)

اللهعبدسمعانه،حذثهثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعن،سلمةابىبن

التطؤع)2(.بهيريد.مثنىمثنىوالنهارالفيلصلاة:يقولعمرابن

(3)وء
بناللهعبدهوسلمةأبىوابن.عمروعنسعدبنالليثرواهوكذلك

سلمة.أبى

جعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4637

بكير،بنالفهعبدبنيحيىحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

عن،أنسأبىبنعمرانعنسعيد،بنرثهعبدعنسعد،بنالفيثحدثنا

بنالفضلعن،الحارثبنربيعةعنالعمياء،بننافعبنعبدالفه

ثم،ركعتينكلفىتشهد،مثنىمثنىالضلاة9:قالجمي!الفهرسولأن،العباس

:وتقولوجهكبهماتستقبل-:يقول-يديكوترفعوتمسكن/وتخشع،قفئى488/2

.إسنادهفىشعبةخالفه.(4)"خبادخفهىيفعللمفمنربئ.ياربيا

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4638

.15/55الكمالتهذيبوينظر.2ص،س:منسقط(1)

.99/1المدونةفىسحنونوعنه،(348)موطئهفىوهبابن(2)

به.الليثطريقمن1/285الكبيرالتاريخفىالخارىأخرجه(3)

فىوالشائى،(385)والرمذى،(1799)وأحمد.بهيحىطريقمن(1321)خزيمةابنأخرجه(4)

فرواهشعبةوخالفهما،لهيعةابنتابحه:2/919الذهبىوتال.بهالليثطريقمن(615)الكبرى

.(60)الرمذىضعيففىالألبانىوضعفه.ربيعةبنمطلبمندمنفجملهربهعبدعن
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مثنىمثنىوالنهارالليلصلاةبابالصلاةكتاب

حيانبنوفهدوروحالنضروأبوعمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا

أخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا)ح(شعبةحدثنا:قالواجريربنووهب

شعبة،حدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبد

بننافعبناللهعبدعن،أنسأبىبنأنسعنسعيد،بنرئهعبدعن

:!اللهرسول!قال!:قال!المطلبعن،الحارثبنالفهعبدعنالعمياء،

وأقنع(ظ432/21،وتمسكنوتباءس،ركعتينكلفىوتشهد،مثنىمثنى"الضلاة

يثحدلفظ."خداجفهى،خداجفهىذلكيفعللمفمن.اللهئم،اللهئم:وقليديك

فهىذلكتفعللمفإن.اللهم:وتقولبيديك"وتقنع:حديثهموفى.داودأبى

.(1)"خداج

محمدسمعت:قال!،الترمذىعيسىلأبى""العللكتابفىقرأتوفيما

عنسعدبنالليثرواية:الحديثهذافىيقول!البخارئإسماعيلابن

فىالحديثهذافىأخطأوشعبة،شعبةحديثمنأصحسعيدبنربهعبد

وقال!:،أنسأبىبنعمرانهووإنما.أنسأبىبنأنسعن:قال!؟مواضع

بنربيعةعننافعبناللهعبدعنهو:وإنما.الحارثبناللهعبدعن

ولم.المطلبعن:هوفقال!،المطلبابنهوالحارثبنوربيعة،الحارث

.(2)عباسبنالفضلعن:فيهيذكر

،(9621)اوددبووأ،(23175)وأحمد.بهروحعن(91752)أحمدوأخرجه.(6341)الطيالسى(1)

.(282)داودأبىضجففىالألبانىوضعفهبه.شجةطريقمن(616)الكبرىفىوالنسائى

.82صالعلل(2)
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اخرهنفيإلايسلملاأربعايصلىأنأجازمنبابالصلاةكتاب

آخرهنفىإلايسئ!الاأربعايصلىاناجازمنباب

عثمانأبوحدثنا،المؤفلبنعلئبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-4639

الفزاء،الوفابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرئالفهعبدبنعمرو

عن،منجابابنعن،إبراهيمعن،عبيدةحدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا

تزولحينيصفى!ي!الفهرسولكان:قالالأنصارئأئوبأبىعن،القرثع

"إن:قال؟الضلاةهذهماالفهرسوليا:أئوبأبوفقال.ركعاتأربعالشئمس

نأفأحبئالظهز،يصلىحتى(1)ترتجفلاالشم!ق،تزولحينتفتحالشماءأبواب

تقرأ،الفهرسوليا:قالالسموايئإ.أبوابترتجأنقبلخيزفيهنصلىيصعد

الا،:قال؟فاصلسلائمفيهن:قال.إأنعم:قالكفهن؟-فيهنيمرأأو-فيهن

معتب.بنعبيدةعنفضيلبنمحمدرواهوبمعناهآيخيرهن!)2(.فىإلا

/21الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلىالحسنأبووأخبرنا-0446

أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبن،و433

أخبرنا،أيضاالزبيعأبووحذثنا:قال)ح(عبيدةأخبرنا،هشيئمحدثنا،الربيع

عن،منجاببنسهمعن،إبراهيمعن،عبيدةحدثنا،زكريابنإسماعيل

أربغلمجرالفهرسولأدمن:قالالأنصارئأئوبأبىعن،القرثععن،قزعة

:قال،الأنصارئأئوبأبىمنزلفىالشمستزولحينيصفيهنركعات

/الحديثفذكرتصفيها؟التىالضلاةهذهماالفه،رسوليا:فقلت489/2

.2/35الفائقأكلق.:رتجاالبابرتج(1)

به.يحلىعنمننخب(-226)حميدبنعبدأخرجه(2)
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آخرهنفىإلايسلملاأربعايصلىأنأجازمنبابالصلاةكتاب

أبورواهوكذلك.أتئموهوزكريابنإسماعيلحديثوهذا:قال،(1)بمعناه

،عبيدةعن،شعبةعن:وقيل.عبيدةعنشعبةعنوغيرهالطيالسئ)2(داود

.(3)بوئأأبىعن،قرثععن،قزعةعن،منجاببنسهمعن،إبراهيمعن

يحتبئلاضعيفمعتببنوعبيدةخطأ.وهوقزعةعن،قرثععن:وقيل

.(4)

ع.بحبره

:داودأبوقال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا

عنهلحذثتبشىءعبيدةعنحذثتلو:القطانسعيدبنيحىعنبلغنى

.()ضعيفعبيدة:داودأبوقال.الحديثبهذا

:أتوبأبىعنقوىغيرآخروجهمنروىوقد:الشيخقال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-4641

حدثنا،الحنفئالمجيدعبدبنالفهعبيدحذثنى،قلابةأبوحدثنا،يعقوب

أبىعن،الضلتبنعلىعن،رافعبنالمسيبعن،الأعمشعن،شريك

(1

(2

(3

(5

عنقزعةعنأو،الضبهىقرثععن:وفيه.بههثيمطريقمن(279)الشمائلفىالترمذىأخرجه

به.عيدةطريقمنمختصرا(1571)ماجهوابن،(23532)أحمدوأخرجهقرئع.

به.شبةعن(1214)خزيمةابنطريقهومن،(598)الطيالسى

الإسناد.منقزعةفأسقط،بهشبةطريقمن(1270)داودأبوأخرجه

فى:عليهالكلامينظرالكوفى.الضبهىالرحمنعبدأبو:وتيل،الكريمعبدأبو،مقببنعيدة

،2/651الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،6/94والتعديلوالجرح،6/127الكبيرالتاريخ

فىحجرابنوقال.الحديثضعيف:2/092المهذبفىالذهبىقال.19/273الكمالوتهذيب

بأخرة.واختلطضعيف:548/1التقريب

.(1270)عقبداودأبو
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عددعقدبلايصلىأنأجازمنبابالصلاةكتاب

أخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا.(ح)!ي!النبىعن،أئوب

بنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

رافع،بنالمسئبعن،الأعمشعن،سفيانعن،مؤفلحدثنا،بكرأبى

قبلأربعايصلىكان!ح!النبئأن،أئوبأبىعن،ظ433/21،رجلعن

كمحتالشمسزالتإإذا:فقالالصخلاة.هذهتديمإنك:لهفقيل،الطهر

.سفيانحديثلفظ.اتزتج"أنقبلأقذمأنوأحبالشماء،أبواب

فىإلافيهنيسفمولايتشهدلاخمسبإجازةالثابتالحديثوردوقد

فىإلايسقمولا،الثامنةفىإلايقعدلاتسعوبإجازةالوتر،فىاخرهن

مذكور)2(.الوترفىأيضاوذلك،التاسعة

عددعقدبلايصلىأنأجازمنباب

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدأبوأخبرنا-4642

أبوحدثنا،عوفبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الأحنفدخل:قالرئاببنهارونحدثنى:قالالأوزاعىحدثنا،المغيرة

لاوالفه:فقالوال!جود،الزكوعيكثربرجلفإذادمشقمسجدقيسابن

قالالزجلانصرففلضا:قال.وترعلىأمينصرفشفععلىأنظرحتىأبرح

أدرىكونألاأ:قالوتر؟علىأمانصرفتشفعأعلىتدرىهلالفهعبديا:له

طريقمن(5121)خزيمةوابن.بهشريكطريقمن(5121)خزيمةوابن،(15235)أحمدأخرجه(1)

به.سفيانطريقمن(23565)وأحمدبه.مزمل

.(4874-4862)فىصأتىماينظر(2)
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وقاعداقائماالتطوعصلاةبابالصلادةكقاب

وسلامهعليهاللهصلواتالقاسمأباخليلىسمعتإنى،يدرىالفهفإن

عبدمن"ما:يقولع!ي!القاسمأباخليلىسمعتإنى:قالثم،بكىثم.يقول

الأحنففقال:قال."خطيئةبهاعنهوحط،درجةبهاالفهرفعهإلاسجدةللهيسجد

نفسىإلئفتقاصرت:قالذز.أبو:قالالفه؟يرحمكأنتمن:!يقابن

.(1)عليهنفسىفىوقعمما

وقاعداقائفاالتطوعصلاةباب

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنى،الحافظاللهعبدبوأأخبرنا-4346

السهمى،بكربناللهعبدحدثناعباد،بنالحسنبنموسىأخبرنا،بالويه

محمدبنجعفرحدثنا،الفقيهالوليدأبووأخبرخ!:.قمالحسانبنهشامحدثنا

هشامعن،معاويةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الحسين(و21/434ابن

رعأعائشةسألت:قالشقيقبناللهعبدعن،سيرينابنعن،حسانابن

قاشماالصلاةيمثرعجي!الطهرسولكان:فقالت،ع!ي!اللهرسولصلاةعن

ركعقاعداالضلاةافتتحوإذاقائما،ركعقائماالصلاةافتتحفإذاوقاعدا،

(3)
يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهقاعدا)2(.

المحبوبئ،العباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4644

وأخبرخ!)ح(الجريرئأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،مسعودبنسعيدحدثنا

.انقطاعفيه:2/921الذهبىوقالبه.الأوزاعىطريقمن(21452)أحمدأخرجه(1)

.(4536)فىوتقدم.(889)الصغرىفىالمصنف(2)

.(073/011)مسلم(3)
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2/490

وقاعداقائماالتطوعصلاةبابالصلاةكتاب

يحى،بنيحيىحدثنا،الإمامنصربنمحمدحدثنا،الفقيهالنضرأبو

قلت:قالشقيقبنالفهعبدعن،الجريرئسعيدعن،زريعبنيزيدأخبرنا

حطمهمابعد،نعم:قالتقاعا؟وهويصفىلمجزالنبئكانهل:ر!ئه!لعائشة

.2يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الناس/

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4645

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبو

أخبر:ى:جريجابنقال:قالمحمدبنحخاجحدثنا،إسحاقبنمحمد

ر!نهاعائشةان،أخبرهالرحمنعبدبنسلمةاباأن،سليمانأبىبنعئمان

.(3)!مملاجوهوصلاتهمنكئيراكانحتىيمتلميخزالفهرسولأن،أخيرته

.(4)دمحمبنحخاجعنوغيرهحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

وأبوال!لمئالرحمنعبدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4646

أبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدئنا:قالواعمروأبىابنسعيد

،عثمانابنيعنىكاح!ضلاحذئنى:قال،ظ21/434فديكأبىابنحدثنا،عتبة

صلاةأكثركان:قالتأنهار!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنالفهعبدعن

به.يزيدطريقمن(2527)حبانوابن،(1656)والنسائى،(25829)أحمدأخرجه(1)

وأثقالهمأمورهممنحملهلماكأنهفيهمكبرإذاأهلهفلاناحطميقال."الناس"حطمه:وقولها

.6/13النووىيرحمسلمصحيحمحطوما.شيخاصيروهبمصالحهموالاعتناء

.(115/732)مسلم(2)

،(25361)وأحمد.بهحجاجطريقمن(1655)والنسائى،(268)المانلفىالترمذىأخرجه(3)

به.جريجابنطريقمن(1239)خزيمةوابن

.(732/611)مسلم(4)
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وقاعداقائماالتطوعصلاةبابالصلاةكتاب

"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(2)!سلاجوهووبذن)1(ثقلحينجمي!الفهرسول

.(3)عثمانبنالفححاكحديثمن

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4647

)ح(مالكعن،القعنبئحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

إبراهيم،بنعيسىبنعلئحذثنى،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا

علىبنوإبراهيممحمدبنوموسىالحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا

ابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحىحدثناقالوا:الذهليان

عن،ال!همىوداعةأبىبنالمطلبعنيزيد،بنالسائبعن،شهاب

حتىقاعذا(4)سبحتهفىصفى!ي!الفهرسولرأيتما:قالتأئهار!نه!حفصة

ةرو!لابيقرأوكانقاعدا،سبحتهفىيصفىفكان،بعاموفاتهقبلكان

عن""الصحيحفىمسلئمرواه.(منها)أطولمنأطولتكونحتىفيرتلها

(6)

يحيى.بنيحى

أبوأخبرنا،العلوئاحمدبنمحمدبنالطفرمنصورابوأخبرنا-4846

.(2635)عقبالمصنفقالهماينظر(1)

به.فديكأبىابنطريقمن(26202)أحمدأخرجه(2)

.(732/171)مسلم(3)

."أشحة:م،سفى(4)

خزيمةوابن،(6571)والنسائى،(373)مذىوالتر،(42426)أحمدطريقهومن،1/137مالك(5)

.(2508)حبانوابن،(1242)

.(733/811)مسلم(6)
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...قامثمجالساالتطوعصلاةافتتحمنبابالصلاةكتاب

حدثنا،(اغرزةأبىبنحازمبن)اأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفر

بنجابرعن،سمافيعن،صالحبنالحسنحدثنا،موسىبنالفهعبيد

"الصحيح"فىمسلمرواهقاعدا)2(.صفىحتىيمتلمجمزالنبئأن،سمرة

.(3)موسىبنالفهعبيدعنشيبةأبىابنبكرأبىعن

قام،ثمجالساالتطوعصلاةافتتحمنباب

القيامبعدالقعودإدعادومن

الحسنبنمحمدبنالفهوعبدالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4649

محمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبواخبرنا:قالا،و21/435العدل

،عروةبنهشامعن،مالكحدثنا،بكيربنيحىحدثنا،العبدئإبراهيمابن

صلاةيصفىلمجصاللهرسولترلمأنهاأخبرتهأنهارعأ،عائشةعن،أبيهعن

فقرأ،قاميركعأنأرادإذاحتىقاعدايقرأفكان،أسنحتىقطقاعداالفيل

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)عكرثمايةأربعينأوثلاثينمننحوا

.()هشامعنأوجهمنمسلموأخرجه،مالكعنيوسفبنالفهعبد

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-0465

غرزة(.حازمأبى"بن:مفى(\-1)

به.موصىبنالفهعبيدطريقمن(0820)الطبرانىأخرجه(2)

.(734)مسلم(3)

وابن،(4816)والنسائى،(953)داودأبووأخرجه.(48452)أحمدطريقهومن،1/137مالك(4)

به.هامطريقمن(0124)خزيمةوابن،(1227)ماجه

.(173/111)ومسلم،(1811)البخارى(5)
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...ماقثمجالساالتطوعصلاةافتتحمنبابالصلاةكتاب

علىقرأفيماالقعنبئحدثنا،الذارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسابن

بنمحمدبنجعفرحدثناعمر،ابننصرأبووأخبرنا:قال)ح(مالك

يزيدبنالفهعبدعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الحسين

نأر!نها،عائشةعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعنالنضر،وأبى

قدرقراءتهمنبقىفإذا،جالسوهوفيقرأجالسايصفىكانلمجواللهرسول

ثمسجد،ثمركعثم،قائموهوفقرأقام،ايةأربعينأوثلاثينيكونما

الفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)كلذمثلالثانيةالركعةفىيفعل

.(2)يحيىبنيحيى/عنمسلمورواه،مالكعنيوسفابن

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4651

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

ابنبكرأبىعن،هشامأبىبنالوليدعن،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا

فإذاقاعد،وهويقرأكانجمحمالنبئأنر!بقا،عائشةعن،عمرةعنمحمد،

"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)ةياأربعينإنسانيقرأماقدرقاميركعأنأراد

.(4)عليةابنإسماعيلعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن(ظ435/21

.(3732)فىيحىطريقمنوتقدمبه.القعنبىعن(954)داودأبوأخرجه(1)

.(731/121)ومسلم،(1911)الجارى(2)

من(1244)خزيمةوابن،(1226)ماجهوابن،(1649)والنسائى،(2و826)أحمدأخرجه(3)

به.إسماعيلطريق

.(173/311)مسلم(4)
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القاعدصلاةعلىالقائمصلاةفضلبابالصلاةكتاب

القاعدصلاةعلىالقائمصلاةفضلباب

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-4652

حسينحدثنا،الأزرقبنإسحاقحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابى

جعفرأبوأخبرنا،بشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبووأخبرنا)ح(المكتب

حسينأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الفخامالوليدبنأحمدحدثنا،الرزاز

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(المعفم

المعفم،حسينحدثنا،الوارثعبدحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا

صلاةعنجمرالنبئسألت:قالحصينبنعمرانعن،بريدةبنالفهعبدعن

يصففلهقاعداصفىومن،أفضلفهوقائماصفى)من:فقال،قاعذوهوالزجل

،الوارثعبدحديثلفظالقاعد،)1(.اجرنصففلهنالماصئىومنالمائم،أجر

وفى.مثلهوالباقىالقاعد.صلاةعنجمرالنبئسالائهإسحاقحديثوفى

أبىعن!"الصحيحفىالبخارئرواه.!بالفهرسولصئل:يزيدحديث

.(2)ديعسبنالوارثعبدعنمعمر

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-4653

:قالمنصورعن،شعبةحدثنا،الطيالسنداودأبوحدثنا،حبيببنيون!س

بنالفهعبدعن،الأعرجيحىأبىعن،يحذثيسافبنهلالسمعت

فىوتقدمبه.الأزرقبنإسحاقعن(19974)احمدوأخرجه.(891)الصغرىفىالمصنف(1)

(0373).

.(6111)لبخارىا(2)
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المكتوبةغيرالراحلةعلىالتطوعبابالصلاةكتاب

.(1)"القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعدأصلاة:قاللمجزالفهرسولأن،عمرو

(3)(2)ري،،
رو!نمعنجريرحديثفىو.شعبهعنغندرحديثمنمسلماخرجه

على،و436/21القاعد"صلاة:قولهوأن،جالسابالضلاةلمجي!النبىتخصيص

بابفىتعالىالفهشاءإنيردوذلك،غيرهفى.إالقائمصلاةمنالنصف

.(4)النكاحكتابأؤلفىالخصائص

المحتوبةغيرالراحلةعلىالتطؤعباب

.(فيه)الأحاديثمضتقد

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأخبرنا-4654

الفهعبدأبووأخبرنا)ح(وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،

حدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،الفهعبدابنبكرأبوأخبرض!،الحافظ

،شهابابنعن،يزيدبنيونسأخبرك!،وهبابنحدثنا،يحىبنحرملة

الراحلةعلىيسئحلمجي!الفهرسولكان:قالأبيهعن،الفهعبدبنسالمعن

فىليس.(6)المكتوبةعليهايصفىلاائهغير،عليهاويوتر،توخهوجهأئ،!بق

والنسائى،(950)داودوأبوبه.شعبةطريقمن(6803)أحمدوأخرجه.(2403)الطيالسى1(1)

به.منصورطريقمن(1237)خزيمةوابن،(1658)

.(.../573)مسلم(2)

.م،س:منسقط(3)

.(13519)فىسيأتى(4)

.(2248-2242)فىتقدم(5)

.(2249)فىوتقدم.(344)موطئهفىوهبوابن،(1224)داودأبو(6)
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2/492

رمضانشهرقيامبابالصلاةكتاب

أخرجتهوقد.(1)ملةحرعن"الصحيح"فىمسلمرواه."قبل"داودأبىحديث

.(2)ىضمفيماعاليا

أخبرنا،العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنبوأوأخبرنا-6554

بنحقادحدثنا،الذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،الشرقىابنحامدأبو

حيثبعيرهعلىيصفىكاناللهعبدأن،نافععن،اللهعبيدعن،مسعد

يوتركاناللهعبدوأن،ذلكيفعلكانكيرالفهرسولانوأخبرهم،بهتوخه

(3)

.بعيره

رمضانشهرقيامباب

صالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمد6564-أخبرنا

:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الحرشئعمروبنمحمدحدثناهاض!،ابن

أبىعن،الرحمنعبدبنحميدعن،شهابابنعن،مالك/علىقرات

مالهغفرواحتساباإيمانارمضانقامامن:قالكي!الفهرسولأن؟!حبهيرة!ى

يحى،بنيحىعن!"الصحيحفىمسلئمرواه.(4)أذنبه،ظ436/21ينتمذم

.()مالكعن.يرشفبنالذعبدعنالبخارئ!روا!

.(007/39)مسلم(1)

.(2249)فىتقدم(2)

.(2243)فىتقدم(3)

كما،داودوأبو،(37)والبخارى،(40031)أحمدطريقهومن،(278)مصعبأبىبروايةالموطأ(4)

.(0322)خزيمةوابن،(1160)والنائى،9/329الأشرافتحفةفى

.(9002)والخارى،(957/173)مسلم(5)
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رمضانشهرقيامبابالصلاةكتاب

الفقيه،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4657

عقيل،عن،الفيثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،الواحدعبدبنعبيدحدثنا

ل!نههريرةأباأن،الرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرنى:قالشهابابنعن

تقدممالهمخفرواحتساباإيمانانا!فمرقام"مق:يقولكيه!الفهرسولسمعت:قال

.(1)ريكببنيحيىعن""الصحيحفىالبخارىرواه."ذنبهمق

وأبوعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4658

أحمدسعيدوأبوالسبعئ)2(محمدبنعلئالحسنوأبوالسلمئالرحمنعبد

محمدالعباسأبوحدثنا:قالوالفظا(3)الأديبالصفارمزاحمبنمحمدابن

أخبر!،وهببنالفهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوبابن

سمعت:قالهريرةأباأنسلمةأبوأخبر!:قالشهابابنعن،يونس

.4دنبه"مقتقدممالهمحفرواحتساباإيماناقامه"مق:مضانلريقولكيه!اللهرسول

وأبوالسلمئالرحمنعبدوأبوعمروبىأابنسعيدأبووأخبرنا-4659

الزبيعحدثنا،العباسأبوحدثنا:قالواالأديبسعيدوأبوالسبعئ)2(الحسن

سلمةأبىعن،شهالب!بناعق،لامالفيئهاخبوى!،وهبابقحدثنا،سليدالطابن

.(سواء)مثلهجيمالفهرسولعن،هريرةأبىعن،الرحمنعبدبنوخميد

.(8002)لبخارىا(1)

.(1121)فىتقدمالسبحى.الحسنأبو،جعفربنمحمدبنمحمدبنعلى:وهوإالسبيعىا.:م،سفى(2)

)حوادثالإسلامتاريخ.(!42؟)سنةتوفىيحى.بنومحمدالمصنفعنه،3رو،الأصمسمع(3)

.494صكل(042-د1054منةوونيات

به.وهبابنطريقمن(2546)حبانوابنبه.سليمانبنالربغعن(2193)النائىأخرجه(4)

به.مالكطريقمن(1602)النانىأخرجه(5)
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رمضانشهرقيامبابالصلاةكتاب

."رمضانصام)من:فقالسلمةأبىعن،الرهرئعن،عيينةابنورواه

القدرأ)1(.ليلةقام)من:وقال

أخبرناإملا"الأصبهاخ!يوسفبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-0466

بنأحمدأخبرنا(و437/21،القطانالحسنبنالحسينبنمحمدبكرأبو

محمدبنعلئالحسينأبووأخبرنا)ح(الرزاقعبدحدثنا،ال!لمئيوسف

حدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانبنالفهعبدابن

!!بأعن،الرهرئعنمعمر،عن،الرزاقعبدحدثنامنصور،بنأحمد

غيرمنرمضانقيامفىيرغبكانجمي!الفهرسولأن،هريرةأبىعن،سلمة

منتقذمما4غفرواحتساباإيمانارمضانقامأمن:فيقولبعزيمةفيهمرهميأأن

الزمادئمنصوبىبنأحمدزاد.ذلكعلىوالأمرجمي!الفهرسولفتوفى.إذنبه

فىمسلمرواه.(2)الاطعمرخلافةمنوصدربكرأبىخلافةفى:روايتهفى

الززاق)3(.عبدعنحميدبنعبدعن""الصحيح

الرحمن،عبدبنسلمةأبىعن،الرهرئعن،مالكأيضاورواه4)-1664

(4والأمرجمي!الفهرسولفتوفى:شهابابنقال:وقالبمعناههريرةأبىعن

خزيمةوابن،(1022)والنسائى،(1372)داودوأبو،(4102)والبخارى،(0872)أحمدأخرجه(1)

به.سفيانطريقمن(1894)

داودوابو،(7787)احمدطريقهومن،(9771)الرزاقوعبد،(021)الأوقاتففائلفىالمصنف(2)

به.معمرطريقمن(0312)النسانىواخرجه.(9712)والنسائى،(088)والترمذى،(1371)

.(759/174)مسلم(3)

.2ص،س:فىليى(4-4)
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رمضانشهرقيامبابالصلاةكتاب

فةخلامنوصدر،بكربىأفةخلاصدرفىذلكعلىمرالأوكان،ذلكعلى)ا

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،المهرجاك!أحمدأبوأخبرظ.!الخطاببنعمر

حدثنابكير،ابنحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفر

.(1(2)فذكره.مالك

بنالفهعبدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4662

بىابنليع-امسإحدثنا،مةاسابىأبنالحارثأخبرنا،بمروالقاضىالحسين

بنصالحبنمحمدحذثنى،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكحدثنا،أويس

قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الحرشئعمروبنمحمدحدثناهاك!،

جمي!اللهرسولأنر!نها،عائشةعن،عروةعن،شهابابنعن،مالكعلى

فكثرالقابلةمنصلىثم،ناسنبصلاتهفصفىليلةذاتالمسجدفىصفى

إليهميخرجفلم،الرابعةأوالثالثةالفيلةمناجتمعواثم،الناس

الخروجمنيمنغنىفلم،صنعتمالذىرأيت)قد:قالأصبحفلضا،لمج!الفهرسول

2/493حديثهمالفظ.مضانرفىوذلك:قال/عليكم!.تفرضانخشيتأنىإلاإليكم

رواه.(3)ممجالنبىزوج،ظ437/21عائشةعن:قالأويسأبىابنأنإلا،سوا:

.2ص،س:)1-ا(لي!فى

.(0222)خزيمةوابن،(1371)داودوأبو،(08431)أحمدطريقهومن،1/131،411مالك(2)

فقط.شهابابنقولمالكوعد

والشائى،(1373)داودوأبو،(1291)والبخارى،(46425)أحمدطريقهومن،1/131مالك(3)

(0316).
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رمضانشهرقيامبابالصلاةكتاب

.(1)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،إسماعيلعندا"الصحيحفىالبخارئ

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبووأخبرنا-4663

محمدأبو2)حدثنا،مكرمبنعلىبنالضمدعبدالحسينأبوحدثنا،ببغداد

عن،الليثحدثنا،بكيربنالفهعبدبنيحىحدثناالواحد،عبدبن2عبيد

لمجمالنبىزوجعائشةأن،الزبيربنعروةأخبرخ!،شهابابنعن،عقيل

فصفى،المسجدفىيصفىالفيلجوفمنليلةخرجلمجفهالفهرسولأنأخبرته

منهم،أكثرفاجتمع،بذلكفتحذثواالناسفاصبح،بصلاته(3)يصفونرجال

الناسفأصبح،معهفصفوافصئى،الثانيةالفيلةلمجج!الفهرسولفخرج

لمجيهاللهرسولفخرج،الثالثةالفيلةمنالمسجدأهلفكثر،بذلكفتحذثوا

يخرجفلم،أهلهعنالمسجدعجزالزابعةالفيلةكانتفلما،بصلاتهفصفوا

إليهميخرجفلم.الضلاة:يقولونمنهمرجالفطفق،!ج!الفهرسولإليهم

علىأقبلالفجرصلاةقضىفلما،الضبحلصلاةخرجحتى!ي!الفهرسول

خشيتولكنى،الفيلةشآنكمعلئيخفلمف!نهبعد،)أفا:قالثم،فتشفدالناس

رمضانقيامفىيرغبهمجممالفهرسولوكانعنهاإ.كمعجزواعليكمتفرضأن

غفرواحتساباإيمانارمضانقام"من:فيقول،فيهمرأبعزيمةمرهميأأنغيرمن

نىثم،ذلك،و438/21علىمروالأسج!الفهرسولفتوفى."ذنبهمنتمذممماله

رءلمحظ)4(.الخطاببنعمرخلافةمنوصدرابكرأبىخلافةذلكعلىالأمر

.(176/771)مسلمو،(1102)البخارى(1)

.2؟8/38دثقتاريخوينظرعيد".بن"محمد:م،سفى(2-2)

الخريج.مصادرفىوليست.النسخفىكذا(3)

--4352)حبانوابن،(176)ومسلم،(53622)أحمدوأخرجه،(684)الصغرىفىالمصنف(4)
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رمضانشهرقيامبابالصلاةكقاب

منوكان،القارئعبدبنالرحمنعبدوأخبرك!:عروةقال-4664

المسلمين،مالبيتعلىالأرقمبنالفهعبدمعيعملوكان،ل!لمحبهعمرعمال

الرحمنعبدمعهفخرج،رمضانفىليلةخرجر!حنهالخطاببنعمرأن

لنفسه،الرجليصلى،متفزقونأوزاعالمسجدوأهلالمسجد،فىفطاف

جمعناهملولأظنوالفه:ز!بهعمرقال.الزهطبصلاتهفيصفىالزجلويصفى

علىيجمعهمأنعلىر!جهالخطاببنعمرفعزم.مثلألكانواحدقارىعلى

بنعمرفخرج،رمضانفىبهميقومأنر!جبهكعببنأبئمرفأ،قاركئىواحد

عبدبنالزحمنعبدومعه،لهمقارممئىبصلاةيصلونوالناسز!حبهالخطاب

عنهاينامونوالتى،هذهالبدعةنعم:زجظالخطاببنعمرفقال،القارى

رواه.(1)هلؤأفىيقومونالناسوكان،الفيلاخريريد.يقومونائتىمنفضلأ

عبدبنالرحمنعبدحديثدونبكيرابنعن"الصحيح"فىالبخارئ

:الرهرئعنمالكحديثمنالرحمنعبدحديثأخرجوإنماالقارى)2(،

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرناه-4665

ابنحدثنا،العبدىبراهيمإبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبو

بنالرحمنعبدعن،الربيربنعروةعن،شهابابنعن،مالكحدثنا،بكير

إلىرمضانفىليلةز!بهالخطاببنعمرمعخرجت:قالالقارئعبد

الزجلويصفى،لنفسهالزجليصفىمتفزقونأوزاعالناسفإذاالمسجد،

به.الزهرىطريقمن(254=ه

به.بكيربنيحىطريقمن(1364)المعرفةفىوأخرجه.(847)الصغرىفىالمصنف(1)

.(924)البخارى(2)
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رمضانشهرقيامبابالصلاةكتاب

لولأرىإنىوالله:ل!يهبهالخطاببنعمرفقال،الزهطبصلاتهفيصلى

بنأبىعلىفجمعهمعزمثم.أمثللكانواحدقارىعلىهؤلاءجمعت

فقال،قارئهمبصلاةيصتونوالناسأخرىليلةمعهخرجت3:قال.كحب

،ظ438/21أفضلعنهاينامونوائتى،هذهالبدعةنعم:ه!لالخطاببنعمر

البخارىرواه.(1)هلؤأيقومونالناسوكان،الفيلآخريريد.يقومونائتىمن

.(2)مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفى

الذينورى)3(،فنجويهبنمحمدبنالحسينالفهعبدابوأخبرنا-4666

أبوحدثنا،عمرانبنمحمدحدثنا،شنبةبنمحمدبناللهعبيدحدثنا

نأ،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سفيانحدثنا،المخزومئيعنى/الفهعبيد

بنأبىعلىالرجال،رمضانشهرقيامعلىالناسجمعه!لالخطاببنعمر

.(4)حثمةأبىبنسليمانعلىوالنساء،كعب

بنعلىبنمحمدبنموسىحدثنا،فنجويهبنالحسينوأخبرنا-4667

بنهشامحدثناببغداد،الزازئماهانبنعيسىبنأحمدحدثنا،الفهعبد

عرفجةحدثنا،الثقفىالفهعبدأبىعن،معاويةبنمروانحدثناعفار،

طريقمن(3269)والثعب،(112)الأوتاتففائلفىالمصنفوأخرجه.1/411،151مالك(1)

به.بكيرابن

.(2010)البخارى(2)

كثيرصدوقاثقةكان،الدينورىالمفىاللهعبدأبو،اللهعبدبنالحسينبنمحمدبنالحسين(3)

.17/383السير،(556)المنتخب.(لك414)سنةتوفى.التصانيفكثير،الحديث

سليمانمامةإذكرعلىمقتصرينبهسفيانطريقمن5/26عمعدوابن،(4215)الرزاقعبدأخرجه(4)

به.هامطريقمن(6202)شيبةأبىوابنللنساء.
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...الليلصلاةمنوغيرهاالتراويحصلاةأنزعممنبابالصلاةكتاب

،رمضانشهربقيامالناسيأمرر!بهطالبأبىبنعلئكان:قالالثقفئ

النساء)1(5مامإأنافكنت:عرفجةقالإماما.وللنساء،ماماإللرجالويجعل

وغيرهاالتراويحصلاةأنزعممنباب

افضلبالانفرادالليلصلاةمن

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4668

)ح(المرثدئبشربنوأحمدالمروزئقادمبنأحمدحدثناالصفار،عبيد

حدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

حدثنا،وهيبحدثناحماد،بنالأعلىعبدحدثنا:قالواموسىبنعمران

بنزيدعنسعيد،بنبسرعنالنضر،أباسمعت:قالعقبةبنموسى

حصيرمن:قالأنهحسبت:قال.(2)حجرةاتخذع!ي!اللهرسولأن،ثابت

بصلاتهفصلى،ليلتين:المرثدئروايةوفى.ليا!رفيهافصلى،رمضانفى

عرفت"قد:فقالإليهملشرجيقعد،جعلبهمعلمفلما،أصحابهمنناس

المرءصلاةالصلاةأفضلفإن،بيوتكمفىالنالرأيهافصلوا،صنيعكممنرايتالذى

سالمعن:والمرثدئالمروزىروايةوفى،و439/210المكموبة")3(إلابيتهفى

عن(6205)شيبةأبىابنوأخرجه.(125)الأوقاتوفضائل،(3273)الشعبفىالمصنف(1)

به.الثقفىطريقمن(5125)الرزاقوعبدبه.معاويةبنمروان

بثرحمسلمصحيحمار.يديهبينيمرولافيهليصلىليسترهبحصيرالمسجدمنمرضعاحؤط:أى(2)

.6/96النووى

أحمدوأخرجه.بهالحاكمعن(185)الصغرىوفى.بهعبدانابنعن(3279)الشعبفىالمصنف(3)

(1942)حبانوابن،(4021)خزيمةوابن،(5981)والنسائى،(0729)والبخارى،(58212)

به.وهيبطريقمن
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...الليلصلاةمنوغيرهاالتراويحصلاةأنزعممنبابالصلاةكتاب

ورواهحماد،بنالأعلىعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواهالنضر.أبى

(1)

وهيب.عنبهنرعنحاتمبنمحمدعنمسلم

الأنصارى،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-4669

أخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا،خليفةأبوأخبرنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا

رجل:لهقال:(2)لاقعمربنالفهعبدعن،مجاهدعن،منصوبىعن،سفيان

؟القرانتقرأأليس:عمرابنيعنى،قال؟رمضانفىالامامخلفأصفى

.(3)بيتكفىصلحمار؟كالكأفتنصت:قالنعم.:قال

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-5467

بنموسىعامبرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا

عن،نافععنمحمد،بنعمرأخبريى،مسلبمابنهوالوليدحدثناعامر،

الناسانصرففإذا،رمضانشهرفىبيتهفىيقومكانأنه،عمربنالفهعبد

لاثم،لمجمالفهرسولمسجدإلى(4)يخرجثم،ماءمنإداوةأخذالمسجدمن

.(الضبح)فيهيصفىحتىمنهيخرج

.(178/412)ملمو،(173)لبخارىا(1)

هد.مجا:أى(2)

به.سفيانطري!من(7789)شيبةأبىوابن،(7742)الرزاقعبدأخرجه(3)

.""خرخ:2صفى(4)

من1/351المعانىشرحفىوالطحاوى،(7788)شيبةأبىوابن،(7743)الرزاقعبدأخرجه(5)

.رمضانفىالإمامخلفيقرملا:بلفظبهنافعطريق
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الصلاةكتاب
أفضلبالجماعةأنهازعممنباب

أفضلبالجماعةانهازعممنباب

بنمحمدالقهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4671

الأعلىعبدبنالحسنحدثنا،بمكةالضنعاخ!الحميدعبدبنعلى

الوليدعن،هندبىأبنداودعن،الثورئعن،الرزاقعبدحدثنا،الضنعاض!

معصمنا:قال!ذرأبىعننفير،بنجبيرعن،الحرشىالرحمنعبدابن

ليلةكانت(ظ439/21حتىشيئاالشهرمنبنايقمفلم،رمضانلمججاللهرسول!

القيلةمنبنايقملمثم،الليلثلثمننحوذهبحتىبناقاموعشرينثلاث

يا:فقلنا،الليلنصفمننحوذهبحتىمسةالخاالليلةفىبناوقام،الرابعة

حتىالإماممعقامإذاالإنسان"إن:فقال!القيلة؟بقئةنفلتنالو،القهرسول!

إلىوبعث،ال!ابعةوقام،ال!ادسةلبالمملمثم."ليلتهبقيةدكتبينصرف

؟الفلاحوما:قلت:قال!.الفلاحيفوتناأنخشيناحتىالناسواجتمع،أهله

.(1ال!حور):قال!

وقال!:.يبقىمماالساج؟وعشرينأربعليلة:قال!داودعنوهي!ورواه

مماالثالث؟وعشرينثمانوليلة،يبقىمماالخامس؟وعشرينلستليلة

.(3)دوادعنوغيرهمازريعبنويزيدبشيربنهشيمرواهوبمعناه.(2)يبقى

به.الثورىطريقمن(21447)أحمدطريقهومن،(7706)الرزاقعبدمصنف(1)

به.وهيبطريقمن1/249المعانىشرحفىوالطحاوى،(468)الطيالسىأخرجه(2)

طريقمن(991)السنةشرحفىوالبغوى،(402)الليلوقيامالتهجدفىالدنياأبىابنأخرجه(3)

فىلبانىالاوصححه.بهزريعبنيزيدطريقمن(1375)داودوأبو،(1818)والدارمى.بههثم

.(1227)داودأبىصحيهح
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للقرانحافظايكونلالمنافضلبالجماعةانهازعممنبابالصلاةكتاب

داودعنسلمةبنحفادورواهالثورئ)1(،عن/الرزاقعبدغيررواهوبمعناه

عنالأنصارئموسىبنمحمدوكذلك،الثورئعنالرزاقعبدروايةنحو

أعلم.والفه،أصختابعهومنوهيثورواية،اودفى

للقرآنحافظايحونلالمنأفضلبالجماعةأنهازعممنباب

الحسنبنأحمدبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4672

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:ال!لمئالرحمنعبدوأبوالقاضى

أخبرك:وهببنالفهعبدعلىقرئ:قالنصربنبحرأخبرنا،يعقوب

مالكأبىبنثعلبةأنالهاد،ابنعن،مضربنوبكرسلمانبنالرحمنعبد

فرأى،مضانرفى(و21/044ليلةاتذكي!الفهرسولخرج:قالحذثهالقرظئ

يا:قائلقالهؤلاء؟ا،.يصنعإما:فقال،يصفونالمسجدناحيةفىناسا

معهوهميقرأكعببنوأبئ،قرانمعهملي!ناس!هؤلاء،الفهرسول

.(2)مهلذلكيكرهولمأصابوا((."قد:أوأحسنوا!)قد:قال.بصلاتهيصفون

قالا:عمروأبىابنسعيدوابوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4673

ابنحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بمثله.فذكره.الحجرئسلمانبنالرحمنوعبدمضربنبكرأخبرخ!،وهب

ونحوها)3(.الكلمةصاحبهعلىيزيدوأحدهما:وهبابنقال

.سفيانطريقمن(1404،4204)والبزار،(1819)الدارمىأخرجه(1)

.(301)موطنهفىوهبابن(2)

.(122)الأوقاتفضائلوفى،(1363)المعرفةفىالمصنف(3)
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للقرانحافظايكونلالمنأفضلبالجماعةأنهازعممربابالصلاةكتاب

الطبقةمنالمرظئمالكأبىبنثعلبةحسن.مرسلهذا:الشيخقال

وقيل:الضحابة)1(،فىمندهابنأخرجهوقد،المدينةأهلتابعىمنالأولى

وليست،يقتلاولمقريظةيومأسرا،القرظىعطيةسنسنه:وقيل.رؤيةله

صحبة.له

ضعيف:أنهإلاموصولبإسنادروىوقد

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-4674

وهب،بناللهعبدحدثنا،الهمداك!سعيدبنأحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

هريرةأبىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنء!لاعن،خالدبنمسلمأخبرخ!

المسجدناحيةفىيصلونرمضانفىأناسفإذاكيماللهرسولخرج:قال

كعببنوأبى،قرآنمعهمليسأناسهؤلاء:فقيلهؤلاء؟"."ط:فقال

بوأ!الصنعوا".ماوشم"أصابوا،:لمجيمالنبئفقال،!لافيصلونوهميصلى

.(2)ضعيفخالدبنمسلم،بالقوئليسالحديثهذاداود:

فنجويهبنمحمدبنالحسينظأ440/21الفهعبدأبوأخبرنا-4675

بنالحسينبنحمزةحدثنا،الكندىالفضلبنالفضلحدثنا،الدينورى

عمربنحفصحدثنا،الترقفئالفهعبدبنالعباسحدثنا،البغدادئعمر

كناز!ا:عائشةقالت:قالعكرمةعن،أبانبنالحكمحدثناالعدك!،

لهمفنعمل،رمضانشهرفىبناليقومواالكتابمنالضبياننأخذ

.367/1الصحابةمعرفة(1)

به.وهبابنطريقمن(1254)حبانابنوعنه،(0822)خزيمةابنوأخرجه.(1377)داودابو(2)
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الصلاةكتاب

القلئة)1(
.(3)(2)نجلخشكناوا

رمضانشهرفىالقياحركعاتعددفىروىماباب

رمضانشهرفىالقيامرحعاتعددفىروىماباب

بنمحمدبنإسماعيلأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4676

أنسبنمالكحذثنى،أويسأبىابنحدثنا،جذىحدثنا،البيهقئالفضل

بنإسماعيلأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(

أبىبنسعيدعن،مالكعلىقرأت:قاليحىبنيحىحدثنا،قتيبة

كاصلاةكانتكيفر!بهما:عائشةسألتقال:سلمةأبىعنسعيد،

رمضانفىيزيدهف!مجالفهرسولكانما:فقالت/؟رمضانفىئخرالفهرسول2/496

عنتسألفلاأربعايصفى،ركعةعثرةإحدىعلىرمضانغيرفىولا

يصفىثم،وطولهنحسنهنعنتسألفلاأربعايصفىثم،وطولهنحسنهن

"يا:فقالتوتر؟أنقبلأتنام،الفهرسوليا:فقلت:عائشةقالتثلاثا،

وفى،يحيىبنيحيىحديثلفظ.(4)"ىبلقينامولاتنامانعينئإن،عائشة

فىالبخارئرواه.ر!مجالنبىزوجعائشةسألانهأويسأبىابنحديث

.2/786الرسيطالمعجموالأكباد.اللحرممنتتخذومرقة،ونحرهالطعاممنيقلىما:القية(1)

فارسى..وتقلىالفستقأوواللرزبالسكروتملا،الحنطةدقيقخالصمنتصنعخبزة:الخشكنان(2)

.1/245الرسيطالمعجم

العباسطريقمن793/2الكاملفىعدىابنوأخرجه.(131)الأوقاتفضائلفىالمصنف(3)

واه.حفص:2/972الذهبىوقال.بهالترقفى

.(4735،13517)فىوشأتى.(560)تخريجهتقدم(4)
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رمضانشهرفىالقيامركعاتعددفىروىمابابالصلاةكتاب

.(1)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،أويسأبىبنإسماعيلعن""الصحيح

الحافظ،عدىابنأحمدأبوحدثنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-4677

أبىبنمنصورحدثنا(و441/21العزيز،عبدبنمحمدبناللهعبدحدثنا

كان:قالعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،شيبةأبوحدثنا،مزاحم

تفزدوالوتر)2(.ركعةبعشرينجماعةغيرفىزمضانشهرفىيصلىلمجتالنبئ

.(3)ضعيفوهوالكوفئالعبسىعثمانبنإبراهيمشيبةأبوبه

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجانئ،أحمدأبوأخبرنا-4678

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

مرأ:قالأنه،يزيدبنالسائبعن،السائبأختابنيوسفبنمحمدعن

بإحدىللناسيقوماأنالذارىوتميماكعببنأبئل!يهبهالخطاببنعمر

منالعصىعلىنعتمدكناحتىبالمئين)4(،يقرأالقارئوكالن،ركعةعشرة

الرواية.ثذهفىهكذا.(ا!جر)افروعفىإلاننصرفكناوما،القيامطول

بنالحسينبنمحمدبنالحسيناللهعبدأبوأخبرناوقد-4679

.(338/521)مسلمو،(3102)لبخارىا(1)

وعبد.بهالبغوىطريقمن12/45بغدأدتاريخفىالخطيبوأخرجه.1/024الكاملفىعدىابن(2)

.بثلاثويوتر،ركعةعرين:بلفظشيبةأبىطريقمن(منتخب-652)حميدابن

.(683)فىعليهالكلامتقدم(3)

"بالمائينإ.:سفى(4)

،(1"8/224441الأشرافتحفةفىكما،البهرىفىالنسالىطريقهومن،1/115مالك(51

بكيرابنطريقمن(1367)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.293/1المعانىشرحفىوالطحاوى
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رمضانشهرفىالقيامركعاتعددفىروىمابابالصلاةكتاب

السنئ،إسحاقبنمحمدبنأحمدحدثنا،بالذامغانالذينورئفنجويه

الجعد،بنعلئحدثنا،البغوئالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبدأخبرنا

كانوا:قاليزيدبنالسائبعن،خصيفةبنيزيدعن،ذئبأبىابنأخبرنا

ركعة.بعشرينرمضانشهرفىرضجنههالخطاببنعمرعهدعلىيقومون

بنعثمانعهدفىعصتهمعلىيتوكئونوكانوا،بالمئينيقرءونوكانوا:قال

.(1)القيامشذةمنرضالبهعفان

المزكى،جعفربنمحمدأخبرنا،العدلأحمدأبوأخبرنا-4685

رومانبنيزيدعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

بثلاثرمضانفى،!ضرالخطاببنعمرزمانفىيقومونالناسكان:قال

.(2)ركعةوعشرين

بإحدىيقومونكانوافإنهم(ظ441/21،الروايتينبينالجمعويمكن

أعلم.والقه،بثلاثويوترونبعشرينيقومونكانواثم،عشرة

محمدالفهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-4681

أبوأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

ترويحاتخمسفيصفىرمضانفىغفلةبنسويديؤمناكان:قالالخصيب

.(3)ركعةعشرين

فىالفريابىهجرخأو.(2844)الجعدياتفىوالبغوى،(127)ا،وقاتفضائلفىالمصنف(1)

به.ذلبأبىابنطريقمن(176)الصيام

.(179)الصيامنىالفريابىطريقهومن،1/115مالكأخرجه(2)

به.جعفرطريقمن28/9الكبيرالتاريخنىالبخارىاخرجه(3)
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رمضانلفمهرفىالقيامركعاتعددفىروىمابابالصلاةكتاب

يؤمهمكانأنه،ل!جبهعلىأصحابمنوكان،شكلبنشتيرعنوبىوينا

.11)بثلاثويوتر،ركعةبعشرينرمضانشهرفى

ببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنالماقوةذلكوفى-4682

بنعمروعامرأبوحدثنا،الرازئعبدكبنعيسىبنأحمدبنمحمدأخبرنا

عطاءعن،شعيببنحمادحدثنا،يونسبناللهعبدبنأحمدحدثنا،تميم

فىالقراءدعا:قالر!نهعلىعن،السلمىالرحمنعبدأبىعن،السائبابن

ل!جنهعلىوكان:قال.ركعةعشرينبالناسيصلىرجلامنهممرفأ،رمضان

على.عناخروجهمنذلك/وروى.2بهميوتر

الدينورى،فنجويهابنالفهعبدأبوأخبرناففيماالتراويحوأما-4683

البزاز،اللهعبدبنأحمدأخبرنا،السنئإسحادتى)3(بنمحمدبنأحمدحدثنا

بنالحسنأخبرنا،السلمئمروانبنالحكمحدثنا،يزيدبنسعدانحدثنا

مرألتماجبهطالبأبىبنعلئأن،الحسناءأبىعن،البقالسعدأبىعن،صالح

الاسنادهذاوفى.(4)ركعةعشرينترويحاتخمسبالناسيصلىأنرجلا

أعلم.والله،ضعف

السنى،إسحادتىبنمحمدبنأحمدأخبرنا،فنجويهابنوأخبرنا-6844

والوتر.ركعةعشرين:وفيه،(7754)شيبةأبىابنمصنف(1)

:2/929الذهبىوقال.بهعطاءطريقمنسيبةأبىابنعن5/158الاستذكارفىالبرعبدابنذكره(2)

.51وحماد

.16/255النبلاءأعلامسيروينظرعيىت"."بن:مفىبعده(3)

بهءالحسناءأبىطريقمن(7755)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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رمضانشهرفىالقيامركعاتعددفىروىمابابالصلاةكتاب

حدثنا،الذورقئإبراهيمبنيعقوبحدثنا،البزورئسعيدبنمحمدحدثنا

كان:قالوهببنزيدعن،الكاهلىسحيمبنالزبيععن،عئاشابنبكرأبو

ماقدرالترويحتين(1)نيبيعنى،رمضانفىيرؤحنار!حنهالخطاببنعمر

بهميصفىمنأرادولعفهقال.كذا.(2)علسإلىالمسجدمنالزجليذهب

أعلم.والله،ز!جهالخطاببنعمربأمرالتراويح

طاهرأبوأخبرنابطوس،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-4685

الكوفئ،بشربنالحسنحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثنا،المحضداباذئ

عنعطاء،عن،الموصلىزيادبنالمغيرةعن،عمرانبنالمعافىحدثنا

ثم،الليلفىركعاتأربعيصفىم!مجالفهرسولكان:قالتر!بفأعائشة

اللهغفرقد،اللهرسوليافىوأأنتبأبى:فقلترحمتهحتىفأطال،يترؤح

ب!فز!.(3)((؟اروكشعبذاأكون"أفلا:قالشأخر.وماذنبكمنتقذممالك

بالقوئ)4(.وليسزياد،بنالمغيرة

التراويح،صلاةفىالإمامترؤحفىأصلفهوثبتإن.يترؤحثم:وقوله

أعلم.والله

(1

(2

(3

حديثقبلمنهاالثاكالجزءمنالموجودوسيبدأ"سإ.المخطوطةمنالثانىالجزءانتهىهاإلى

(4959).

به.عياشبنبكرأبىطريقمن(55)رمضانفضائلفىالدنياأبىابنأخرجه

به.الكوفىثربنالحسنطريقمن289/8الحيةفىنعيمأبوأخرجه

والمجروحين،8/439الثقات:فىعليهالكلامبظر.الموصلىهاشمأبو،البجلىزيادبنالمغيرة

قال.28/359الكمالوتهذيب،7/97النبلاءأعلاموشر،6/2352عدىلابنوالكامل،3/6

.أوهاملهصدوق:268/2التقريبفىحجرابن
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رمضانشمهرقيامفىقراءتهمقدربابالصلاةكتاب

رمضانشهرقيامفىقراءتهمقدرباب

الذينورىفنجويهبنمحمدبنالحسيناللهعبدأبوأخبرنا-4686

بنإبراهيماللهعبدأبوحدثنا،نصوويهبنأحمدبنعلئحدثنا،بالدامغان

حدثنا،زائدةحدثتا،عمروبنمعاويةحدثنا،شاذانبنمحمدحدثنا،عرفة

بثلاثةر!عبهالخطاببنعمردعا:قالالنهدىعثمانأبىعن،الأحوأطعاصم

أوسطهممووأ،ايةثلاثينللناسلقرأأنقراءةأسوعهمموفأ،فاستقرأهمقراء

.(1)ةيآعشرينيقرأأنأبطأهموأمو،آيةوعشرينخمسايقرأأن

.(2)عاصمعنالثورىرواهوكذلك

جعفرابنبكوأبوأخبرناالمهرجانئ،أحمدأبوأخبرنا-4687

اوفىفىعن،مالئرحدثنابكيو،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

الناسأدركتما:يقولالأعرجمؤهرلنالرحمنعبدسمعأنه،الحصينابن

(3بسورةيقوم3)القارئفكان:قال.رمضانفىالكفرةيلعنونوهمإلا

أنهالناسرأىركعةعشرةاثنتىفىبهاقاموإذا،ركعاتثمانفى.""البقرة

(4)صء:ير
.!مخ!د

من(187)الصيامفىوالفريابى،(7746)شيبةأبىابنوأخرجه.(3274)الشعبفىالمصنف(1)

به.عاصمطريق

به.الثورىطريق(من186)الصيامفىالفريابىأخرجه(2)

."سورة"يقرأ:2صفى(3-3)

المصنفوأخرجه.(181)الصيامفىوالفريابى،(7734)الرزاقعبدطريقهومن،1/151مالك(4)

به.بكيرابنطريقمن(128)الأوقاتوففائل،(3271)الشعبفى
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الوترفىالقنوتبابالصلاةكتاب

سمعت:قالأنهبكرأبىبنالفهعبدعن،مالكحدثناوبإسناده-4688

بالطعامالخادمفنستعجل،رمضانفىالقياممنننصرفكنا:يقولأبى

الفجر)1(.مخافة

الوترفىالقنوتباب

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-46"89

حدثنا:قالاالحنفئجواسبنوأحمدسعيدبنقتيبةحدثنا،اودفىأبوحدثنا

الحوراءأبىعن،مريمأبىبنبريدعن،إسحاقأبىعن،الأحوصأبو/498/2

فىأقولهنكلماتلمجفهاللهرسولعفمنى:ر!بقطعلىبنالحسنقال:قال

وعافنى،هديتفيمناهدنى"اللهم:الوتر-قنوتفى:جؤاسابنقالالوتر-

إنك،قضيتماشروقنى،أعطيتفيمالىوبارك،توليتفيمنوتوئنى،عافيتفيمن

.(2)((وتعاليترثناتباركت،واليتمنيذذلاوإنه،عليكيقفىولاتقضى

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-4690

حدثنا،مرزوقابنيعنىعمروحدثنا،ئت!ضلاعمربنعثمانحدثنا،الضفار

الحسنعن،الحوراءأبىعن،مريمأبىبنبريدعن،إسحاقأبىعن،زهير

فذى.((هديتفيمناهدنى))اللهئم:لمجراللهرسولعفمنى:قالعلئابن

الشعبفىالمصنفوأخرجه.(177،178)الصيهامفىالفريابىطريقهومن،116/1مالك(1)

به.بكيرابنطريقمن(129)الأوقاتفضائلوفى،(3272)

والنسانى،(464)الترمذىوآخرجه.(1425)داودوأبو،(379)الكبيرالدعواتفىالمصنف(2)

حسن.:الترمذىوقال،بهإسحاقأبىطريقمن(0951)خزيمةوابنبه.قيبةعن(1744)
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رمضانمنالأخيرالنصففىإلاالوترفىيقنتلاقال:منبابالصلاةكتاب

.(1)"رتولافىالقنوتفى"تقولها:اخرهوفى،الحديث

رمضانمنالأخيرالنصففىإلاالوترفىكايقنتلاقال:منباب

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-1964

محمدعن،هشامأخبرنا،بكربنمحمدحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،داود

،رمضانفىيعنىمهمأكعببنأبئأن،أصحابهبعضعن،سيرينابنهو

.(3)رمضانمنالاخر)2(النصففىيقنتوكان

داود،أبوحدثنا،بكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-4692

نأ،الحسنعن،عبيدبنيونسأخبرنا،هشيمحدثنا،مخلدبنشجاعحدثنا

بهميصلىفكان،كعببنأبىعلىالناسجمعل!بهالخطاببنعمر

الأواخرالعشركاتتفإذا،الباقىالئصففىإلابهميقنتولا،ليلةعشرين

ء(4)ىبأأبق:يقولونفكانوا،بيتهفىفصفىتخفف

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4693

عن،سفيانحدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

الأخيرالنصففىيقنتكانأنه،رضرعنهعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبى

(5)ربا

رمضالى.من

.(1264)داودأبىصححفىالألبانىوصححه.بهزهيرطريقمن(1426)داودابوأخرجه(1)

"الأخير".:مفى(2)

.(131)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(4281)داودوأبو،(1372)المعوفةفىالمصنف(3)

.(312)داودأبىضعيففىالالبانىوضعفه.(1429)داودوأبو،(816)الصغرىفىالمصنف(4)

الاخير.:تولهدون،سفيانطريقمن(0070)شيبةأبىابنأخرجه(5)
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رمضانمنالأخيرالنصففىإلاالوترفىيقنتلاقال:منبابالصلاةكتاب

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4694

الحسنحدثنا،الدورئالعتاسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

علئأفنا:قالالحسنعن،قتادةعن،الملكعبدبنالحكمحدثنا،بشرابن

فقال،احتبسثمليلةعشرينريمهطعفانبنعثمانزمنفىطالبأبىابن

.(1)يقنتفكان،القارئمعاذحليمةأبوأفهمثم.لنفسهتفرغقد:بعضهم

الحسنأبوأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-4695

بنالفضلبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الضوفئتوبةأبىبنجعفربنأحمد

عن،حمادحدثنا،الجمحئمعاويةبنالفهعبدحدثناالنخار،الاملئحاتم

منالنصففىإلا/الوترفىيقنتلاكانعمرابنأن،نافععن،أئوب499/2

(2):ا
.رمضاد

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-4696

ابنيعنىشيبانحدثنا،الماسرجسئالحسينبنمحمدبنأحمدالعباس

يكرهسيرينابنكان:قالمسكينابنيعنىسلأمحدثناالأبفئ)3(،فزوخ

.(4)رمضانمنالأواخرالنصففىإلا،الوترفىالقنوت

بها،المهرجاكأالمعروفأبىبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-4697

ضعف.الحكم:2/930الذهبىوقالبه.الحسنعن(1371)عقبالمعرفةفىالمصنف(1)

به.أيوبطربتمن(6998،6999)سيبةأبىابنوأخرجه.(1371)المعرفةفىالمصنف(2)

.33/1المنتبههوتبصير،1/120الأنسابوينظرأالأيلىإ.:2صفى(3)

.(0670)سيهبةأبىابنومصنف،(4996)الرزاقعبدمصنفينظر(4)
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رمضانمنالأخيرالنصففىإلاالوترفىيقنتلاقال:منبابالصلاةكتاب

بنمحمدحدثنا،الرازىالوهابعبدبنمحمدبنالفهعبدسعيدأبوأخبرنا

فىالقنوت:قالقتادةحدثنا،هشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،أيوب

.رمضانمنالأواخرالنصف

قالا:محمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4698

أخبرنى:قالمؤيدبنالوليدبنالعباسحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا

مساجدأما:قالرمضانشهرفىالقنوتعنالأوزاعئسئل:قالتأبى

فىيقنتونفإنهمالمدينةأهلماوأ،آحرهإلىالشهرأولمنفيقنتونالجمامحة

انسلاخه.إلىالباقىالنصف

:إسنادهيصحلاضعيفأنهإلامسند،حديثافيهروىوقد

حدتنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-4699

عبيد،بنمخسانحدثنا،الوزانأتوبحدثنا،القطاناللهعبدبنالحسين

منالنصففىيقنت!جالفهرسولكان:قالأنسعن،عاتكةأبوحدثنا

.(1)اخوهإلىرمضان

منكر.لممليمان(2)نبا:ويقال.سلمانبنطريفعاتكةأبو:أحمدأبوقال

البخارى)3(.عنيذكرهحمادابنسمعتالحديثا،

.1438/4الكاملفىعدىابن(1)

"أبو".:2صفى(2)

عنه.ءختبماخبا!بنأحمدحرقنوف:2/930الذهبىوقال!4/357،358الكبيرالتاريخ(3)
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الصلاةكتاب

الليلقيامفىبابئ

الليلقيامفىباب

500/2

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4700

بشربنمحمدحدثنا،العامرئعفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

أبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،الوليدأبووأخبرنى:قال!)ح(العبدى

حدثنا،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،بشربنمحمدحدثنا،شيبةأبىابنبكر

عباسابنإلىانطلقت:قال!هشامبنسعدعن،أوفىبنزرارةعن،قتادة

!ج؟اللهرسولبوترالأرضأهلأعلمعلىأدلكألا:فقال!الوترعنفسألته

عليك.تردماأعلمنىثمفسلهافأتهار!نها،عائشة:قال!من؟:قلت:قال!

إلىفانطلقنافاستصحبته)1(،أفلحبنحكيمعلىفأتيتإليهافانطلقت:قال!

من:فقالت.أفلحبنحكيم:قال!هذا؟من:فقالتفدخلنافاستأذناعائشة

عامر.ابن:قلت؟هشامومن:قالت.هشامبنسعد:قلتمعك؟هذا

أنبئينىالمؤمنينأميا.قلتأحد.يومأصيب،عامركانالمرءنعم:قالت

بلى.:قلت:قال؟القرانتقرأألست:فقالت.كه!الفهرسول!خلقعن

لىفبدا،أقومأنفهمصت:قال!.القرانكان!سح!اللهرسول!خلقفإن:قالت

تقرأ:ألست:قالت؟المؤمنينأئمياكي!الفهرسول!قيامعنأنبئينى:فقلت

فىالقيامافترض/تعالىالفهفإن:قالت.بلى:قلت:قال!.أقرئل!؟)يأجمها

انتفختحتىحولاوأصحابهكي!اللهرسول!فقام،ال!ورةهذهأؤل!

اللهأنزلثمال!ماء،فىشهراعشراثنئخاتمتهاالفهوأمسك،أقدامهم

.)فاستلحقته،:2صفى(1)

-338-



المملاةكتاب
الليلقيامفىباب

:قال.فريضةبعدتطؤعاالفيلقياموصار،ال!ورةهذهاخرفىالتخفيف

أنبئينىالمؤمنينأميا:فقلت.كفالفهرسولوتر!رفبدا،أقومأنفهمصت

وطهوره،سواكهجمجاللهلرسولنعذكنا:فقالت.لمججالفهرسولوترعن

تسعيصفىثمويتوضمأ،يتسوك،الفيلمنيبعثهأنشاءماالفهفيبعثه

)أثم،نبئهعلىويصفىرئهفيدعو،الثامنةعندإلافيهنيجلسلاركعات

علىويصلىربهيحمدثمفيقعد،التاسعةيصلىثم،يسلمولاينهض

يسلممابعدركعتينيصفىثميسمعنا،تسليمةيسفمثمويدعو،،لبطا

وأخذ!واللهنبئأسنفلما،بنئياركعةعشرةإحدىفتلكقاعا،وهو1)

!راالفهنبئوكان،بنئيا(ايسلممابعدركعتينويصلى،بسبعأوتراللحم

الليلقيامغلبهإذا!رااللهنبئوكان،عليهايداومأنأحبصلاةصلىإذا

فىكلهالقرآنقرأكجاللهنبئأعلمولا،ركعةعشرةثنتئالنهارمنصفى

.رمضانغيركاملاقطشهراصامولا،الصباححتىليلةقامولا،ليلة

سعد-أمرأؤلوكان.صدقت:فقالبحديثهافأخبرتهعباسابنفأتيت

ليبيعالمدينةإلىارتحلثمامرأتهطلقأنه-أمرهأوليعنى:بشرابن:قال

،يموتحتىالروميجاهدثم،والكراعال!لاحفىويجعلهبهالهعقارا

حياةفىذلكأرادواستةمنهمرهطاأنفأخبروه،قومهمنرهطافبلغ

رواه.عفانبنعلىبنالحسنحديثلفظ.(2)كلذعنفنهاهمكح!اللهنبى

.2:ص)1-ا(لي!فى

عن(9911،8،13)ماجهابنرأخرجهصلاعت.خلقهذكرعلىمقتصرا1/308الدلائلفىالمصنف(2)

الحاكم=عن(168)فىوشقدمبثر.بنمحمدطريقمن(1344)داودوأبوبه.شيبةأبىابن
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الليلقيامفىبابالصلاةكتاب

.(1)شيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلم

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-1047

عن،حسينبنعلئحدثنى،المروزئشئويهبنمحمدبنأحمدحدثنا،داود

)تر:"فل"المرفى:قال!عباسابنعن،عكرمةعن،النحوئيزيدعن،أبيه

تحصؤلقأن)علو:فيهاائتىالايةنسختها.(2،3:المزملأنقحفهز!!قليلأإلاآلل

كانت،أؤله:الئيلوناشئة.(2.:المزملأ!اناتقؤمنتيشرمافاقرءوأعليهزفناب

قياممنعليكمالقهفرضماتحصواأنأجدرهو:يقول!،الئيللأول!صلاتهم

قيلامهو)وأقو!:وقوله،يستيقظمتىيدرلمنامإذاالانسانأنوذلك،التيل

طوللالأسنحاآلنهارفىلكإن):وقوله،القرانفىيفقهأنأجدرهو.،6:المزملأ

طويلا)2(.فراغا:يقول!.،7:المزملأ

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4702

مرى،العاعفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا:قالا

ابنسمعت:قال!الحنفئيعنىسماكعنمسعر،عنعبيد،بنمحمدحدثنا

شهرفىقيامهممننحوايقومونكانوا"-"المزملأؤل!نزل!لقا:يقول!عباس

.(3)ةنسمنقريبواخرهاأؤلهابينفكان،اخرهانزل!حتىرمضان

.(4873)فىوسيهأتى-مختصرا.

.(.../746)مسلم(1)

.(1156)داودأبىصحيحفىالألبانىوحنه.(4130)داودأبو(2)

.(1571)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححه.بهسهحرطريقمن(1305)داودأبوأخرجه(3)
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الليلىقيامفىالترغيبباب

الليلقيامفىالترغيبباب

العدل!بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4753

بنالكريمعبدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلعلىأبوأخبرناببغداد،

عن،حمنئأبىبنشعيبأخبرش!،نافعبنالحكماليمانأبوحدثنا،الهيثم

بنعلئأن،أخبرهعلىبنحسينأن،حسينبنعلئأخبرش!:قال!الرهرى

ليلا!صاللهرسولبنتوفاطمةطرقهلمجح!اللهرسولأن،أخبرهطالبأبى

نأشاءفإذا،اللهبيدأنفسناإشما،الفهرسوليا:فقلت"ألاتصفيان؟".:!!ال

مولوهوسمعتهثم،شيئاإلئيرجعولمذلكقلتحينفانصرفبعثنا.يبعثنا

(1)صصص
رواه."(54:الكهفأو!،دجشىءأتحزنن!!لا")وءن:ويقول!فخذهيضرب

2/501عقيلحديثمنمسلموأخرجه/،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئ

الرهرى)2(.عن

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-4754

حدثنا،منصوربنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

كان:قال!عمرابنعن،سالمعن،الزهرئعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبد

نأفتمنيت:قال!،صئىالنبىعلىقصهارؤيارأىإذاصئيالنبىعهدعلىالرجل

أنامفكنت،أعزبشاباغلاماوكنت:قال!،لمجمالنبىعلىفأقصهارؤياأرى

،(4724)والبخارىبه.اليمانأبىعن(090)أحمدوأخرجه.(824)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الزهرىطريقمن(1391)خزيمةوابن،(0161)والنسائى

.(775)ومسلم،(1271)البخارى(2)
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الليلقيامفىالترغيببابالصلاةكتاب

بهانطلق:للاخرأحدهمافقال،أتياض!ملكينكأنفرأيت:قال-المسجدفى

فقالاخرملكفلقينا:قالالنار.منبالفهأعوذ:اقولفجعلت:قالالتار.إلى

لهاوإذا،مطوئةهىفإذا،النارعلىوقفناحتىبىفانطلقوا:قال.ترعلم:محر

أصبحتفلضا:قال.أعرفهمرجالافيهاورأيت:قالالبثر.كقرنىقرنان

!سؤ،الفهرسولعلىحفصةفقضتهاعليها،فقصصتهاحفصةعلىغدوت

سالم:قال."الليلمنيقومكانلوالفهعبدالزجل"نعم:!سؤالفهرسولفقال

محمودعن""الصحيحفىالبخارىرواهقليلا)1(.إلاالفيلمنيناملافكان

وعبدراهويهبنإسحاقعنمسلمورواه،الرزاقعبدعننصربنوإسحاف

الززاق)2(.عبدعنحميدابن

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4705

حدثنا،سليمانبنالزبيعاخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عن،الرنادأبىعن،أنسبىبنومالكالزنادأبىابنأخبرض!،وهببنالفهعبد

"يعقد:قال!سؤالفهرسولأن،هريرةأبىعن،الأعرجهوالرحمنعبد

عليك:مكانهايضربعقدهكلعقد،ثلاثنامإذاأحدكمرأسقافيةعلىالشيطان

،عقدةانحفتتوضأفإن،عقدةانحلتربهذكرن!ف،استيقظفإذافارقد.طويلليل

النفسخبيثأصبحيفعللموإن،النفسطيبنشيطافأصبح،عقدةانحفتصلىن!ف

البخارىوأخرجه،مختصرا(132)مذىوالر،(0633)أحمدطريقهومن،(5641)الرزاقعد(1)

به.معمرطريقمن(3919)ماجهوابن،(1121)

.(2479/014)ومسلم،(1211،3738)البخارى(2)
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الصلاةكتاب
الليلقيامفىالترغيبباب

مالك،عنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.ا"ن

الزناد)2(.أبىعنعيينةابنحديثمنمسلموأخرجه

ابنالحسنحدثنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا3)-6047

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

3)!
ابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابواخبرناو)ح(سعيدبنيحيىحدثنا

أخبرناسعيد،بنيحيىحدثنامسدد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا،إسحاق

لك!كنههريرةبىأعن،صالحأبىعن،حكيمبنالقعقاععن،عجلانبنمحمد

فإن،امرأتهوأيقظفصلىالليلمنقامرجلاالله"رحم:كيه!اللهرسولقال:قال

زوجيا،وأيقظتفصلتالليلمنقامتامرأةالفهرحمالماء،وجههافىنضحأبت

.(4)"ءاملاوجههفىنفحتأبىفإن

علىبنمحمدبنعلىالحسنوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0747

بنأحمدنصربووأالعطارالفوارسبىأابنصادقبووأالسقاءابنالمهرجاخ!

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا(الفامئ)أحمدبنعلى

،(7308)أحمدوأخرجه.(2553)حبانوابن،(6130)داودأبوطريقهومن،1/176مالك(1)

به.الزنادأبىطريقمن(1131)خزيمةوابن،(1606)والنسائى

.(776)ومسلم،(2411)البخارى(2)

.2ص:فىليس(3-3)

داودوأبو،(0174)أحمدوأخرجه.1/930والحاكم.الحاكمعن(828)الصغرىفىالمصنف(4)

حبانابنوعنه،(1148)خزيمةوابن،(1336)ماجهوابن،(1609)والنسائى،(1308)

.(1160)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححهبه.يحبىطريقمن(2567)

.(408)فىترجمتهوتقدمت.""القاضى:مفى(5)
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موسى،بنالفهعبيدحدثنا،الحسنأخوالعامرئعفانبنعلىبنمحمد

بىأعن،مسلمبىأالأغزعن،الأقمربنعلىعن،الأعمشعن،شيبانحدثنا

وأيقظالفيلمناستيقظ"من:لمجرالفهرسولىقالى:قالا!لإظهريرةوأبىسعيد

.(1)"والذاكراتيهنراالفهالذاكرينمنليلتئدكعباجميعا،ركعتينفصليا،امرأته

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-0847

الأقمر.بنعلىعن،(2)سفيانأخبرناكئير،بنمحمدحدئناداود،أبو

ص(3)ص.

سعيد.أبىكلامفىجعله،ل!حبههريرةاباذكرولا،يرفعهولم.فدكره

قالى.هريرةأباذكروأراه:قالى.سفيانعنمهدئابنرواه:داودأبوقالى

.(4)موقوفسفيانحديث:داودأبو

نحومرفوعاسفيانعنالزازئجعفربن/عيسىورواهالثيخ:قال

.()الأعمشحديث

جعفربنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-9547

البصرى،الفهعوذبنمعاذحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهابن

نألضا:قالىسلامبنالفهعبدعن،أوفىبنزرارةعن،الأعرابئعوفحدثنا

فىوالنسائى،(1309)داودأبووأخرجه.(3083)والثعب،(829)الصغرىفىالمصنف(1)

به.شيبهانطريقمن(1335)ماجهوابنبه.اللهعبيدطريقمن(11406)الكبرى

.3/030الأشرافتحفةوينظرمسعر"."عن:داودأبىفىبعده(2)

.(1161)داودأبىصححفىالألبانىوصححه.(1309)داودأبو(3)

.(9130)عقبداودأبو(4)

الشيخين.شرطعلى:وتال،بهجعفربنيرطريقمن2/416،417الحاكمأخرجه(5)
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قدمفقالوا:،قبلهالناسوانجفل)1(،المدينةلمجتاللهرسولقدم

رأيتأنفلما،وجههإلىلأنظرالناسفىفجئت:قال.جمتالفهرسول

:قالأنمنهسمعتشىءأولفكان،كذاببوجهليسوجههأنعرفتوجهه

والناسبالليلوصلوا،الأرحاموصلوا،السلاموأفشوا،الطعامأطعموا،الناسأيها"يا

بسلابم")2(.الجنةتدخلوا،نيام

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0471

بنالفهعبدحدثنا،السلمئإسماعيلبنمحمدحدثناالزاهد،الفهعبد

إدريسأبىعنيزيد،بن(3)ربيعةعن،صالحبنمعاويةحذثنى،صالح

الليل؟بقيام"عليكم:قالج!عاللهرسولعن،الباطىمةماأبىأعن،الخولاخ!

عنومنهاة،للشم!اتومكفرةرئكم،إلىلكمقربةوهو،قبلكمالصالحيندأبف!نه

الرواية.هذهفىكذا.(4)"الإثم

محمدبنبكرأحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنادقو-1471

البلخئ،الفضلبنالضمدعبدحدثنابمرو،الضيرفئحمدانبنأحمدابن

ابنالحسينأبووأخبرنا)ح(الفهعبدأبوخالدحدثنا،إبراهيمبنمكئحدثنا

.1/279النهاية.نحوهمسرعينذهبواأى:الناسانجفل(1)

،(23784)أحمدوأخرجه.1/462والتاريخوالمعرفة،2/531،532النبوةدلائلفىالمصنف(2)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهعوفطريقمن(3251)ماجهوابن،(4852)والترمذى

.28/187الكمالتهذيبوينظرأثرر(.:المستدركفى(3)

بناللهعبدطريقمن(1351)خزيمةابنوأخرجهالبخارى.شرطعلى:وقال،1/308الحاكم(4)

به.صالح
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الليلقيامفىالترغيببابالصلاةكتاب

الضيدلانئ،ثابتبنعثمانبنمحمدبكرأبوحدثنا،ببغدادالقطانالفضل

خالداللهعبدأبوحدثنا،مكئحدثناكثيبر،أبىبنمحمدبنإسماعيلحدثنا

بنبلالعنالخولاخ!،إدريسأبىعن،ربيعةبنيزيدعن،خالدأبىابن

الضالحيندأبفإنه،الليلبقيام"عليكم:قالائه،جمتالفهرسولعن،رباح

عنللداءومطردة،الإثمعنومنهاة،تا!شللوتكفيرالفه،إلىوقربة،قبلكم

!بةالليلقيام"وإن:القطانروايةوفى،الفهعبدأبىحديثلفظالجسد".

.(1)"تعالىاللهإلى

الأصئم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4712

،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا)ح(النضرأبوحدثنا،مكربمبنالحسنحدثنا

هاشمالنضرأبوحدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثناعبيلإ،بنأحمدأخبرنا

يزيد،بنربيعةعن،القرشىمحمدعن،خنيسبنبكرحدثنا،القاسمابن

بقيام"عليكم:جم!الفهرسولقال:قالبلالعن،الخولاكأإدريسأبىعن

وتكفير،تعالىاللهإلىقربةالفيلقياموإن،قبلكمالضالحيندأبف!نه،الليل

.(2)"دسجلاعنللذاءومطردة،الإثمعنومنهاة،تا!سلل

ابناللهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4713-

مسعر،أخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

صلاةعلىالفيلصلاةفضل:الفهعبدقال:قالمىآلهمداخ!عنزبيلإ،عن

.(3087،3088)العبفىالمصنف(1)

إسماعيل=بنمحمدسمعت:الترمذىوقالبه.الصرأبىطريقمن(3549)الترمذىأخرجه(2)
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الصلاةكتاب

.(1)العلانيةصدقةعلىالسرصدقةكفضلالنهار

الليلقيامفيالترغيبباب

،حسانبنمحمدوهو،!يقأبىابنوهو،المنامىسعيدبنمحمدهو،القرضىمحمد:-يقول

حدثه.تركوتد

،(23)الزهدفىالمباركوابنبه.مسعرطريقمن(13)الليلقيامفىالدنياأبىابنأخرجه(1)

به.زبيدطريقمن(4735)الرزاقوعبد
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الليلآخرقيامفىالترغيباب/

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4714

بنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(مالكعن،القعنبئحدثنا،داودأبوحدثنا

يعنىالأسفاطئحدثناالضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمد

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكعن،إسماعيلحدثنا،الفضلبنالعباس

يحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظ

الأغر،الفهعبدأبىعن،شهابابنعن،مالكعلىقرات:قاليحعىابن

:قاللمجوالفهرسولأنل!بههريرةأبىعن،الزحمنعبدبنسلمةأبىوعن

من:فيقولالاخرالليلثلثلمقىحينالذنيادماءإلىليلةكلوجلعزرئنااينزل

لفظ.(2)"هلفأغفريستغفرنىومن؟فأعطيهيسالنىومنله؟فأستجيبيدعونى

(3)"نم))والقعنبىأويسأبىبنإسماعيلروايةوفى،يحعىبنيحعىحديث

فىالبخارئرواهالأغر.الفهعبدأبىعلىسلمةأباوقذما،الواويذكرالم

.()يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،(4)أويسبىأبنواالقعنبىعن"الصحيح"

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبوواالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5471

الأصل.مخطوطمنالثالثالجزءيبداهنامن(1)

طريقهومن،1/214ومالك،(1315،4733)داودوأبو،119صالاعمادفىالمصنف(2)

.(7768)الكبرىفىوالنسائى،(3498)الترمذى

عن")عن:مفى(3)

سلمة.أبىذكربدوناوي!،أبىابنعن(7494)وفى،الراوبذكر(1451)البخارى(4)

.(758/168)مسلم(5)
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أخبرناالصغاكأ،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:قالمرجانةابنسعيدأخبرنىسعيد،بنسعدحدثنا،المورعبنمحاضر

السماءإلىوجلعزالله"ينزل:غ!يهيهالفهرسولقال:يقولرفجبههريرةباأسمعت

يسألنىأوله؟فأستجيبيدمحونىمق:فيقولالآخر،الليللثلثأوالليلرط!ثالالديا

الصحيح""فىمسلمرواه.(1)"مبولظولاعديبمغيريقرضمق:يقولثم؟فأعطيه

محاضر)2(.عنالشاعربنحخاجعن

بنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4716

خارجة،بنالهيثمحدثنامطر،بنبشربنمحمدحدثنا،بالويهبنأحمد

بنوالفيثالثورئوسفيانومالكالأوزاعئسئل:قالمسلمبنالوليدحدثنا

جاءتكمامروهاأ:فقالوا،(3)التشبيهفىجاءتالتىالأحاديثهذهعنسعد

.(4)كيفيةبلا

أبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكبرأبووأخبرنا-4717

3/3حدثنا،الفارسئأحمدبنإسحاق/حدثناالأصبهاكأ،حتانابنمحمد

والتفريقالجمعأوهامموضحفىالخطيبوأخرجه.(946)والصفاتالاسماءفىالمصنف(1)

به.المورعبنمحاضرطريقمن(377)عوانةوأبربه.الأصمالعباسأبىطريقمن268/1

.(758/171)مسلم(2)

صفاتثبهلا،وجلالهبعظمتهتليقتعالىللهبصفاتجاءتوإنما،قطالثبيهفىأحاديثتاتلم(3)

القوىينظر.السلفعنيردلماللفظوهذاالمخلوقن.ذواتثبهلاذاتهأنكما،المخلوقن

.267صالحمرية

أصولشرحفىاللالكالىواخرجه.(955)والصفاتوالأسماء،123صالاعتقادفىالمصنف(4)

به.خارجةبنالهيثمطريقمن(875)الاعتقاد
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سفيانكان:قالالطيالسئهوداودأبوحدثناالمهرقاك!)1(،عمربنحفص

يحذونلاعوانةوأبووشريئرسلمةبنوحقادزيدبنوحفادوشعبةالثورى

سئلواوإذا،كيف:يقولونولاالحديثيروون،يمثلونولايشئهونولا

بالأثر)2(.أجابوا

اللهعبدبنأحمدمحمدأباسمعت:قالالحافظالفهعبدأبوأخبرنا

صحيحة،وجو؟منجمجرالفهرسولعنثبتقدالنزولحديث:يقولالمزخ!

صحفا!صفاوائملثرئك)وجا:تعالىقولهوهويصذقهماالتنزيلفىوورد

الحركةطريقمنتعالىالقهعنمنفتتانصفتانوالمجىءوالنزول.،22:الفجرأ

تشبيبما،بلاتعالىالقهصفاتمنصفتانهمابل،حالإلىحالمنوالانتقال

كبيرا)3(.علؤابهاوالمشتهةلصفاتهالمعاللةتقولعفاتعالىالفهجل

وماهذاينكرإنما:يقولالفهرحمهالخطابئسليمانأبووكان:قلت

هواثذىالنزولمنيشاهدهبماذلكفىمورالأيقيسمنالحديثمنأشبهه

الأجسامصفةوهذهتحبا،إلىفوقمنوانتقال،أسفلإلىأعلىمنتدلى

المعاك!هذهفإن،الأجسامصفاتعليهتستولىلامننزولفأقا،والأشباح

عليهم،وعطفهبعبادهورأفتهقدرتهعنخبزهوهـانما،فيهمتوفمةغير

كيفثة،صفاتهعلىيتوخهلا،يشاءمايفعل،لهمومغفرته،دعاءهمواستجابته

عمر.بنحفصمنها،الرىمهرقانإلىنبةوالمهرقاكأ:.بالجيمالمهرجاكأ"2:5صفى(1)

.5/415الأنساب

السابقة.الصفحةفىالتعليقويضظر.(901)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

.(957)والصفاتالأسماءفىالمصنف(3)
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الاخرالليلجوفقيامفىالترغيببابالصلاةكتاب

البصير)1(.ال!ميعوهوشىءكمثلهليسسبحانه،كميةأفعالهعلىولا

رخ-الاالليلجو!قيامفىالترغيبباب

الفقيه،إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4718

عمروأبووأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

سعيدبنقتيبةحدثنا،الفاريابئأخبرنا،الإسمماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديب

:قالواخيثمهأبوحدثنا،يعلىأبووأخبرك!:(2)لاق.شيبةأبىابنبكروأبو

:قالالثقفئأوسبنعمروسمعأنه،ديناربنعمروحدثنا،سفيانحدثنا

!ر:اللهرسوللىقال:يقولر!يهماالعاصبنعمروبناللهعبدسمعت

اللهإلىالصلاةوأحبيوما،ويفطريومايصومكانداود،صيامالفهإلىالصيام"أحب

حديثلفظ.(3)"سدسهوينامثلثهويقومالليلنصفينامكانداود،صلاة

قتيبةعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(نع)عن:غيرهوقال،الحميدى

.(4)خيثمةوأبىشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،وغيره

:2/935الذهبىقالوقد،حاجةبلامعناهظاهرعنلهوصرتللحديثتأويلاللهرحمهالخطابىقالهما(1)

ونفى،حقالحقولازم،كيمةبلاجاءكمايمر:وأقرانهمالكقالهماونحوهالنزولحديثفىالصواب

وإلا،بالنفىنطقناالأثرفىنفيتوإن،بهاونطقنارويناهاالأثرفىئبتتفإن،محدثةعبارةتههـاثباالانتقال

.4/295التمهيدوينظر.!ا.مقتضاهعلىوالسنةالكتابفىثبتبماوامنا،السكوتلزمنا

الإسماعيلى.:أى(2)

بنقتيبةعن(1629،2343)النسائىوأخرجه.(589)والحميدى،(838)الصغرىفىالمصنف(3)

وابن،(5411)خزيمةوابن،(2171)ماجهوابن،(4842)داودوأبو،(9164)وأحمد.بهسعيهد

به.عيينةبنسمانطريقمن(2590)حبان

.(1591/189)ومسلم،(1311،0342)البخارى(4)
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المزكى-إسحاقبىأابنزكرتاوأبوالحافظالفهعبدبواأخبرنا-9147

بنمحمدالقهعبدأبو-اخبرنازكرئا:ابووقالحذثنا.:الفهعبدأبوقال

أخبرنا،عونبنجعفراخبرناالفزاء،الوقابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

ألفىما:ر!نفاعائشةقالت:قالسلمةأبىعن،إبراهيمبنسعدعن،مسعر

من""الصحيحفىمسلمرواهنائفا)1(.إلاالاخررح!لاعندى!عالنبئ

.(2)أبيهعنسعدبنإبراهيمحديثمنالبخارئوأخرجهمسعبر،حديث

بوأحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلئبوأخبرناأ-0472

عن،عروةبنهشامعن،حفم!حدثنا،الكوفئيزيدبنحسينحدثنا،داود

وجلعرالفهليوقظهعتىالفهرسولكانإن:قالت!نه!عائشةعن،ابيه

.3جزئهمنيفرغحتىرح!لايجىء،-فمابالفيل

حدثناجعفبر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-4721

،الشئعثاءبىأبنالأشعثعن،شعبةحدثنا،داودابوحدثنا،حبيببنيونس

فقالت:لمجتالفهرسولعملعن!ئه!عائشةسألت:قالمسروقعن،أبيهعن

سعإذاكان:قالت؟يقومكانحينيفأئ:قلت.الذائمإليهالعملأححثكان

الذيك.تعنى:داودأبوقال.(4)ماقالضار!

،(06125،26325)وأحمد.بهصعرطريقمن(1197)ماجهوابن،(25061)أحمدأخرجه(1)

به.إبراهيمبنصعدطريقمن(1197)ماجهوابن،(1318)داودوأبو

.(1331)والبخارى،(742/132)مسلم(2)

.(1681)داودأبىصحبحفىالألبانىوحنه.(1316)داودأبو(3)

به.شعبةطريقمن(1615)والنسائى،(46282)أحمدوأخرجه.(0151)الطيالسى(4)
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الاخرالليلجوفقيامفىالترغيببابالصلاةكتاب

4/3بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبو2274-/وأخبرنا

حدثنا،السرىبنهنادحدثناالصخيدلاض!،محمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

سألت:قالمسروقعن،أبيهعن،سليمبنأشعثحدثنا،الأحوصأبو

فأى:لهافقلت.الدائميحبكان:فقالت!لمجصاللهرسولعملعنرمحأعائشة

البخارىأخرجه.(1)ىفصفقامالضار!سمعإذاكان:قالت؟يصلىكانحين

عنالأحوصأبىحديثمنوأخرجاه،(2)شعبةحديثمن""الصحيحفى

.(3)ه"ء

الفضلبنموسىبنومحمدالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4723

الحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

عمير،ابنيعنىالملكعبدعن،زائدةعن،علىبنحسينحدثنا،الحارثئ

سأل:قالر!جمنهاهريرةأبىعن،الحميرئحميدعن،المنتشربنمحمدعن

فى"الضلاة:قال؟المكتوبةصلاةبعدفضلأالضلاةأئ:!شيه!الفهرسولرجل

الذىالفه"لثهر:قال؟رمضانبعدأفضلالضومفأئ:قال."الفيلجوف

عنلثيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"المحزمتدعونه

.(الجعفى)حسين

به.السرىبنهنادعن(1317)داودأبوأخرجه(1)

.(1132،6461)البخارى(2)

.(741/131)ومسلم،(1132)البخارى(3)

به.علىبنحسينطريقمن(2563)حبانوابن،(1742)ماجهوابن،(8358)أحمدأخرجه(4)

به.زائدةطريقمن(2906)الكبرىفىوالنسائى،(8026)وأحمد

.(6311/302)مسلم(5)
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الاخرالليلجوفقيامفىالترغيببابالصلاةكتاب

وكذلك،(1)ريمعبنالملكعبدعنالحميدعبدبنجريررواهوكذلك

.(2)الرحمنعبدبنحميدعنبشرأبورواه

عن،عميربنالملكعبدعن،الزقئعمروبنالفهعبيدورواه-4472

بعدالصلاةأفضل"من:قاللمجوالنبىعن،4!فرالبجلىالفهعبدبنجندب

الذىاللهشهرنا!فمرشهربعدالصيامأفف!لوإن،الليلجوففىالفملاةالمفروضة

أحمد،بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمد.أخبرناه"المحزمتدعوظ

بنالفهعبيدحدثنا،عدىبنزكرئاحدثنا،المروزئمعاذبنمحمدأخبرنا

(3)ء:
.فدكرهعمرو.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4725

أخبرنى،وهبابنحدثناالخولاك!،سابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوب

عن،زيادبنونعيمحبيببنوضمرةمرعابنسليمحذثنى،صالحبنمعاوية

جميهاللهرسولأتيت:قالل!حبهعبسةبنعمروحذثنى:قالالباهلىأمامةأبى

وأ؟أخرىمنأقربدعوةمنهلالفهرسوليا:فقلتبعكاظنازلوهو

العبدمنالزبيكونماأقربإنإنعم،:قالذكرها؟(4يبتغىأوتبقى4عة

.(فكن")الشاعةتلكفىاللهيذكرمفنتكونأناستطعتفإنالآخر،الفيلجوف

.(8497)فىسيأتى(1)

.(8495)فىسيأتى(2)

وعند،بهعمروبنالقهعبيدطريقمن(1695)والطبرانى،(4290)الكبرىفىالنسائىاخرجه(3)

.(8498)فىوسيأتى.13/479الدارقطنىعللوينظر،الصيامعلىمقتصراالنسائى

نبتغى".أوانبغى:مفى(4-4)

-(571)والنسائىبه.نصربنبحرعن(1147)خزيمةاينواخرجه.وصححه309/1الحاكم(5)
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يتهجدالليلمنقامإذايقولمابابالصلاةكتاب

عبسة،بنعمروعنأمامةأبىعنسلأمأبىعنمضىفيمارويناوقد

.(1)"رخآلاالفيل"جوف:قال؟أسمعالفيلأى،الفهرسوليا:قلت

أخبرناببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئوأخبرنا-4726

يوسفبنإسحاقحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيل

بوأحذثنى:قالالعاليةبىأعن،الجلدبىأعن،فيالأعراعوفعن،الأزرق

سألت:فقال؟أفضلالليلصلاةأى:ل!بهذرلأبىقلت:قالمسلم

.(2)"فاعلهوقليل،الليلانصف:فقال!ي!الفهرسول

يتهجدالليلمنقامإذايقولماباب

سعيدبوأأخبرنا،الأصبهاخ!يوسفبنالفهعبدمحمدبوأأخبرثا-4727

عن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزعفراخ!محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابن

لمج!اللهرسولكان:قالعباسبىابنعن،طاوسعن،مسلمأبىبنسليمان

أخبرنا،لهوالففظالحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(.الفيلمنيتهجدقامإذا

حدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،الفقيهإسحاقابنبكرأبو

طاوساسمعت:قالنجيحأبىابنخالالأحولسليمانحدثنا،سفيان

به،ضمرةعنصالحبنمعاويةطريقمن(3579)والترمذىبه.صالحبنمعاويةطريق=من

الوجه.هذامنغريبصحيححسنحديثهذا:وقال

.(4443)فىتقدم(1)

يوصفبنإسحاقطريقمن(1308)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(9330)الثمعبفىالمصنف(2)

الأعرابى.عوفطريقمن(2564)حبانوابن،(15552)وأحمد.به
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يتهجدالليقمنقامإذايقولمابابالصلاةكتاب

قال!:يتهجدالفيلمنقامإذاجم!النبئكان:يقول!عباسابنسمعت:يقول!

قيمأنتالحمدولك،فيهنومنوالأرضالسمواتنورأنتالحمدلك"اللهم

فيهن،ومنوالأرضالسمواتملكأنتالحمدولك،فيهنومنوالأرضالسموات

حى،والجنةحق،ولقاؤكحق،وقولك،(1)قحووعدك/الحق،أنتالحمدولك

وبك،أسلمتلكاللهمحق،والنبيونحق،جم!ومحمد،حقوالشاعةحق،والنار

مالىفاغفر،حاكمتوإليك،خاصمتوبك،أنبتوإليك،توكلتوعليك،آمنت

إلاإلهلاالمؤخر،وأنتالمقدمأنت،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدمت

وزاد:سفيانقالالحميدىقاللصفيان.شك."غيركإله"لا:قالأوأنت".

رواه.(2)سليمانيقلهاولم."باللهإلاقؤةولاحولإولا:أمثةأبوالكريمعبد

عمروعنمسلمورواه،وغيرهالفهعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئ

.(3)عيينةابنعنكلهم،وغيرهالناقد

ال!كرئالجتارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-4728

فىالصفارصالحبنإسماعيلبنمحمدبنإسماعيلعلىأبوأخبرنا،ببغداد

الزمادى،منصوربنأحمدأخبرنا،وثلاثمائةوأربعينإحدىسنةالمحزم

،طاوسعن،الأحولسليمانأخبرخ!،جريجبناأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

.ا"الحق:مفى(1)

والنسائى،(3368)أحمدوأخرجه.(495)والحميدى،(370)الكبيرالدعواتفىالمصنف(2)

بنسفيانطريقمن(2597)حبانوابن،(1151)خزيمةوابن،(1355)ماجهوابن،(1618)

.(.../769)ومسلم،(0211،6317)البخارى(3)
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يتهجدالليلمنقامإذايقولمابابالصلاةكتاب

"الفهثم:قالالليلمنتهجدإذاكتالفهرسو!كان:يقولعباسابنسمعأنه

والأرضالسمواتقئمأنتالحمدولك،والأرضالسمواتنورأنتالحمدللث

حق،والجنة،الحقولقاؤك،الحقوقوللث،الحقووعدك،الحقأنت،فيهنومن

وإليك،توكلتوعليك،آمنتوبك،أسلمتللثاللهمحق،والنبيونحق،والنار

وما،أخرتوماقدمتمالىفاغفز،حاكمتوإليك،خاصمتوإليكأنبث،

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"تنأإلاإلهلاإلهىأنت،أعلنتوماأسررت

الززا!تى)2(.عبدعنرافعبنمحمد

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-4729

بنوأحمدالعسكرئالحذاءنصربنالحسينبنأحمدأخبرخ!،الإسماعيلئ

مسلم،بنالوليدحدثنا،المدينىبنعلئحدثناقالا:القصرىحمدان

حدثنى،أميةأبىبنجنادةحذثنىهاخ!،بنعميرحدثنى،الأوزاعئحدثنا

اللهإلاإدلا:فقالالليلمنتعار"من:كفاططرسولقال:قالمتلصاابنةعباد

الله،سبحانقدير،شىءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهله،شريكلاوحده

بر:قالثم.باللهإلاقوةولاحولولاأكبر،والفة،اللهإلاإلهولالله،والحمذ

وصلىفتوضأفقامعزمهوفإن-لهاستجيبفدعا:قالأوله-غفرلى.اغفز

الوليدعنالفضلبنصدقةعن""الصحيح!ىالجمارئرواه.(3)"صلاتهقبلت

والخارى،(3468)أحمدطريقهومن-(2564)الرزاقوعبد،(371)الدعواتفىالمصنف(1)

به.جريجبناطريقمن(3077)الكبرىفىئىلنساوا،(7385،2447)الجارىوأخرجه.(9947)

.(.../769)مسلم(2)

والترمذى=،(5060)داودوأبو،(22673)أحمدوأخرجه.(833)الصغرىفىالمصنف(3)
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الصلاةكتاب

.(1)مسلمابن

الليلصلاةبهيفتتحماباب

الليلصلاةبهيفتتحماباب

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4730

يونسبنعمرحدثنا،العبدئبشئاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

داود،أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلئأبووأخبرنا)ح(

عمار،بنعكرمةأخبرنا،يونسبنعمرحدثناالمئنى،ابنحدثنا

عوفبنالزحمنعبدبنسلمةابوحذثنىكثير،أبىبنيحىحذثنى

قامإذاةال!ئ!لايفتتح-س!النبئكانشىبأئ!ببما:عائشةسألت:قال

جبريلرب"الفهم:صلاتهيفتتحالفيلمنقامإذاكان:قالت؟الفيلمن

تحكمأنت،والشهادةالغيبعالم،والأرضالشمواتفاطروإشرافيل،وميكائيل

تهدىإنك،بإذنكالحقمنفيهاختلفوالمااهدص!،يختلفونفيهكانوافيماعبابكبين

المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلثمرواهصرا؟مسعحيبم!)2(.إلىتشاءمن

(3)ء"
وجماعة.

طريقمن(2596)جانوابن،(3878)ماجهوابن،(06971)الكبرىفىوالنسائى،(4134)-

به.مسلمبنالوليد

.(1541)البخارى(1)

محمدعن(1531)خزيمةابنوأخرجه.(767)داودوأبو،(374)البهيرالدعواتفىالمصنف(2)

بنعمرطريقمن(1357)ماجهوابن،(1624)والنسائى،(3420)والترمذىبه.المثنىابن

به.عماربنعكرمةطريقمن(768)داودوأبو،(25225)أحمدوأخرجهبه.يونس

.(077/002)مسلم(3)
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خفيفتينبوكعتينالليلصلاةافتتاحبابالصلاةكتاب

خفيفتينبركعتينالليلصلاةافتتاحباب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-4731

وأحبرنا)ح(هشيمحدثنا،الربيعأبوحدثنا،القاضىيوسفحدثنا،إسحاق

حدثناالعدل!،إبراهيمبنعصمةبنإبراهيمأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو

الحسن،عن،حرةأبو/أخبرنا،هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،أبى

الليلمنقامإذالمجيماللهرسول!كان:قالتعائشةعن،هشامبنسعدعن

يحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)خفيفتينبركعتينصلاتهافتتحليصفى

.(2)وغيرهيحيىابن

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرنحط،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4732

عن،مةأساأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

الليلمنأحدكمقام"إذا:قال!ع!هروالنبىعن،هريرةبىأعن،محمدعن،هشام

.(4)ربكبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"خفيفتينبركعتينصلاتهفليفتتح

.حسانبنهشامعنوجماعةالأحمرخالدأبورواهوكذلك

طاهر(أبوأنا،الوكيلأحمدبنجامعالحسينأبوأخبرنا)-4733

به.هثمعن(17240)أحمدأخرجه(1)

.(767/197)مسلم(2)

به.هشامطريقمن(0151)خزيمةوابن،(7176)أحمدأخرجه(3)

.(768/198)مسلم(4)

الأصل.:فىلي!(ه-5)
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وصفتهامجحالنبىقيامركعاتعددبابالصلاةكتاب

شيبة،أبىبنالفهعبدحدثناالذارمى)2(،عثمانحدثنا،المحفداباذئ1)

أبىعن،سيرينابنعن،ح!انبنهشامعنالأحمر،خالدأبوحدثنا

51ورو.(3)(1خفيفتينبركعتينالفيلمنصلاتهيفتتحكانلمجزالنبئأن،هريرة

بنوحقادسلمةبنحفادمنهم؟هريرةأبىعلىموقوفاهشامعنجماعة

سيرين.ابنعنعونوابنأيوبرواهوكذلك،4زيد

:شاءمابعدليطؤلثتم:هريرةبىأعنسيرينابنعنأئوبيثحدفىوروى

حدثنا،داسةابنبكرأبواخبرنا،الزوذبارئعلىابواخبرناه-4734

عن،رباحعنخالد،بنإبراهيمحدثناخالد،بنمخلدحدثناداود،أبو

.()قولهمنهريرةأبىعن،سيرينابنعن،أثوبعن،معمر

وصفتها!عدالنبىقيامرحعاتعددباب

حدثنا،الشئيباك!الفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4735

أبووأخبرنا)ح(مالكعن،مسلمةبنالفهعبدحدثنا،خزيمةبنئر!لا

يحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلاخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الفهعبد

أبىعن،المقبرئسعيدأبىبنسعيدعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىابن

كانتكيف:!عدالنبىزوجيعنى-عائشةسألت:قالالزحمنعبدبنسلمة

لأصل.ا:فىلي!(ا-1)

الدارى".ا:مفى(2)

كتن.النبىقولمنبهالأحمرخالدأبىطريقمن(1323)داودأبروأخرجه.(6682)شيبةأبىابن(3)

داودابىضعيففىمرفوعاالألبانىوضعفهبه.ثامعنثيمعن(6680)شيبةأبىابنأخرجه(4)

(287).

مرقرف.صحيح:(1751)داودابىصحيحفىالألبانىوتال.(1324)داودأبو(5)
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وصفتهايخيمالنبىقيامركعاتعددبابالصلاةكتاب

رمضانفىيزيدلمجمالفهرسولكانما:فقالت؟رمضانفىكي!النبىصلاة

عنتسألفلاأربعايصلى،ركعةعشرةإحدىعلىرمضانغيرفىولا

يصفىثم،وطولهنحسنهنعنتسألفلاأربعايصفىثم،وطولهنحسنهن

:فقالتوتر؟أنقبلأتنام،القهرسوليا:فقلتر!نهاعائشةقالتثلاثا.

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"ىبلقينمامولاتنمامانعينئإنعائشة"يما

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،القعنبىمسلمةبناللهعبد

سعيدأبوأخبرنا،إملاءيوسفبنالقهعبدمحمدأبووحذثنا-4736

الصباحبنمحمدبنالحسنأخبرنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمد

بنسلمةأبىعنلبيد،أبىابنعن،عيينةبنسفيانحدثناالرعفراض!،

كانت:قالت،جميهماللهرسولصلاةعنسألتها:قالعائشةعن،الرحمنعبد

الفجر)3(.ركعتامنها،ركعةعشرةثلاثوغيرهرمضانشهرفىبالفيلصلاته

.(4)سفيانعنالناقدمحمدبنعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه

أبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-4737

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوامهدىبنمحمدبنعبيدمحمدوأبوعمرو

أخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،الوزاقعلىبنمحمدحدثنا،يعقوب

.(13517)فىوسياتى،(605،4676)فىتقدم(1)

.(738/512)ومسلم،(3569)البخارى(2)

وابن،(392)الكبرىفىوالنسالى،(24116)أحمدوأخرجه.(1354)المعرفةفىالمصنف(3)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(2213)خزيمة

.(738/271)مسلم(4)
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وصفتها!روالنبىقيامركعاتعددبابالصلاةكتاب

يصلى!صاللهرسول!كان:قالتعائشةعن،محمدبنالقاسمعن،حنظلة

فىالبخارىرواهالفجر)2(.وركعتى)1(الوترمنها،ركعةعشرةثلاثالفيلمن

.(3)موسىبنالفهعبيدعن"الصحيح"

محمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-4738

بن/الفهعبيدحدثناالأصبهاك!،مهرانبنأحمدحدثناالضفار،اللهعبدابن

حدثناجعفر،بنأحمدوأخبرنا)ح(سفيانأبىبنحنظلةأخبرنا،موسى

عن،حنظلةحذثنى،نميربنالفهعبدحدثنا،أبىحذثنى،أحمدبناللهعبد

عشرالفيلمنيصلىلمجداللهرسول!كان:قالتعائشةعن،القاسم

.(4)ركعةعشرةثلاثفتلك،للفجرسجدتينويسجدبسجدةويوتر،ركعات

.()أبيهعننميربنالفهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-4739

)ح(الفيثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدأخبرنا

بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

عن،حبيبأبىبنيزيدعن،الفيثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمة

يصفىكانع!روالفهرسول!أن،أخبرتهعائشةأن،عروةعن،مالكبنعراك

.(4744)فىسيأتىماوينظرأركعتاأ.:2/094والمهذب،مفى(1)

به.حنظلةطريقمن(4231)الكبرىفىوالنسائى،(1334)داودوأبو،(92531)أحمدأخرجه(2)

.(0411)البخارى(3)

.(25319)وأحمد.(1415)المعرفةفىالمصنف(4)

.(738/128)مسلم(5)
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وصفتها-كه!النبىقيامركعاتعددبابالصلاةكتاب

بنقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواهالفجر)1(.بركعتىركعةعشرةثلاث

(2)

بنأحمدمحمدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-0474

شعيب،أخبرخ!،اليمانأبوحدثنامحمد،بنعلئحدثناالمزح!،الفهعبد

كان!يهماللهرسولأن،عائشةحدثتنى،الزبيربن6عروأخبرخ!،الرهرئعن

بقدرذلكمنال!جدةيسجد،صلاتهتلكفكانت،ركعةعشرةإحدىيصفى

صلاةقبلركعتينويركع،رأسهيرفعأنقبلآيةخمسينأحدكميقرأما

رواه.(3)بالصلاةالمنادىينادىحتىالأيمنشقهعلىيضطجعثئم،الفجر

.(4)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارى

السوسى،يعقوببنيوسفبنمحمدبنإسحاقوأخبرنا-4741

أبوحدثنا،عوفبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

كان:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهرىعن،الأوزاعئحدثنا،المغيرة

الفجر(ينصدع)أنإلىالآخرةالعشاءصلاةبينووا!لىصيئا!لهرسول

من(25858)أحمدوأخرجه.بهقتيبةعن(174)الكبرىفىوالنسائى،(1360)داودأبوأخرجه(1)

به.اليثطريق

.(737/124)مسلم(2)

شعيبطريقمن(6742)حبانوابن،(1176)والنسائى.بهاليمانأبىعن(57742)أحمدأخرجه(3)

.(4837،4838،4948)فىوسيأتى،(4633)فىوتقدم.به

.(994،1123)البخارى(4)

.1/510المعبهودعونينثق.:ينصدع(5)
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وصفتهامجنالنبىقيامركعاتعددبابالصلاةكتاب

فىويمكث،بواحدةويوتر،ركعتينكلفىيسفم،ركعةعشرةإحدى

ركعتينفركعقامالمؤذنسكتفإذا،آيةخمسينأحدكميقرأمابقدرسجوده

.(1)المؤذنيأتيهحتىالأيمنشقهعلىاضطجعثئم،خفيفتين

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-2474

مولىكريبعن،سليمانبنمخرمةعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،اودفى

!صالنبىزوجميمونةعندباتأنه،أخبرهعباسبىبناللهعبدأن،عباسابن

عدحمواللهرسولواضطجع،الوسادةعرضفىفاضطجعت:قال.خالتهوهى

وأبقليلقبلهأوالفيلانتصفإذاحتىعجحوالفهرسولفنام،طولهافىوأهله

ثم،بيدهوجههعنالنوميمسحفجلسع!حوالفهرسولاستيقظثتم،بقليلبعده

معلقةشنإلىقامثم،"عمران"السورةمنالخواتمالاياتالعشرقرأ

مثلفصنعتفقصت:الفهعبدقال.يصقىقامثم،وضوءهفأحسنمنهافتوضأ

علىاليمنىيدهك!يهالفهرسولفوضع،جنبهإلىفقمتذهبتثغ،صنعما

ثئم،ركعتينثتم،ركعتينثثم،ركعتينفصفىيفتلها،بأذك!وأخذ،رأسى

ثئمأوترثئم-مرارلست:القعنبئقال-ركعتينثئم،ركعتينثئم،ركعتين

فصفىخرجثم،خفيفتينركعتينفصفىفقام،المؤذنجاءهحتىاضطجع

يحيىعنمسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارئرواهالضبح)2(.

داودابووأخرجهبه.الميرةأبىعن(24537)أحمدوأخرجه.(797)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الأوزاعىطريقمن(2423،2431)حبانوابن،(1358)ماجهوابن،(1336)

.(424)فىوتقدم،(1367)داودأبو(2)
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الصلاةكتاب
وصفتهالمجيرالنبىقيامركعاتعددباب

.(1)مالكعنيحيىابن

،لضقاراعبيدبنأحمدخبرناأ،انعبدبنأحمدبنعلئخبرناوأ-3474

ابنيعنىخالدعن،الليثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثنا

:قالأخبرهكريباأن،سليمانبنمخرمةعن،هلالأبىبنسعيدعن،يزيد

ثم:فيهقالالحديثفذكر.بالليلكجاللهرسولصلاةعنعباسابنسألت

أسى،رعلىيهيد/وضعثئم،يمينهعنفجعلنى،يسارهعنجنبهلىإوقمتقام

بأمفيهماقرأ:قلت،خفيفتينركعتيندصلى،يوقظنىنهكأأذك!يمسفجعل

إحدىصلىحتى،سلمثمركعتينصقىثم،سقمثتمركعةكلفىالقران

:فقالبلالىفأتاه،ينفخورأيته(2)استثقلحتىنامثمبالوتر،ركعةعشرة

قالتيتوضسأ.ولم(3)للناسوصلىركعتينفصلىفقام.اللهرسولياالصلاة

.(4)عيناهاستيقظتقلبهناموإذا،قلبهاستنبهإلاعينهنامنبىمنليس:عائشة

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-4474

أخبرنا،الززاقعبدحدثنا:قالاموسىبنويحيىحبيببننوححدثنا،داود

عندبت:قالعباسابنعن،خالدبنعكرمةعن،طاوسابنعن،معمر

منهاركعةعشرةثلاثفصلى،الليلمنيصلىلمجج!النبئفقام،ميمونةخالتى

.(637/281)مسلمو،(299)رىلبخاا(1)

.2/30النسائىسننعلىالسندىحاشية.عليهالنومبغلبةثقيلاصارأى:استثقل(2)

.،"الناس:2صفى(3)

أبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالليثطريقمن(685)والنسائى،(1364)داودأبوأخرجه(4)

.(5121)داود
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وصفتهاعشحالنبىقيامركعاتعددبابالصلاةكتاب

يقللماتمزفل!.)يأيهابقدرركعةكلفىقيامهحزرتالفجر،ركعتى)1(

الفجر)2(.ركعتى)1(منها:نوح

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-4745

مالك،عن،القعنبئيعنىالفهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا

عنأخبرهمخرمةبنقيسبنالفهعبدأن،أبيهعن،بكرأبىبناللهعبدعن

:قال.الفيلةلمجفالفهرسولصلاةلأرمقن:قالانهالجهنىخالدبنزيد

صفىثتم،خفيفتينركعتينجم!الفهرسولفصلى،فسطاطهأوعتبتهفتوش!دت

قبلهما،اللتيندونوهماركعتينصفىئئم،طويلتينطويلتينطويلتينركعتين

الفتيندونوهماركعتينصفىثئم3)،قبلهماالفتيندونوهماركعتينصقىثئم

ثلاثفتلكأوتر،ثثمقبلهما،اللتيندونوهماركعتينصفىثئم،(3قبلهما

زاد:،مالكعنسعيدبنقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)ركعةعشرة

هذه(6غيرفى6)القعنبئقالهوكذلك.(قبلهما)الفتيندونركعتينصفىثئم

فىكذلكوهى،1/518المعبودعونفىكماداودأبىمنلنسخةموافقوالمثت"ركعتا،.:مفى(1)

.6/22النووىبشرحمسلمصحيهحالفجر.ركعتىمنهايصلى:تقديرعلىوهو.2/941المهذب

فىوالنسائى،(3459)أحمدطريقهومن،(3868،4706)الرزاقوعبد،(1365)داودأبر(2)

فىالألبانىوصححه.بهطاوسابنطريقمن(2276)أحمدوأخرجه.(004،1425)الكبرى

.(1216)داودأبىصحيهح

.2ص:فىلي!(3-3)

،(396،1336)الكبرىفىوالنسانى،(21680)أحمدبنالقهعبدطريقهومن،1/122مالك(4)

به.القعنبىعن(1366)داودأبروأخرجه.(2608)حبانوابن،(1362)ماجهوابن

.(765/195)مسلم(5)

اخر،.طريقمنالقعنبىرواهأوكذلك:2/942المهذبوفى.،ىف"وغيره:2صفى(6-6)
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الصلاةكتاب

ية.الزوا

القنوتطولالصلاةأفضلباب

الفقيهإسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4746

،أيوببنمحمدأخبرناقالا:الضيدلانئموسىبنمحمدبناللهوعبد

وائل،بىأعن،الأمحصث!سليمانعن،شعبةحدثنا،حرببنسليمانأخبرنا

بأمرهممتحتىقائمايزل!فلم،ليلةلمجيوالنبىمعصفيت:قال!الفهعبدعن

البخارىرواه.(1)!النبئوأدعقعدأأنهممت:قال!؟هممتما:قلتسوء.

عناخروجهمنمسلمورواه،حرببنسليمانعن"الصحيح"فى

الأمحصث!)2(.

القنوتطولالصلاةأفضلبافي:

أحمدبنمحمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4747

عن،جريجابنأخبرنا،عاصمأبوحدثنا،قلالةبوأحدثنا،القنطوىتميمابن

.(3)"القنوتطولالصلاة"أفضل:!يه!مللهارسولقال:قال!برجاعن،الزبيربىأ

.(4)عاصمأبىعنحميدبنعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه

عثمانأبوأخبرنا،فلالمؤبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-4748

وابن"(1841)ما!وابن،(6436)وأحمد.بهحرببنسليمانطريقمن(3937)أحمدأخرجه(1)

به.الأعمشطريقمن(1541)خزيمة

.(773/402)ومسلم،(1351)البخارى(2)

به.عاصمأبىطريقمن(1421)ماجهابنأخرجه(3)

.(164/756)مسلم(4)
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والسجودالركوعمنالإكثاراستحبمنبابالصلاةكتاب

وأخبرنا)ح(عبيدبنيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،البصرئ

حدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبو

أبىعن،الأعمشحدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا،الضغانئإسحاقبنمحمد

"طول:قال؟أفضلالضلاةأئ:لمج!النبئرجلسأل:قالجابرعن،سفيان

.(1)((القنوت

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبو/وأخبرنا-4749

بمثلهفذكره.الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،حفادبنمحمدحدثنا،أحمد

وغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)لئس:قالانهإلا

.(3)معاويةأبىعن

فىوقراءتهبالفيلصلاتهفىجمجيوالنبىعنحذيفةحديثمضىوقد4

.("النساء"4()وسورة"عمرانال"و""البقرةمنهاركعة

والسجودالرحوعمنالإحثاراستحبمنباب

أخبرنا،الأصبهانىيوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-4755

طريقمن(1758)حبانوابن.بهيعلىطريقمن(1155)خزيمةوابن،(14368)أحمداخرجه(1)

به.الأعمش

به.معاويةأبىطريقمن(1551)خزيمةوابن،(14368)احمدأخرجه(2)

.(756/165)مسلم(3)

.2ص:فىليس(4-4)

.(2589،3736)فىتقدم(5)
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والسجودالركوعمنالإكلاراستحبمنبابالصلاةكتاب

الرعفرانئ،الصباحبنمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبو

الحسنابنبكرأبووأخبرنا)ح(الأعمشحدثنا،الضريرمعاويةأبوحدثنا

أبوحدثحاحفاد،بنمحمدحدثناأحمد،بنحاجبحدثنا،القاضى

.سنانبننهيك:لهيقالرجلجاء:قالشقيقعن،الأعمشعن،معاوية

غير!ئ)منالآيةهذهتقرأكيف،الرحمنعبدأبايا:فقال،الفهعبدإلى

هذا؟غيرأحصيتقدالقرانكل:فقالألفا؟أوتقرؤهاأياء(15:أمحمد!وءاسن

منإن!الشعر)1(؟كهذهذا:اللهعبدفقال.ركعةفىالمفصللأقرأإنى:قال

تراقيهم،يجاوزيلاأقوامالقرانوليقرأن،والسجودالركوعالصلاةأحسن

كانالتىالنظائرلأعرفإنىنفع،القلبفىفرسخقرئإذاولكن

فدخلعلقمةفجاء،فدخلقامثم.ركعةكلفىسورتينيقرأع!ي!اللهرسول

ركعة؟كلفىبهايقرأكج!اللهرسولكانالتىالنظائرعنسله:لهفقلنا

تأليففىالمفصلأولمنسورةعشرون:فقالخرجثم،فسألهفدخل

.(3)معاويةأبىعنكريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)اللهعبد

والسجود:الركوعالصلاةأفضلإن:الأعمشعنوكيعوقال

أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا)4(-4751

.6/105النووىبشرحمسلمصحيح.الإسراعشدةهوالهذ:(1)

والبخارى،(0435)وأحمد.بهمعاويةأبىطريقمن(538)خزيمةوابن،(7036)أحمدأخرجه(2)

.(2498)فىوتقدم.بهالأعمشطريقمن(538)خزيمةوابن،(4996)

.(822/276)مسلم(3)

.2ص،الأصل:فىبعدهالذىولاالحديثهذايردلم(4)
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والسجودالركوعمنالإكثاراستحبمنبابالصلاةكتاب

وكيع،حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،جعفر

كل:الفهعبدفقال:وفيهالحديثفذكروالل.أبىعن،الأعمشحدثنا

الله:عبدفقال.ركعةفىالمفصخللأقرأإنى:قالهذا؟غيراحصيتالقرآن

فىوقعإذاولكن،تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرءونقوماإنالشثعر!كهذهذا

لأعلموإنىوال!جود،الركوعالضلاةأفضلإن،نفعفيهفرسخالقلب

قامثم.ركعةكلفىسورتينبهنيقرأجمي!الفهرسولكانالتىالنظائر

مسلمرواه.(1)اهبأخبرك!قد:فقالخرجثمأثرهفىعلقمةفدخل،اللهعبد

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفى

حدثنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4752

أبىبنعثمانحذثنى:جريجابنقال:قالحخاجحدثناالوليد،بنأحمد

نأ،حبشىبنالقهعبدعن،عميربنعبيدعن،الأزدئعلىعن،سليمان

غلوللاوجهادفيه،شكلا))إيمان:قال؟افضلالأعمالائ:سئل!جالنبئ

وذكر((القيام"طول:قال؟افضلالضلاةأئ:قيل.إمبرورةوحجةفيه،

.(3)الحديث

ابنسعيدأبوأخبرناالأصبهاك!،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-4753

.(8811)شيبةأبىابن(1)

.(822/275)مسلم(2)

طريقمن(2525،1005)والنسائى،(1325،1449)داودوأبو،(10154)أحمدأخرجه(3)

صحيح:(1176)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.(7849،18566)فىوصيأتىبه.حجاج

.الصلاةأئ:بلفظ
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والسجودالركوعمنالإكثاراستحبمنبابالصلاةكتاب

شبابة،حدثنا،الزعفرانئالصباص!بنمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابى

أتاه،مسعودابنعن،والأسودعلقمةعن،إسحاقأبىعن،إلصرائيلحدثنا

كنثرونثراالشئعركهذأهذا:فقال.ركعةفىالمفصلأقرأإنى:فضالرجل

"الزحمن"؟ركعةلمحىسورتينالنظائريقرأكان!ي!جمالنبئلكن!؟(1)لقدلا

"ارياتالذ"والطور""و،ركعةفى"قةالحا"و"اقتربت"و،ركعةلمحى"لنجما"و

3/01"المرسلإت"و/"يتساءلونو"عم،ركعةفى"النون"و"وقعتإذا"و،ركعةفى

(3)"(2)صكل
ركعه+فىيعنى"كورتالشمسو"إذا"الدخان"و،ركعةفى

سائل"و"سأل:الحديثهذافىإسرائيلعنغيرهوزاد-4754

"عمذكرثمركعؤ.فىو"عبس""للمطففينو"ويل،ركعةفى"و"النازعات

بكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبو.أخبرظهبعدهوما"يتساءلون

عنجعفر،بنإسماعيلحدثنا،موسىبنعبادحدثناداود،أبوحدثنا

.(4)بزيادتهفذكره.إسرائيل

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)5(-4755

!بعيسىأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدأخبرنا،الفقيه

الحديثغريبفىالفائقأختها.عنثمرةكلوانفردتتفرقنثرف!ذايتلاصقلاردىءتمر:الدقل(1)

4/2.

:م.)2(لي!فى

به.زهيرطريقمن(3968)أحمداخرجه(3)

.(124!)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.(1396)داودأبو(4)

.2ص،الأصل:فىالحديثهذايردلم(5)
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والسجودالركوعمنالإكثاراستحبمنبابالصلاةكتاب

بمعنىالحديثفذكرالقه.عبدعن،شقيقعن،الأعمشحدثنايون!،

لأعرفإنى،دوج!لاوالزكوعالصخلاةأحسنإن:قالالهغير،وكيعحديث

سورةعشرين،ركعةكلفىاثنتينبهنيقرألمجح!القهرسولكانالتىالنظائر

.(2)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.\ركعاتعشرفى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4756

حاتم،أبوال!مسارحرببنروححدثنا،الذورئالعباسحدثنا،يعقوب

ابنكان:قال!سيرينابنعن،الأحول!عاصمأخبرنا،معاويةبنمروانحدثنا

.(3)ركعةكلفىسورعشريقرأعمر

عشرينأقرأكنتوأنا:فقال!العاليةلأبىذلكفذكرت:عاصمقال

سورة"لكل:يقول!جمسمالفهرسولسمعمنحذثنىولكن،ركعةكلفىسورة

والسجود")4(.المكوعمنحظها

العالية:أبىحديثفىعاصمعنزيادبنالواحدعبدتابعه

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-4757

عاصمحدثناالواحد،عبدحدثنامسذد،حدثناعمر،بنعثمانحدثنا

"لكل:يقولجمحدالفهرسول!سمعمنحذثنى:قالالعاليةأبىعن،الأحول

به.إبراهيمبنإسحاقعن(0310)النسالىأخرجه(1)

.(822/277)مسلم(2)

به.عاصمطريقمن(3706)ضيبةأبىوابن،(2854)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.عاصمطريقمن(20590،20651)أحمدأخرجه(4)
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والسجودالركوعمنالإكثاراستحبمنبابالصلاةكتاب

وإنى:قالحطثك؟من:أنسدفقالوالشجود".الركوعمنحظهاسورة

.(1)هيفحذثنىائذىالمكانوأذكرأذكر،

حدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4758

أبىعن،الأحوصأبوحدثنا،موسىبنأسدحدثنا،سليمانبنالزبيع

عليهفدخلت،(2)جاحناوأبالربذةذربىبأمررت:قالالمخاردتىعن،إسحادتى

اتكوثر!أغطئتف)إنآيقرأماقدرالقياميخففيصفىفوجدته،منزله

يا:لهقلتالصلاةقضىفلما،دوج!لاوالزكوعويكثرنضر!جاء)إذاو

سمعت:فقال:قالوال!جود.الزكوعويمثرالقيامتخففرأيتكذز،أبا

اللهحطإلا،ركعةللهيركعأوسجدةللهيسجدعبل!من"ما:يقولت!عالفهرسول

.(3)"درجةبهاورفعه،خطيئةبهاعنه

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4759

عن،صالحابنوهومعاويةحدثنى،وهبابنحدثنا،نصربنبحوحدثنا

عمربناللهعبدأن،نفيربنجبيرعن،أرطاةبنزيدعن،الحارثبنالعلاء

؟هذايعرفمن:فقال،فيهاوأطنبصلاتهأطالقد،يصلىوهوفتىرأى

الزكوعيطيلأنمرتهلأأعرفهكنتلو:عمربناللهعبدفقالأنا.:رجلفقال

بذنوبهأقىيصلىقمامإذاالعبد"إن:يقول!كالفهرسولسمعتنى!ف؟دوج!لاو

فقط.المرفوعبذكر(2182)الشعبفىالمصنف(1)

إخار!إ.:2صفى(2)

.يعرفلامخارق:2/944الذهبىوقال.بهإسحاقأبىطريقمن(13082)أحمدأخرجه(3)

-373-



11/3

والخفضالرفعفىالليلصلاةفىالقراءةصفةبابالصلاةكتاب

.(1)"هنعتساقطتسجدأوركعفكفماوعاتقيه،رأسهعلىفجعلت

والخفضالرفعفىالليلصلاةفىالقراءةصفةباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-0476

بنعمروعن/،الرنادأبىابنحدثنا،الوركاض!جعفربنمحمدحدثنا،داود

قراءةكانت:قالعباسابنعن،عكرمةعن،المطلبمولىعمروأبى

.(2)البيتفىوهوالحجرةفىمنيسمعهماقدرعلىلمجيمالفهرسول

قراءتهيسمع:متنهفىوقالالرنادأبىابنعنمنصوربنسعيدورواه

.(3)البيتفىوهوالحجرةوراءمن

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-4761

سعيدعن،خالدعن،الفيثحدثنا،يحىحدثنا،ملحانابنحدثناالضفار،

عباسابنسألت:قالأخبرهكريباان،سليمانبنمخرمةعن،هلالابىابن

بعضفىيقرأكان:فقال؟بالقيلجميرالفهرسولصلاةكانتكيف:فقلت

خارجا)4(.كانمنقراءتهفيسمعحجره

بنمحمدالحسينأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4762

فىوالطحاوى،(294)الصلاةقدرتعظيمفىالمروزىوأخرجه.(3146)الشمبفىالمصنف(1)

قوى.إسناده:2/944الذهبىوقالبه.صالحبنمعاويةطريقمن477/1المعانىضرح

فىالألبانىوقال.بهالزنادأبىبنالرحمنعبدطريقمن(6442)أحمدوأخرجه.(1327)داودأبو(2)

صحيح.حسن:(1178)داودأبىصحيح

به.منصوربنسعيدطريقمن(11545)الطبهرانىأخرجه(3)

به.بكيربنيحصطريقمن(1157)خزيمةوابن،(273)العبادأفعالخلقفىالبخارىأخرجه(4)
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والخفضالرفعفىالليلصلاةفىالقراءةصفةبابالصلاةكتاب

يحيىحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا،ببغدادالقنطرىتميمبنأحمد

اللهعبدعن،البناخ!ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،السالحينئإسحاقابن

منيخفضيصلىوهوبكربأبىمرجمحرالنبئأن،قتادةأبىعن،رباحابن

بىلأقاللمجحرالنبىعنداجتمعافلما،صوتهرافعايصلىوهوبعمرومر،صوته

أسمعتقد:قال."صوتكتخففمنتصلىوأنتبكمررتبكير،أبا"يا:بكر

الفهرسوليا:قال."صوتكترفعوأنتعمريابك"مررت:فقال.ناجيتمن

وقالشيئا".صوتكمن"ارفع:بمرلأبىفقال.(1)الوسنانأوقظ،بهأحتسب

.(2)"ائيشصوتكمن"اخفض:لعمر

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا-4763

عنالبناكاكأ،ثابتعنحماد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناداود،

،الوسنانأوقظالفهرسوليا:فقال:قال:قولهإلىمرسلافذكرهجمجو.النبى

.(3)الشيطانوأطرد

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4764

عن،محمدبنأسباطحدثنا،الرازئيحيىابنحصينأبوحدثنا،داودأبو

.5/186النهاية.نومهفىبمستغرقلشالذىالنائم:الويشان(1)

وابن،(447)والترمذى،(1329)داودأبووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/031الحاكم(2)

اسمندههـانما،غريبحديثهذا:الترمذىوقال.بهإسحاقبنيحىطريقمن(1161)خزيمة

بناللهعبدعنثابتعنالحديثهذاروواإنماالناسوأكثر،سلمةبنحمادعنإسحاقبنيحى

مرسلأ.با!ر

.(1180)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1329)داودأبو(3)
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شديذا...بالقراءةصوتهيرفعلممنبابالصلاةكتاب

القضة.بهذهجم!النبىعن،هريرةأبىعن،سلمةابىعن،عمروبنمحمد

"وقد:قالشيئا"."اخفض:لعمرولاشيئاإ.ارفع9:بكرلأبىفقال:يذكرلم

طث!كلام:قال."السورةهذهومن،السورةهذهمنتقرأوأنتبلالياسمعتك

.(1)"أصابقدكلكم9:جمتالنبئفقالبعض.إلىبعضهوجلعرالفهيجمعه

شديدابالقراءةصوتهيرفغا!لمنباب

حولهمنبهيتأذىحانإذا

،العدليعقوببنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4765

يحيىبنومحفدرافعبنمحمدحدثنازياد،بنمحمدبنالحسينحدثنا

سلمةأبىعن،مئةأبنإسماعيلعن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا:قالا

فىلمجصالنبئاعتكف:قالل!بهالخدرئسعيدأبىعن،الزحمنعبدابن

:وقالالمستورةفكشف،لهقئةفىوهوبالقراءةيجهرونفسمعهمالمسجد

فىبعفبىعلىبعفحكمررفعنولابعفا،مك!فعبيؤذينفلا،ربهيناجىكفكمإنإألا

.(2)"الصلاةفىالقراءة

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-4766

بكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبو

.(1330)داودوأبو،(2305)عقب2/431الشعبفىالمصنف(1)

داودوأبو،(18961)أحمدطريقهومن-(1642)الرزاقوعبد،وصححه1/031،131الحاكم(2)

عن(1621)خزيمةوابن.بهرافعبنمحمدعن(8092)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(1332)

.(1183)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.يحصبنمحمد
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بقراءتهيتأذىلاحولهمنكانإذابهاجهرمنبابالصلاةكتاب

التيمى،الحارثبنإبراهيمبنمحمدعن،سعيدبنيحيىعن،مالكحدثنا

3/12وهمالناسعلىخرج!ر/الفهرسولأن،البياضىعن،التفارحازمأبىعن

مافلينظزربه،!ماحالمصلى"إن:!قال،بالقراءةاصواتهمعلتوقد،يصلون

.(2)"(1)بالقراءةبعمبىعلىمك!فعبيجهزولابه،يناجيه

بقراءتهيتأذىلاحولهمنحاناذابهاجهرمنباب

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4767

سليمانبنيحيىحدثنا،براهيمإأبوالرهرئ)3(سعدبنأحمدأخبرنا،الضفار

عائشة،عن،أبيهعن،عروةبنهشامعنمسهر،بنعلئحدثنا،الجعفئ

أذكرنىلقد،الله"يرحمه:!قالالمسجدفىبالليليقرأرجلاعج!النبئسمع

عن""الصحجفىالبخارئرواه.(4)"اذكوكذاسورةمننسيتهاآيةوكذاكذا

.(6)هشامعنمةأساأبىحديثمنوأخرجاه،(مسهر)بنعلىعنآدمبنبشر

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-4768

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

.أالقراءة)فى:الأصلحاشيةفى(1)

.(3364،8091)الكبرىفىوالنسائى،(19022)أحمدطريقهومن-1/80مالك(2)

.117/13النبلاءأعلامسيروينظر"الزهرانى".:مفى(3)

الكبرىفىوالنسائى،(788/225)ومسلم،(2655)والبخارى،(24335)أحمدأخرجه(4)

.(4769)الحديتوينظربه.هثامطريقمن(071)حبانوابن،(0680)

.(2405)البخارى(5)

.(788/422)مسلمو،(3805)البخارى(6)

-377-



بقراءتهيتاذىلاحولهمنكانإذابهاجهرمنبابالصلاةكتاب

منقامرجلاأن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةبنحماد

كأينفلانا،اللهايرحم:ع!ي!الفهرسولفقال،بالقرانصوتهفرفع،فقرأالفيل

.(1)إأأسقطتهاكنتالليلةأذكرنيهاآيةمن

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو9674-وأخبرنا)2(

كريب،أبوحدثنا:قالاإسحاقابنبكروأبوسلمةبنأحمدحدثنا،يعقوب

سمعع!ي!النبئأن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مةأساأبوحدثنا

أسقطتهاكنتآيةوكذاكذاأذكرنىلقدالفه،)رحمه:فقالالفيلمنيقرأرجلا

رجاءأبىبنأحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواهوكذاإ)3(.كذاسورةمن

.(4)أسامةأبىعنوغيرهكريبأبىعنمسلمورواه،أسامةأبىعن

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0477

داودحدثنا:قالاموسىبنوعمرانالقئاك!محمدبنحسينحدثنا،يعقوب

أبىعن،يحيىبنطلحةحدثنا،الأموىسعيدبنيحىحدثنارشيلإ،ابن

قراءتكأسمعوأنارأيتتىالو:ع!ي!الفهرسوللىقال:قالموسىأبىعن،بردة

لك(لحئرته)علصتلو:فقالداودإ.آلصايرمنصطراأوتيتلقدابىرح!،

به.سلمةبنحمادطريقمن(1331،3970)داودأبروأخرجه.(2605)الشعبفىالمصنف(1)

.المهذبفىالذهبىيذكرهولم،2ص،الأصلفىالحديثهذايردلم(2)

ويظربه.أسامةأبىطريقمن(1787)المشخرجفىنعيموأبر،(3827)عوانةأبرأخرجه(3)

(4767).

.(788/224)ومسلم،(5038)البخارى(4)

.1/319للخطابىالحديثغريببها.الصوتوتحزينالقراءةتحشنيريد(5)
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بقراءتهيتاذىلاحولهمنكانإذابهاجهرمنبابالصلاةكتاب

قوليذكرلمانهإلارشيدبنداودعن""الصحيحفىمسلمرواه.اتحبيرا

(2)
أبىبناللهعبدبنبريدحديثمنمختصراالبخارىواخرجه،موسىبى

.3جدهعنبردة

بكر،بنمحمدبكبرأبوأخبرنا،الروذبارىعلئأبووأخبرنا-4771

حدثنى،وهمبابنأخبرنا،المهرىداودبنسليمانحدثنا،داودأبوحدثنا

عن،الحارثبنإبراهيمبنمحمدعن،الهادابنعن،وحيوةمالكبنعمر

ال!أذن"ما:قال!ي!الفهرسولأن،هريرةبىأعن،الزحمنعبدابنسلمةبىأ

(4)
فىمسلمرواه.به"يجهزبالقرآنيتغنىالصوتحسنلنبئأذنمالشىء

عمه.عنوهببنالرحمنعبدبنأحمدعن""الصحيح

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4772

أخبرك!،وهببنالفهعبدحدثناالخولاك!،نصربنبحرحدثنا،يعقوب

كيف:عائشةسألائه،حدثهقيسأبىبناللهعبدأن،صالحبنمعاوية

كانذلككل:قالتيسز؟أميجهرأكان؟الليلمن!ي!اللهرسولةقراءكانت

الأمرفىجعلالذىللهالحمد:قلت:قالأسز.ورئما،جهررثفا،يفعل

به.بردةابىطريقمن(3855)الترمذىأخرجه(1)

.(793/236)مسلم(2)

.(4805)البخارى(3)

به.الهادبنيزيدطريقمن(792/233)ومسلم،(7544)البخارىوأخرجه.(1473)داودابو(4)

به.إبراهيمبنمحمدطريقمن(1016)والنسانى

.(.../792)مسلم(5)
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الصلاةكتاب

سعه.

بقراءتهيتاذىلاحولهمنكاناذابهاجهرمنباب

13/3

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-4773

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،أبيهعن،نشيطبنزائدةبنعمرانحدثنا،يونسبنعيسىحدثنا،بكر

طورا،(2)صوتهرفعالقيلمنقامإذا/هريرةأبوكان:قالالوالبىخالدأبى

.(3)كلذيفعلكانجم!النبئأنيذكروكان،طوراوخفض

.(4)عمرانعننميربناللهوعبدالمباركابنرواهوكذلك

بنالحسيناللهعبدوأبوبنيسابورالزوذبارىعلىابوأخبرنا-4774

أخبرنا:قالواببغدادوغيرهمالقطانالفضلابنالحسينوأبوبرهانبنعمر

عياشبنإسماعيلحدثنا،عرفةبنالحسنحدثناالضفار،إسماعيل

مرةبنكثيرعن،معدانبنخالدعن،الكلاعىسعدبنبحيرعن،الحمصئ

:يقولجم!الفهرسولسمعت:قالالجهنىعامربنعقبةعن،الحضرمى

.()"بالصدقةكالمسزبالقرآنوالمسزبالضدقة،كالجاهربالقرآن)الجاهر

(1

(3

(4

(5

،0811)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/031والحاكم،(1282)الئعبفىالمصنف

.(4899)فىوصيأتى،(984،985)فىوتقدم.بهنصربنبحرعن(2254)عرانةوأبر،(1601

.م:فىلي!

الذهبىوقالبه.يرن!بنعشىطريقمن(2603)حبانوابن،(1159)خزيمةابنأخرجه

فأرصله.عنهويهعرواه:946/2

اللهعبدطريقمن(1591)خزيمةوابن.بهالمباركبنالقهعبدطريقمن(1328)داودأبوأخرجه

.(1179)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.نميرابن

:وقال،بهعرفةبنالحسنعن(2919)الترمذىوأخرجه.(0261)الإيمانشعبفىالمصنف

-،(17368)وأحمد.بهإسماعيلطريقمن(1333)داودأبووأخرجه.غريبحسنحديثهذا
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القراءةترتيلبابالصلاةكتاب

.(1)مئبنكثيرعنموسىبنسليمانتابعه

القراءةترتيلباب

قراءةكيف:بابفى؟القراءةأبوابفىأحاديثهذافىمضىقد

ترتيلهفىلمج!النبىعنحفصةحديثقاعداالتطؤعفىومضى(2)؟المصلى

.(3)اهنمأطولمنأطوليمونحتىال!ورة

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-4775

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(يحيىحدثنا،ملحانابنح!دثناالضفار،عبيد

يحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظ

يعلىعن،مليكةأبىبناللهعبيدبناللهعبدعن،الليثحدثنابكير،ابن

بالفيل،وصلاتهكجرالفهرسولقراءةعنسلمةأمسألأنه،(4)مملكابن

قدريصقىثئم،صلىماقدرينامثميصفىكان؟()وصلاتهلكموما:فقالت

تنعتهىفإذا،قراءتهلهونعتت.يصبححتى،صفىماقدرينامثئم،نامما

.(6)افرححرفامفسرةقراءة

(2

(3

(4

(6

صحيحفىالألبانىوصححه.بهسعدبنبحيرطريقمن(734)حبانوابن،(2560)-والشائى

.(1841)داودأبى

به.سليمانطريقمن(17796)أحمدأخرجه

.(2467-2458)فىتقدمماينظر

.(4647)فىتقدم

.32/104الكمالتهذيبوينظر.""مالك:م،2صفى

الأحوذىتحفة.صلاتهتصلواأنتستطيعونلاأنكموالمحنى،بصلاتهتصنعونما:أى:بالنصب

.547/1المجودعونوينظر.ا8/94

من-(132)العبادأفعالخلقفىالخارىوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/310الحاكم

-138-



القراءةترتيلبابالصلاةكتاب

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-4776

حدثنا،الرعفرانئالضئاحبنمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

إنى:عباسلابنقلت:قالجمرةابىعنحفاد،أخبرنا،هارونبنيزيد

""البقرةسورةأقرألأن:عباسابنفقال.القرانأهذإنى،القراءةسريع

هذرمة)1(.كفهالقرانأقرأأنمنإلئأحمث،فأرتلها

انئ،الرعفرحدثنا،الأعرابىابنأخبرنا،محمدأبووأخبرنا2)-4777

رجلإنى:عباسلابنقلت:قالجمرةأبوحدثنا،شعبةحدثنا،شبابةحدثنا

لأن:عباسابنفقال.مزتينوأ!يلفىالقرانقراتورئما،ةالقراءسريع

لافاعلاكنتفإن،تفعلائذىمثلأفعلأنمنإلئاعجبواحدةسورةأقرأ

.(3)قلبكويعيهأذنيكتسمعقراءةفاقرأهبذ

إبراهيمعن،(4)جمرةأبىعن،المغيرةعن،شبابةوحذثنا-4778

أحدكمهئميكونلا،القلوببهوحزكوا،القراناقرءوا:الفهعبدقال:قال

.(2()ال!ورةاخر

والنسائى،(2923)والترمذى،(1466)داودوأبو،(26526)وأحمدبه.بكيربنيحيى=طريق

صحيححديثهذا:مذىالتروقال.بهسحدبنالليثطريقمن(5811)خزيمةوابن،(1201،6281)

سلمة.أمعنمملكبنيعلىعنمليكةأبىابنعنسحدبنالليثحديثمنإلانمرفهلا،غريب

.(2466)فىتخريجهتقدموالأئر.2ص:فىليى(1)

.2ص،الأصل:فىليس(2-2)

.!جمرة)أبو:بدل،أحمزةاأبو:فيهووقع،شبةذكرمنهوسقط،(5912)العبفىالمصنف(3)

تهذيبوينظر.للمصنفالعبفىكما،حمزةاأبووصوابه،947/2والمهذب،مفىكذا(4)

.29/237الكمال

.(2042)العبفىالمصنف(5)
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انقراءةترتيلبابالصلاةكتاب

بناللهعبدحدثناإملاء،يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-4779

ابنبكرأبوحدثنا،غنامبناللهعبدحدثنا،بالكوفةالطلحئبكرأبويحيى

الحر،بنخرشةعن،العامرىكليبعن،فضيلبنمحمدحدثنا،شيبةأبى

حتىايةيوددوهوليلةاتذيصلىوهوكي!اللهرسولسمعت:قالذزأبىعن

قلت:.،118:المائدةأ!عبادكفإنهئمتعذئهمإن):يسجدوبهايوكعبها،أصبح

ربىسألت"إنى:قال؟ت!أحتىالايةهذهتوذدزلتمااللهرسوليا

.(1)"ائيشباللهيشركلالمننائلةوهىلأمقى،الشفاعة

14/3إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-4780

قدامةحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا،مسذدحدثحا،المثنىأبوأخبرنا،الفقيه

رذأباسمعت:قالتدجاجةبنتجسرةحذثتنى،العامرئالفهعبدابن

عبادكفإنهخ!تعذئهمإن):والاية،يوددهاأصبححتىبايةكي!النبئقام:يقول

الحيهص!)2(.يف!عتاأنتفإنكلهئمتغفرلهان

(1)

(2)

المهذبفىالذهبىذكرهوقد،2ص،الأصلفىيردولم،المطبوعةالنسخةفىوردالحديثهذا

بنتجسرة9و،لما!كليبإلىتحرف،،مرىالعاإفليتاسمفىخطأوفيه،المطبوعةفىكما2/749

عندهولي!،شيبةأبيابنطريقمنالمصنفساقهوقدالحر!،بن"خرشةإلىتحرفت!دجاجة

قليل.بعدتخريجهشأتىكما.خرشةولاكليب

أنهترجحاخرهإلى...العامريفليتتابعه:بقولهالتاليالحديثبعدالروايةلهذهالمصنفوإشارة

هذاعلىللكلاموينظر.أعلموالفه.الصوابعلىفيهاالأسماءوأورد،الإشارةبهذهعنهااستعاض

.(6037)للألبانىالضجفةالسلسلةالإسناد:

،(1350)ماجهوابن،(21538)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/241الحاكم

وحسنهبه.قدامةطريقمن(21388)وأحمدبه.سعيدبنيحيىطريقمن(1009)والنسائى

.(1110)ماجهابنصحيحفىالألبانى
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يقومهكانلمنالليلقيامتركمنيكرهمابابالصلاةكتاب

يسجد)2(وبهايركعبها:وزاد،جسرةعنالعامرئافليتتابعه

يقومهكانلمنالليلقيامتركمنيحرهماباب

العدل!بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4781

الفهعبدحدثنا،المصرئأحمدبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،ببغداد

)ح(الأوزاعىحدثنا،سلمةأبىبنعمروحدثنا،مريمأبىبنمحمدابن

حدثنا:قالاالقاضىالحسنبنأحمدبكروابوالحافظالفهعبدابووأخبرنا

عمروحدثنا،التنيسئعيسىبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بن(3)رمعحدثنى،كثيرأبىبنيحيىحذثنى،الأوزاعىعن،سلمةأبىابن

بنعمروبنالفهعبدعن،الزحمنعبدبنسلمةأبوحدثنا،ثوبانبنالحكم

قيامفتركالليليقومكان،فلانمثلتكنهـلا:جم!لفهارسوللىقال:قالالعاص

أبىبنعمروعنيوسفبناحمدعن!إالصحيحفىمسلمرواه.(4)إالليل

الأوزاعى)6(،عنالعشرينأبىابنحديثمنالبخارئوأخرجه،()سلمة

قليب".2:5صفى(1)

به.فليتعنفضيلبنمحمدعن(32302)شيبةأبيوابن،(21328)أحمدأخرجه(2)

.307/21الكمالتهذيبوينظرعمرو".5:الأصلفى(3)

من(1291)خزيمةوابن،(1763)والنسائى.بهعشىبنأحمدعن(1291)خزيمةابنأخرجه(4)

به.سلمةأبىبنعمروطريق

.(185/1159)م!لم(5)

البارىفغوينظر.العشرينأبىابنعنالدصتوائىئامعن(1152)عقبالبخارىعلقه(6)

3/38.
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قاعدايصلىأوبالليلالقياميتردالمريضبابالصلاةكتاب

إسماعيلبنومبشرالمباركابنورواه.سلمةأبىبنعمرووتابعه:قالاثئم

بنالوليدقالهوكذلك.(2)إسنادهفىالحكمبنعمريذكرافلمالأوزاعىعن

الأوزاعى)3(.عنمزيد

قاعدايصلىأوبالليلالقياميتردالمريضباب

القطيعئ،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا)4(-4782

حدثنا،نعيمأبوحذثنى،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

فلمجم!النبئاشتكى:يقولجندباسمعت:قالقيسبنالأسودعن،سفيان

قدإلاشيطانكأرىمامحمد،يا:فقالتامرأةفأتت،ليلتينأوليلةيقم

ومارتبنودعكما!سجىإذاوالل!)والضش:وجلعزاللهفأنزل؟تركك

إسحادتىعنمسلمورواه،نعيمأبىعنالبخارئرواه.،3-ا:الضحىأ()!كق

(6)برء
لعيم.ابىعن

الحافظالخوارزمئغالببنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-4783

بنمحمدحدثنا،النيسابورئأحمدبنمحمدالعباسأبوحدثناببغداد،

.2ص،الأصل:فىليى(1)

به.إسماعيلبنومبثرالمباركابنطريقمن(1152)البخارى(2)

به.الوليدطريقمن(1331)ماجهابنأخرجه(3)

.2ص،الأصل:نىليىالحمديثهذا(4)

طريقمن(1251)والبخارى.بهنعيمأبىطريقمن(6566)حبانابنوأخرجه.(41880)أحمد(5)

به.الثورىسفيان

.(1797/151)ومسلم،(4121،4983)البخارى(6)

-385-
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15/3

قاعدايصلىأوبالليلالقياميتركالمريضبابالصلاةكتاب

:قالالأسودحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنالقهعبدبنأحمدأخبرنا،أئوب

فجاءته،ثلاثاأوليلتينيقمفلمجم!اللهرسولاشتكى:يقولاجندثاسمعت

أرهلم،ترككقدشيطانكيكونأنلأرجوإنىمحمد،يا:فقالتامرأة

ما!سبمإذاوالل!)وألضش:تعالىالقهفأنزل.ثلاثأوليلتينمنذقربك

ورواه،يونسبنأحمدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(2)!قكومارئكودعك

(3)بر
رهير.عناخروجهمنمسلم

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا4)-4784

وأبوالفوارسأبى/ابنصادقوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكبروأبو

حدثنا،الأصمالعباسأبوحدثناقالوا:السبعئ(محمد)بنعلئإلحسن

بنمحمدبكرأبووأخبرنا(4(ح)الطيالسئداودأبوحدثنا،مرزوقبنإبراهيم

حدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسن

موسىأبىبنالفهعبدعنخميبر،بنيزيدعن،شعبةحدثناداود،أبو

لمج!الفهرسولفإن؟الفيلقيامتدعلا:!نه!عائشةلىقالت:قالالنصرئ)6(

والمجرورالمرفوعبصورةالمنصوبورسمكذا.فوفها:وكتب"جندبا.:2ص،الأصلفى(1)

بخطوطويخرهاالحديثكتبمنعتيقةصحيحةأصولفىثبتقد:شاكرأحمدالعلامةقال،جائز

.9/69،70يعيشلابنالمفملشرحوينظر.59صالرسالة...اعلامعلماء

به.زهيرطريقمن(11880)أحمدأخرجه(2)

.(1797/511)ومسلم،(0954)البخارى(3)

.2ص،الأصل:فىلي!(4-4)

.(1504)فىتقدمماينظر"بن".:مفىبعده(5)

.15/460الكمالتهذيبوينظربالباء،إالبصرىأ:الأصلفى(6)
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يستيقظفلميقومأننيةعلىناممنبابالصلاةكتاب

قالكذاقاعدا)1(.صلى-كسل:قالتأو-مرضإذاوكان،يدعهلاكان

وهوقيس.أبىبنالفهعبد:صالحبنمعاويةوقال،خميربنيزيدعنشعبة

أصح.

يستيقض!ا!لفيقومأننئةعلىناممنباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4785

أبووأخبرنا)ح(مالكعن،اللهعبدحدثنا،القاضىإسماعيلحدثناعبيد،

جعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمد

بنالفهعبدبنيحيىحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

عن،جبيربنسعيدعن،المنكدربنمحمدعن،أنسبنمالكحدثنا،بكير

لمجراللهرسولأنأخبرتهالمؤمنينأمعائشةأنأخبرهأنه،رضاعندهرجل

صلاله،أجرلهاللهكمبإلا،نومعليهافيغلبه،بليلصلاةلهتكون2امرمن"ما:قال

.(2)((عليهصدقةنومهوكان

القاضى،منصوربنيحيىأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4786

وموسىكريببوأحدثنا،ال!ندىبنرجاءبنمحمدبنمحمدبكربوأحدثنا

حدثنا،الجعفئعلىبنالحسينحدثناقالا:المسروقئالرحمنعبدابن

عن،لبابةأبىبنعبدةعن،ثابتأبىبنحبيبعن،سليمانعن،زائدة

خزيمةبنوا،(7013)اوددوأبو،(41162)أحمدطريقهمنو،(2261)والطيالسى،1/803كملحاا(1)

.(1591)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.!يقأبىبنالفهعبد:داودأبىوعند.(1371)

عن(1314)داودأبووأخرجه.(1783)والنسائى،(25464)أحمدطريقهوءق،1/171مالك(2)

.(1166)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.القعنبىمسلمةبنالفهعبد
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اصبححتىيقومأننيةغيرعلىناممنبابالصلاةكتاب

ينوىوهوفراشهأقى"من:قاللمجتالنبئبلجغالذرداءأبىعن،غفلةبنسويد

عليهصدقةنومهوكان،نوىمالهمحمب،يصبححتىعينهفغلبمه،بالليليصلىيقومأن

"(1)
.ربه"من

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4787

فذكره.زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا،النضربنأحمدبنمحمد

الذرداء)2(.أبىقولمنبإسناده

رزعنلبابةأبىبنعبدةعنحبيبعنالأعصشسليمانعنجريرورواه

عنأوزرعنعبدةعنالثورئورواهموقوفا)3(.الذرداءأبىعنحبيشابن

.(موقوفا)ذزأبىنع(4)والذرداءأبىعنسويد،

أصبححتىيمومأننيةغيرعلىناممنباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4788

أبوحدثنامسذد،حدثنا،ئئ!فلاعمربنعثمانحدثناالضفار،عبيد

ذكر:قالالفهعبدعن،وائلأبىعن،المعتمربنمنصورعن،الأحوص

الرحمنعبدبنموسىعن(1721)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه1/131الحاكم(1)

فىالألبانىوصححهبه.الجعفىحسينطريقمن(1344)ماجهوابن،(1786)والنسائىبه.

.(1105)ماجهابنصحيح

فرقفه.عبدةعنالسفيانينعنالمباركابنرواه:2/949الذهبىوقال.1/311الحاكم(2)

به.جريرطريقمن(1173)خزيمةابناخرجه(3)

)أو،.:مفى(4)

،الثورىطريقمن(1787)الشائىواخرجهبه.الئورىطريقمن(1741)خزيمةابنأخرجه(5)

.(10937)التحفةفىهووكذاالدرداء،وأبىذرأبىعنصويدعن:وفيه
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أصبححتىيقومأننيةغيرعلىناممنبابالصلاةكتاب

قامما،أصبححتىنائمازالما،اللهرسوليا:فقيللمج!اللهرسولعندرجل

51رو(1)"أذنه"فى:!الأو."أذنيهفىالشيطانبالرجل"ذاك.:فقال.ةالضلالىإ

عنجريرحديثمنمسلموأخرجهمسذد،عن"الصحيح"فىالبخارئ

(2)

.منصور

،المؤذنالخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا-4789

بنمحمدإسماعيلأبوحدثنا،البغدادئأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا

أبىابنبكرأبوحدثنا،بلالبنسليمانبنأيوبحدثنا،السلمئإسماعيل

عن،المسيببنسعيدعن،سعيدبنيحيىعن،بلالبنسليمانعن،أويس

أحدكمرأسظدي!علىالشيطان"يعقد:قالأنهكح!اللهرسولعن،هريرةأبى

استيقظفإذافارقد.طويلليلعليكمكانها:يضربعقدةكلنام،إذاعقدثلاث

3/16فأصبح،الثالثةانحلتصلىفإن،الثانية/انحلتتوضأفإن،عقدةانحلتفذكرالله

البخارىرواه.(4)"كسلان(3النفسخبيث3)أصبحيفعللمفإنالثفس،طئبنشيطا

.(بكر)أبىأخيهعنأويسأبىبنإسماعيلعن""الصحيحفى

والبخارى،(3557،4059)وأحمدبه.الأحوصأبىطريقمن(1130)خزيمةابنأخرجه(1)

طريقمن(1130)خزيمةوابن،(1330)ماجهوابن،(1607،1608)والنسائى،(3270)

به.منصور

.(774/205)ومسلم،(1144)البخارى(2)

.4/264النهاية.الخلقال!:والفقس.أالنفس"لقس:الطحاوىوعند"لقس!:الاصلفى(3-3)

من(4705)فىوتقدم،بهبلالبنسليمانطريقمن(346)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(4)

.هريرةابىعنالأعر!طريق

.(3269)البخارى(5)
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النومعنهيذهبحتىفايرقدصلاتهفىنعسمنبابالصلاةكتاب

النومعنهيذهبحتىفليرقدصلاتهفىنعسمنباب

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0479

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمزكىإسحاق

،عياضبنأنسأخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

أحدكمنعس"إذا:قاللمجمالنبئأن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

يذهبلعفهناعسوهوصفىإذاأحدكمفإن،النومعنهيذهبحتىفليرقدصلاتهفى

(2).ص(1)ير..
."نمسهليس!بيستغمر

الفامى)3(علىبنأحمدنصروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4791

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالفضلبنموسىبنمحمدسعيدوأبو

بنيحيىأخبركأ،وهببناللهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوب

هشامعن،أنسبنومالكالجمحئالزحمنعبدبنوسعيدالعمرىالفهعبد

عن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)بمثلهالحديثفذكروا.عروةابن

.()مالكعنجميعا،قتيبةعنمسلمورواه،يوسفبنالفهعبد

الشئرقى،ابنحامدأبوأخبرنا،العلوئالحسنأبووأخبرنا-4792

.1/315البارىفتحينظر.نفسهعلىيدعو:يسبومعنى.الرفعويجوز،بالنصب:يسب(1)

به.الحكمعبدبنالذعبدبنمحمدعن(2219)عوانةأبوأخرجه(2)

.(084)فىترجمتهوتقدمت.("القاضى:مفى(3)

.(2583)حبانوابن،(0131)أبو.داودطريقهومن،1/118ومالك،(336)وهبابن(4)

.(786)مسلمو،(212)البخارى(5)
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العبادةفىنفسهعلىفشددبنفسهوثقمنبابالصلاةكتاب

بنهشامعن،الثورىأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،بشربنالرحمنعبدحدثنا

وهوأحدكمنعس"اذا:!اللمجوللهارسولأن،ر!لمحنهائشةعاعن،بيهأعن،عروة

.(1)"اهليدعوأونفسهعلىأيدعويدرىلافانه؟فراشهعلىفلينمئصلى

العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبووحدثنا-4793

المزكى،بالويهبنإبراهيمبناللهعبيدالقاسمأبوأخبرنا،إملاءاللهرحمه

همامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا

قام"إذا!ر:اللهرسولوقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا:قالمنئهابن

.(3)"فليضطجعيقولمايدرفلم،لسانهعلى(2)القرآنفاستعجمالفيلمناحدكم

.(4)الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

العبادةفىنفسهعلىفشددبنفسهوثقمنباب

إبراهيمبنإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبوأخبرنا-4794

فىبطوسالطوسئمنصوربنأحمدبناللهعبدحدثنا،بالطابران(البزاز)

النجاحىيعقوببنيوسفبكرأبوأخبرنا،وثلاثمائةوعشرينلستسنة

شعبةبنالمغيرةعن،علاقةبنزيادعن،عيينةبنسفيانحدثنا،بمكة

.(0222)عوانةأبوطريقهومن،(4222)الرزاقعبد(1)

.6/47،75النووىبثرحمسلمصحيح.النعاسلغلبةلسانهبهينطلقولماستغلق:أى:القرانفاستعجم(2)

.(2585)جانوابن،(1131)داودوأبو،(8231)أحمدطريقهومن،(4221)الرزاقعبد(3)

به.معمرطريقمن(8044)الكبرىفىالنسائىوأخر!

.(787)مسلم(4)

،البزارإ.:2صفى(5)
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17/3

المداومةفىوالجهدالعبادةفىالقصدبابالصلاةكتاب

أليس،الفهرسوليا:فقيل،قدماهتوزمتحتىلمجزالفهرسولقام:قال

عبدانو!عا"أفلا:قالتأخر؟وماذنبكمنتقذممالكاللهغفرقد

مسلئمورواه،الفضلبنصدقةعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)"؟اروكثي

.(2)عيينةابنعنكفهم،وغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن

المداومةفىوالجهدالعبادةفىالقصدباب

أخبرنا،العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-4795

ادمبنمحمودحدثنا،المروزئسهلبنحمدويهبنمحمدنصرأبو

وهوالعباسأبىعن،دينابىبنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا،المروزئ

محرقال:يقولعمروبنالفهعبدسمعالشتاعر،فزوخبنال!ائب

"فلا:!ال.!لى:قلت.أالليلوتقومالنهارتصومأنكأخبزإألم:!جمالقهرسول

حقا،لعييكإن،(4)نفسكونفهت،عيناك(3)هجمتذلكفعلتإذاف!نك،تفعل

فىالبخارئرواه.(6)"منووقم/وأفطز،صغ،(حق)عليكولأهلكحقا،ولنفسك

(1

(2

(3

(6

ماجهوابن،(1643)والنسائى،(18198)أحمدوأخرجه.(4523)الشعبفىالممنف(

فىوسيأتىبه.عيينةبنسفيانطريقمن(311)حبانوابن،(1183)خزيمةوابن،(1419)

(13401).

.(2819/80)ومسلم،(4836)البخارى(

.38/3البارىفتحالسهر.لكثرةضعفتأوغارت:هجمت(

.46/8النووىدرحمسلمصحيح.أعيت:نفسكنفهت(

وبيان،حجرابنكلامويظر.ا"حق:المصنفأصلفى:الأصلحاضيةفىوكتب"حقاا.:مفى(

.38/3البارىفتحفىالبخارىروايات

به.عمروطريقمن(2399)والنسائى،(6843)أحمدوأخرجه.(1380)المعرفةفىالمصنف(
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الصلاةكتاب
المداومةفىوالجهدالعبادةفىالقصدباب

ابنبكرأبىعنمسلمورواه،عيينةابنعنالمدييىبنعلىعن""الصحيح

(1)ريوص
عيينه.ابنعنشيبةابى

بنعمروعثمانأبوأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبوأخبرنا-4796

باتخالدأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرىالفهعبد

مالكبنأنسعن،الطويلحمياحذثنىجعفر،بنمحمدحدثنامخلد،

إلانائماولا،رأيتهإلامصلياالفيلمنتراهأنتشاءلالمجيه!الفهرسولكان:قال

(2)ء
بنمحمدعنالأويسىالعزيزعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.رايته

.(3)كلذمنأتمجعفبر

بنعبدوسالفضلأبوأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبوأخبرنا-4797

بنمحمدحدثنا،الرازىحاتمأبوحدثنا،النيسابورىمنصوربنالحسين

مهوصحو!رالنبىصلاةعنأنسسئل:قالحميدحدثنى،نصارئالأاللهعبد

ويفطرشيئا.منهيفطرأنيريدما:نقول!حتىالشهرمنيصومكان:قالتطؤعا

الليلمننراهأننشاءكناوماشيئا.منهيصومأنيريدما:نقولحتىالشهرمن

.(4)رأيناهإلانائمانراهولا،رأيناهإلامصليا

.(15918/11)ومسلم،(1531)البخارى(1)

وابن،(2134)خزيمةوابن،(1626)والنائى،(769)والترمذى،(12012)أحمدأخرجه(2)

به.حميدطريقمن(2617،2618)جان

.(1411)البخارى(3)

به.الأنصارىاللهعبدبنمحمدعن(13473)أحمدأخرجه(4)
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المداومةفىوالجهدالعبادةفىالقصدبابالصلاةكتاب

الحسنبنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،العلوئالحسنأبوحدثنا-4798

،سفيانحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا،هاشمبنالفهعبدحدثنا،الثترقىابن

أنهلمجمالنبىعن،عائشةعن،مسروقيعن،أبيهعن،سليبمبنأشعثحذثنى

سمعإذا:قالت؟يقومكانالفيلأى:قلت.العملمنالذائميحسثكان

فىأشعثعنوغيرهالأحوصأبىحديثمنأخرجاهالصت!ار!)1(.

"الصحيح")2(.

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4799

حدثنا،المرادىسلمةبنمحمدحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يعقوب

نأالربير،بنعروةأخبرخ!:قالشهابابنعن،يونسعن،وهبابن

العزىعبدبنأسدبنحبيببنتويتبنتالحولاءأن،أخبرتهرمحاعائشة

أنهاوزعموا،تويتبنتالحولاءهذه:فقلتجمحمالفهرسولوعندهابهامزت

،تطيقونماالعملمنخذوا؟الليلتناملا"ولم؟جممالفهرسولفقال.الفيلتناملا

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهتسأموا")3(.حتىاللهيسأملالؤالفه

.(4)وغيرهالمرادئسلمة

وأبوإملاءسليمانبنمحمدبنسهلالطيبأبوالامامحدثنا-5480

بنويحيىالفقيهمحمشبنمحمدبنمحمدطاهروأبوالحافظالفهعبد

.(4721،4722)فىتخريجهوتقدم،بهسعيدبنيحىعن(256711أحمدأخرجه(11

.(7411/131ومسلم،(13211الخارى(21

به.يونىطريقمن(26095)وأحمدبه.وهبابنطريقمن(25861حبانابنأخرجه(3)

.(7851/022مسلم(41
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المداومةفىوالجهدالعبادةفىالقصدبابالصلاةكتاب

قالوا:عليهقراءةالفضلبنموسىبنومحمديحيىبنمحمدبنإبراهيم

عبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمد9العباسأبوحدثنا

عائشةأن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عياضبنأنسأخبرنا،الحكم

قال!:."؟هذه"من:فقالك!ل!له-صالنبئفدخلأسد،بنىمنامرأعندهاكانت

"مه!:لمجحالهالنبىفقال!صلاتها.منفذكرت:قال!.الليلتناملا،ةن،افهذه

الدينأحبكان:فقال!:قالتملوا".حتىاللهيمللافوالله،ئطيقونبماعليكم

القطانيحيىحديثمنومسلمالبخارئأخرجه.صاحبهعليهيدوماتذىإليه

.(1)عائشةعنأبيهعنعنه:وقالوا،هشامعنوغيره

بكوأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرناه-1480

بنعمروحدثنا،الفاريابىبكوأبوأخبرنا،الإسماعيلئإبراهيمبنأحمد

نأ،عائشةعن،أبىحدثنى،هشامحدثناسعيد،بنيحيىحدثنا،على

اللهنظ!"مه:فقال!.صلاتهامنتذكر.فلانةهذه:!لفقاعلييادخلءلجلىس!النبى

.(2)"عليهدوومماالدينوأحبتملوا،حتىيمللا

حتىيمللاالله"فإن:السلامعليهقوله:الإسماعيلئبكوأبوالشيخقال!

عزوالله.العملمنتمقواحتىالثوابمنيمللا:بعضهمفيهقال!تملوا".

اللفظ؟المحاذاةمخرجأخرجالكلامولكنبالملال!،يوصفلاوجل

.(785/221)ومسلم،(43)البخارى(1)

،(24189)وأحمدبه.سعيدبنيحيىطريقمن(1641)والنسائى،(24245)أحمدأخرجه(2)

به.هسامطريهتمن(1282)خزيمةوابت،(4238)ماجهوابن،(785/221)ومسلم
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المداومةفىوالجهدالعباددفىالقصدبابالصلاةكتاب

عزاللهقولخرجذلكوعلى،العربكلامفى(1)شائعوذلك،بالففظ

هىالتىالأولىالسيئةقوبلت.(4.:الورىأشتهاثوسثهسيثة)وجزوا:!!جو

قولهوكذلك/،بسيئةليسعدلوالقصاص،السيئةلفظعلىبالجزاءذن!18/3

بظلمليسواقتصاصه1194:البقرةأ!وعلئكئماغتدىمابمثلعديه)فاغتدوأ:تعالى

ليسوالمعنىالاعتداء،علىللمحاذاةالففظفىفأخرج،عدوانولا

:(2)ظفااي!طحأحشجتملوا((.حتىيمللاالله"فإن:قولهفكذلك،باعتداء

فيتركوها،يمفوالمماأعمالهمثوابعنهميقطعلا:والمعنىتمقوا"."حتى

أعلم.والله

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2485

عبذحدثنا،معمرأبوحدثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

دخل:قالمالكبنأنسعن،صهيببنالعزيزعبدحدثنا،الوارث

:قالوا.((؟اذه"ما:فقال،ساريتينبينممدودحبلفإذاالمسجدجمص!هالفهنبئ

"حقوه،:صللىعديمالفهرسولفقال.بهتعفقتفترتفإذا،تصلىلزينبالحبلهذا

عن""الصحيحفىالبخارىرواهفليقعد")4(.فترفإذا،نشاطهأحدكم(3)ليصلى

المعجمة.والغينالمهملةبالشن"سائغ".:2صفى(1)

.""للقط:مشى(2)

"لضل".:مشى(3)

وأحمدبه.سعيدىال!ارثعبدطريرمن(1371)ماجهوابن،(1642)النسائىأخرجه(4)

وابن،(1306)الكبرىفىوالنسائى،(1312)داودوأبو،(784/219)ومسلم،(11986)

.(4809)فىوسياتىبه.العزيزعبدطريهتمن(2492)حبانوابن،(1801)خزيمة
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المداومةفىوالجهدالعبادةفىالقصدبابالصلاةكتاب

.(1)الوارثعبدعنفروخبنشيبانعنمسلمورواه،معمرأبى

بناللهعبدأخبرنا،الأصبهاككثالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-3048

ابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،فارسبنأحمدبنجعفر

عمحيه:اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سعيدأبىبنسعيدعن،ذئبأبى

نأإلاأنا،"ولا:قال؟اللهرسولياأنتولا:قالوا."عملهينجيهأحدمنكم"مما

من(2)طحو،واغدواوروحواقربوا-:أووقاربوا-ل!مددوا،برحمةمنهاللهيتغفدنى

عنآدمعن"الصحيح"فىالبخارىرواهتبلغوا")4(.القمد،والقمدالدلجة)3(،

.(ذئب)أبىابن

أخبرنى،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-4048

بنمعنعن،علىبنعمرحدثنا،بحربنموسىحدثنا،سفيانبنالحسن

أبىعنيحدثالمقبرىسعيدأبىبنسعيدسمعت:قالالغفارىمحمد

غلبه،إلاأحدالدينهذايشادولنيسر،الذينهذا"إن:قالع!ع!النبئأن،هريرة

51رو.(6)"الدلجةمنولثىء،والروحةبالغدوةواستعينوا،وأبشرواوقاربوا،فسددوا

(2

(3

(5

(6

.(.../784)ومسلم،(151")البخارى(

"خطا".:مفى(

صير:والدلجةالنهار،أولمنالسيروالغدو:،النهارمنالثانىالنصفأولمنالسير:الرواح(

.297/11،298البارىفتح.الليل

.(6637)فىوسيأتى.بهذئبأبىابنطريقمن(06771)أحمدوأخرجه.(2441)الطيالسى(

.(6463)البخارى(

به.علىبنعمرطريقمن(351)حبانوابن،(5049)الشائىأخرجه(
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المداومةفىوالجهدالعبادةفىالقصدبابالصلاةكتاب

.(1)ىلعبنعمرعنمطقربنالئلامعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

أبوحدثناالأصبهاخ!،يوسفبنالقهعبدمحمدأبوحدئنا-4805

بنأشهلحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

فرأيتانطلقت:بريدةقال:قالأبيهعن،الزحمنعبدبنعيينةحدثنا،حاتم

فدعانى:قال.عنه(2)وأحبسأعارضهفجعلت،حاجةلهأنفظننتلمجمالنبئ

أتراهمرائى)3(؟"أتراه:فقالدوج!لاوالزكوعيكثررجلافرأى،بيدىفأخذ

هدياعليكمقاصدا،هديا"عليكم:وقال،يدىمنيدهفترك:قالمرائى؟".

.(4)"هئلغيالدينهذايشادمن"فإظ:الأحضىىلىيدبىر!ا!وضربقاصدا".

بنأحمدبنمحمدالحسنوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4856

بنمحمدبنالفهعبد(محمد)أبوحدثنا:قالاببغدادالبرازإسحاقبنالحسن

يحيى،بنخلآدحدثنا،مسزةأبىابنيحيىأبوحدثنا،الفاكهئإسحاق

بنمحمدعن،سوقةبنمحمدعن،المتوكلبنيحيىعقيلأبوحدثنا

متين.ني!لاهذا"إن:ادهـ!الم!عالنبىعن،الفه!صبنجابرعن،المنكدر

ولاقطع،فاأرلا(6)المنبتفإن،اللهعبادةنفسكإلىتبغضولابرفتي،فيهفأوغل

.(93)لخارىا(1)

كا"أحتبى".:2/932المهذبوفى،الاصل:فىنقطوبدون.م،2صفىكذا(2)

.""يرائى:التخريجمصدرىوفى،!كذاأ:الاصلفىفرقهاوكتب،2/952والمهذبالنحخفىكذا(3)

به.عييةطريقمن(1179)خزيمةوابن،(22963)أحمدأخرجه(4)

الأصل.:فىلي!(5)

عنعاجراطريقهفىبقىأنهيريد،انبتقد:راحلتهوعطبتسفرهفىبهانقطعإذاللرجليقال(6)

.1/92النهايةينظر.ظهرهأعطبوقد،وطرهيقضلممقصده
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المداومةفىوالجهدالعبادةفىالقصدبابالصلاةكتاب

عقيل.بوأ/رواه*اهكذ.(2)"أبقى(ظهرا)1

.(3)عائشةعنالمنكدربنمحمدعنسوقةبنمحمدعن:قيلوقد

ذلك.غيرعنهوقيلمرسلا)4(.!النبىعنالمنكدربنمحمدعنعنه:وقيل

:!حكالنبىعنعمروبناللهعبدعنوروى

بنالمؤفلبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-4807

صالح،أبوحدثنا،الشعرانىمحمدبنالفضلحدثنا،عيسىبنالحسن

بناللهعبدعن،العزيزعبدبنلعمرمولىعن،عجلانابنعن،الفيثحدثنا

فيهفأوغل،متينالدينهذا"إن:قالأته!جماللهرسولعن،العاصبنعمرو

ظهزا)6(ولاقطع،(لم!فرا)لاالمنب!فإن،ربكعبادةنفسكإلىتبنضولابرفو،

تموتأنتخشىحذراواحذرأبدا،يمو!لنأنيظنامرىعملفاعمل،أبقى

.(7)"ادغ

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4808

.3/166النهاية.وتركبعليهايحملالتىالإبل:الظهر

-74)البزاروأخرجه.(57)فوائدهفىوالفاكهى،9،96هصالحديثعلوممعرفةفىالحاكم

بنيحىوفيهالبزاررواه:1/62الزوائدمجمعفىالهيثمىقال.بهيحىبنخلادطريقمن(كف

.كذابوهو،عقيلابوالمتوكل

به.سوقةبنمحمدطريقمن(3885)الشعبفىالمصنفأخرجه

بنمحمدطريقمن1/021،031تاريخهفىوالبخارى،(1781)الزهدفىالمباركابنأخرجه

به.سوقة

"سفر".:2ص،الأصلفى

"ظهر".:2ص،الأصلفى

.(3886)الشعبفىالمصنف
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والعشاءالمغرببينمافصلىالليلقيامعنفترمنبابالصلاةكتاب

عننمير،بنالقهعبدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

يزيد،بنالزحمنعبدعن،الحارثبنومالكعميربنعمارةعن،الأعمش

هذا.(1)البدعةفىالاجتهادمنأحسنةن!لافىالاقتصاد:قالالفهعبدعن

.(2)ألفاظبزيادةمرسلاجمتالنبىعنالحسنعنوروى.موقوف

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)3(-9485

،هارونبنيزيدأخبرنا،ال!عدئالفهعبدبنإبراهيمأخبرنا،المحضداباذئ

المسجددخللمج!القهرسولأن،مالكبنأنسعن،الطويلحميدأخبرنا

تصفى،لفلانة:قالوا."؟الحبلهذا"ما:فقالساريتينبينممدوداحبلافرأى

نأخشيتفإذا،عقلتما"لتصفى:جم!القهرسولفقال.بهتعققتغلبتفإذا

.(4)"فلتنمتغلب

والعشاءالمغرببينمافصلىالليلقيامعنفترمنباب

القطانالفضلبنالحسينبنمحمد()الحسينأبوأخبرنا-4815

حدثنا،القطانزيادبنالفهعبدبنمحمدبنأحمدسهلأبوأخبرنا،ببغداد

.103/1الحاكم(1)

سنةفىقليل!عمل:بلفظ،(1270)الئهابمسندفىوالقضاعى،(56802)الرزاقعبدأخرجه(2)

.،بدعةفىكثيرعملمنخير

المصرية.النسخةفىهناجاءأنهالمطوعةحاشيةوفى،2ص،الأصل:فىالحديثهذايردلم(3)

وتقدم.بهحميدطريقمن(61921)وأحمد.بههارونبنيزيدطريىمن(9342)حبانابنأخرجه(4)

.(48؟2)فى

.أ"الحسن:مفى(5)
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والعشاءالمغرببينمافصلىالليلقيامعنفترمنبابالصلاةكتاب

أنسعن،قتادةعن،سعيدأخبرنا،الوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيى

،(17:الذارياتأ!يهجعونماألتلثنقليلأ)كالؤا:الايةهذهفىقالأنه،مالكابن

بينهما)1(.مايصلونوالعشاءأصمغربابينمايتيقظونكانوا:قال

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-1481

عن،عدىأبىوابنسعيدبنيحيىحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،داودأبو

:قال!ويهجعونماالتلمنقليلأ)كالؤا:تعالىقولهفىأنسعن،قتادةعن،سعيد

يحيى:حديثمافىزادوالعشاء.المغرببينبينهما"فيمايصلونكانوا

(2)

(61:السجدةأمهوجنودهتمنتجافئ!الولكوكذ

بوأحدثنا،اوددبوأحدثنا،بكربوأأخبرنا،علىبوأوأخبرنا-2184

هذهفىمالكبنأنسعن،قتادةعن،سعيدحدثحا،زريعبنيزيدحدثنا،ملكا

يتيقظونكانوا:(3)لاق،!وينفقون):إلى!اتمضاجععنجنولهتمنتجاقى):الاية

.(4)الليلقيام:يقولالحسنوكان:قال.يصلونوالعشاءالمغرببينما

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4813

:قاللهيعةابنحدثنا،الأشيبحدثناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا

من2/467والحاكم،18/061،21/305تفسيرهفىجريروابن،3/70شيبةبىأابنأخرجه(1)

الآتية.""السجدةسورةآيةبذكرالأولالموضعفىجريروابنشيبةأبىابنوعند.بهسعيدطريق

الشيخين.شرطعلى:الحاكموقال

.(1174)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1322)داودابو(2)

"قالوأ".:مفى(3)

.(1173)دأودأبىصحيحفيالألبانىوصححه.(1321)داودابو(4)
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والعشاءالمغرببينمافصلىالليلقيامعنفترمنبابالصلاةكتاب

:يقولانحازموأباالمنكدرابنسمعتمعبد:بنزهرةعقيلأبووقال

صلاةالعشاء؟وصلاةالمغرببينماهىاتمضاجع!:عنجخوبهتم)شجاقى

.(1)الأؤابين

بنمحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا-4481

أبىابنعن،محمدبنعيسىعن،هارونعن،الوفابعبدحدثنا،إسحالتى

بعدالفيلأؤل:فقال.(6:المزملأالل!)ناشئه:عنالربيرابنسأل،مليكة

.(2)كلذمثلفقالعباسابنوسألت.المغرب

بنمحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا/-4815

عن،ثابتعن،زاذانبنعمارةأخبرنا،(3)ريقسبنمنصورحدثنا،إسحاق

والعشاء)4(.المغرببينما:قالآلل!)ناشئة:قولهفىأنس!

حدثنا،محمدحدثنا،العباسأبوحدثنا،القهعبدأبووأخبرنا-6481

يصلىمسلمبنالحسنكان:قالنافعبنإبراهيمحدثنا،بكيرأبىبنيحيى

.(شيئا)يراهيكنلمطاوساأنالحسنوذكر:قالوالعشاء.المغرببينما

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.9صللمروزىالليلقياممختصرينظر

المنثورالدرفىالسيوطىوعزاه.بهمليكةأبىابنطريقمن23/366تفسيرهفىجريرابنأخرجه

حاتم.أبىوابنالفريابىإلى15/46

سفيان".2:9صفى

والعشاء!.المغرببينمايصلىمججراللهرسرلوكان9:مفىبعده

مايصلىكانأنهأن!عن:ولفظه.بهزاذانبنعمارةطريقمن(5974)سيبةأبىابنأخرجهوالأثر

الليل.ناشنةهى:ويقولوالعئماءالمغرببين

به.بكيرأبىبنيحىعن(5975)شبةأبىابنأخرجه
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والعشاءالمغرببينمافصلىالليلقيامعنفترمنبابالصلاةكتاب

صلاةمنيعذهيكنلمأنهالبصرىالحسنعنرويناوقد:أحمد)1(قال

الليل.

القاضى،الحسنبنالرحمنأخبرنا.عبد،اللهعبدأبووأخبرنا-4817

بنالمباركحدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا

.(2)الليلناشئةمنفهىالآخرةالعشاءبعدصلاةكل:قال!الحسنعن،فضالة

إلىالعشاءبعاكانماالناشئة:قال!أنهمجلزأبىعنورؤينا-4818

حدثناالنضروى/،منصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنماه.الصبح

سليمانعن،هارونبنيزيدحدثنامنصمور،بنسعيد.حدثنا،نجدةبنأحمد

.(3)فذكرهمجلز.أبىعن،التيمى

بنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-4819

بنحقادحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسن

بينماقيامالليلناشئة:قال!الحسينبنعلىعن،الجريرىسعيدعن،سلمة

والعشاء)4(.المغرب

إبراهيم،حدثنا،الرحمنعبدأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا-5482

البيهقى.الحسيهنبنأحمدالمصنفهو(1)

الدرفىالسيوطىوعزاه.ا.صالليلقياممختصرفىنصرابنوذكره،679صمجاهدتفسير(2)

حميد.بنعبدإلى47/15المنثور

اللياىقياممختصرفىنصرأبنوذكره.بهالتمىطريقمن23/369تفسيرهفىجريرابناخرجه(3)

حميد.بنعبدإلى15/47المنورالدرفىالسيوطىوعزاه.ا.ص

.ا.صالليلقياممختصرفىنصرابنوذكره.679صمجاهدتفسير(4)
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والعشاءالمغرببينمافصلىالليلقيامعنفترمنبابالصلاةكتاب

ابنعن.،جبيربنسعيدعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثنا،ادمحدثنا

بالحبشية،والناشئة،القيلقياميعنى:قالألل!.ناشئةإن):قولهفىعباس

.(1)أشن:قالواالزجلقامإذا

.(2)أولهالليلناشئة:قالأنهعباسابنعنعكرمةعنمضىفيماورؤينا

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-4821

شعبة،أخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

عنفحدثنارجلعلينافطلع:قال.عثمانأبىمجلسفىكنا:قالالتيمىعن

بينماصلاةفذكركح!النبىصلاةعنسئلائه،غ!ج!القهرسولمولىعبيد

والعشاء)3(.المغرب

أعلم.والفهمرفوعاالأنصارئةمبشرأمعنالبابهذافىوروى

الضفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-4822

بنالعلاءعن،سنانبوأحدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا

فقال:قال.سلمانفيهمجيشفىكنت:قالالمحاربىالشئعثاءأبىعن،بدر

ال!ير،فىبهافارفقوابأرزاقهاالقهيمفلالتىالبهائمبهذهعليكم:سلمان

وعزاهبه.إصرائيلطريقمن367/23تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.679صمجاهدتفسير(1)

وهوالمذر.وابننصروابنحميدبنوعبدمنصوربنصيدإلى15/45المنثورالدرفىالشرطى

.ا.صالليلقياممختصرفى

.(4701)فىتقدم(2)

الصحيحةالسلسلةينظرلواهده.الالبانىوصححه.بهشعبةطريقمن(23654)أحمدأخرجه(3)

(2132).
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ليلةفىالقرانقراءةمنالرجليكفىكمبابالصلاةكتاب

تخفففإنها؟والعشاءالمغرببينفيمابالصلاةوعليكمقوتها،وأعطوها

الهذر)1(.ويمفيكمليلتكمجزءمنعنكم

ليلةفىالقرآنقراءةمنالرجليحفىكمباب

بانتخابالفوارسأبىبنأحمدبنالحسنالفوارسأبوأخبرنا-4823

الحسنبنأحمدبنمحمدعلىأبوأخبرنا،الفهرحمهالحافظالفتحأبىأخيه

عن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،إسحاقابن

قال:قالمسعود(2)ىبأعن،يزيدبنالرحمنعبدعن،براهيمإعن،منصور

رواه.(3)"كفتاهليلهفى"))البقرةسورةآخرمنبالآيتينقرأ"من:كي!الفهرسول

(4)،ء

.منصورعنأوجهمنمسلمورواه،نعيمابىعن""الصحيحفىالبخارى

الطرائفئ،الحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4824

21/3/قال:يقولالمدينىابنيعنىعلياسمعت:قالسعيدبنعثمانحدثنا

سورةأجدفلم،القرانمنالرجليكفىكمنظرت:شبرمةابنقال:سفيان

سفيانقال.اياتثلاثمنأقليقرأأنينبغىلا:فقلت،اياتثلاثمنأقل

.5/256النهاية.السكون:الهذر(1)

به.بدربنالعلاءطريقمن(5971)سيبةأبىابنأخرجهوالأثر

"ابن".:الأصلفى(2)

وأحمد.بهسفيانطريقمن(1980،55401)الكبرىفىوالنسائى،(00171)أحمدأخرجه(3)

،0380)الكبرىفىوالنسائى،(2881)والترمذى،(1397)داودوأبو،(17091،17096)

به.منصورطريقمن(2575)حبانوابن،(1369)ماجهوابن،(1880،05551

.(708)ومسلم،(9005)البخارى(4)
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ليلةفىالقرانقراءةمنالرجليكفىكمبابالصلاةكتاب

أبىعنيزيد،بنالزحمنعبدعن،إبراهيمعن،منصورأخبرنا:فقلت

.(1كفتاه(1)ليلةفى"البقرة"سورةمنبالآيتينقرا"من:كج!النبئبهيبلغمسعود

المدينى)3(.بنعلىعنالبخارى)2(رواه

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4825

علىقرأفيماالقعنبئحدثنا،الذارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسابن

بنالفهعبدبنالزحمنعبدعن،مالكحدثنا،بكيربنيحيى.وحدثنامالك

يقرأ:رجلاسمعرجلاأن،الخدرئسعيدأبىعن،أبيهعن،صعصعةأبى

ذلكفذكرجمبهرالفهرسول!إلىجاءأصبحفلفا،يرذدهاأحذ!.اللههو)قل

!ص:الفهرسول!فقال!-(يتقاثها):القعنبئوقال!يتقفلها)4(-الزجلفكأن،له

عن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(6)"القرآنثلثلتعدلانهابيدهنفسى"والذى

بنإسماعيلوهو-معمرأبووقال!:البخارىقال!.(7)وغيرهالقعنبى

ائذى:الحديثفذكر-(8)إبراهيم

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.،"ليلته:الأصلفى

."الصحيحفى:خطهفى"لي!:الاصلحاشيهةفىوكتب.أالصحيحإفى:مفىبعده

.(5105)البخارى

"يتقالها،.:مفى

"يقالها!.:مفى

ومن،208/1ومالك،الثانىبالاسناد(1012)المغرىوفى،(2531)الشعبفىالمصنف

أبووأخر!.(994)والنسانى،(1305،7374)والبخارى،(11811،13061)أحمدطريقه

يه.القعنبىعن(1461)داود

.(1305،6643،7374)البخارى

.9/60الارىفتحينظر.(1450،7374)البخارى
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ليلةفىالقرانقراءةمنالرجليكفىكمبابالصلاةكتاب

بنمحمدالقهعبدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4826

،البرىبحربنعلىبنالحسنسعيدأبوحدثنا،إملاءالأصبهاك!الفهعبد

بنإسماعيلحدثناالزبيع)2(،قطيعةفىالبزاز)1(البغدادئمعمرأبوحذثنى

وهو،الرحمنعبدبناللهعبدبنالزحمنعبدعن،أنسبنمالكعن،جعفر

أخبرك!:قال!الخدرىسعيدأبىعن،أبيهعن،الأنصارئصعصعةأبىابن

أدثههو)قل:فقرأ!شجالفهرسولزمنفىقامرجلاأن،النعمانبنقتادة

رجلقال!أصبحنافلما:قال!4)،عليهايزيدلايرذدهاكلها)3(ال!ورةأحد!

اللههو)ق!:رح!لامنيقرأليلةقامرجلأإنالفهرسوليا:ءشجالفهلرسول

!فوالهويكنولتم!لولذولتميلذلغ!الصمدالله!أحذ

فقال!:قال.(يتقالها)الرجلكأن:قال.(4عليهايزيدلايرددهاأحذ!

.(6)"القرانثلثلتعدلانهابيدهمحمدنفس"والذى:ءشم!اللهرسول

"البزار".:الأصلفى(1)

وقطيعة،دولتهاعيانمنأناساالمنصورأقطعهاأطرافهانىأىببغدادمحاذالقطيعة:الربغقطيعة(2)

ينظر.وداخلةخارجة،قطيعتانوهماومولاهالمنصورحاجبيونسبنالربغإلىمنسوبةالربغ

.(عط)ق22/32والتاج،4/142البلدانمعجم

الأصل.:نىليس(3)

الأصل.:نىليى(4-4)

"يقالها".:مفى(5)

به.معمرأبيطريقمن(10536)الكبرىفىالنسائىأخرجه(6)
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

نأأجازومن،واحدةبرحعؤالوترباب

واحدةركعةتطوعايصتى

أبوحدثنا:(اقالوااخرين)افىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4827

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

عمر،بنمحمدنصرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالك

يحيىبنيحيىحدثنا:قالاال!لامعبدبنومحفدمحمدبنجعفرحدثنا

رجلاأن،عمرابنعن،ديناربنالفهوعبدنافععن،مالكعلىقرأت:قال

مثنىالفيل"صلاة:لمجحالفهرسصلفقال،الفيلصلاةعنعج!الفهرسولسأل

رواه.(2)"ىلصقدمالهتوترواحدةركعةصفىالصبحأحدكمخشىفإذا،مثنى

بنالفهعبدعنالبخارىورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

.(3)مالكعنيوسف

(4)الخطيبيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبووأخبرنا-4828

حدثنا/،موسىبنبشرحدثنا،الحسنبنمحمدبحرأبوأخبرنا،الإسفرايينئ3/22

سمعت:قالعمرابنعن،دينابىبنالفهعبدحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدى

أصلفىعليهاضربإجازةر!ح:الأصلحاثيةوفىتالاإ.إسحاقأبىبنزكريا)وأبو:مفى(ا-1)

."وغيرهإسحاقأبىابنزكرياوابر:المؤلف

أبوطريقهومن،123/1ومالك،1/140والافحى،(1352،1382)المعرفةفىالمصنف(2)

.(1693)والنسانى،(1326)داود

.(990)والجارى،(145/749)مسلم(3)

.!المؤلفأصلفىالخطيبعلىأضرب:الأصلحاشةفى(4)
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الصلاةكتاب
...واحدةبركعةالوترباب

فقال؟بالليلأحدنايصلىكيف:المنبرعلىوهولمجيه!الفهرسوليسألرجلا

منمضىمالكتوتربواحدةفأوتزالصبحخشيتفإذامئنى،"من!ى:جمتالنبئ

.(1)"كل

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4829

المكئ،عبادبنمحمدحدثنازياد،بنمحمدبنالحسينحدثنا،يعقوب

عن،عمرووحدثنا:.قمالأبيهعن،سالبمعن،الزهرىحدثنا،سفيانحدثنا

"مثنى:فقالالليلصلاةعنلمجيه!النبئسألرجلأأن،عمرابنعن،طاوس

محمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"دأوتزبركعةالصبحخشيتدماذامئنى،

لأالمكى)3(.عئادابن

بنأحمدمحمدأبوأخبرنه!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4835

أخبرنه!،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئحدثناالمزنه!،اللهعبد

عمربناللهعبدأن،الفهعبدبنسالمأخبرخ!،الزهرئعن،شعيب

كيفالفهرسوليا:فقالجمتالفهرسولالمسلمينمنرجلسأل:قال

اللهعبدوكان."فأوتزبواحدةالصبحخفتفإذامئنى،"مئنى:فقال؟ا!ثيةصلا

ى!البخارىرواه.4بواحدةيوترثئمركعتينكلفىيسفمعمرابن

به.عيينةبنسفيانطريقمن(0721)خزيمةوابن،(0132)ماجهابنوأخرجه.(631)الحميدى(1)

بهءعيينةبنسفيانطريقمن(0721)خزيمةوابن،(0132)ماجهابنأخرجه(2)

.(146/749)مسلم(3)

طريقمن(1667)والنسائى،(6355)وأحمدبه.شعيبطريقمن(1671)النسانىأخرجه(4)

به.الزهرى
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

.(1)اليمانأبىعن""الصحيح

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4831

عبدحدثنا،معمرأبوحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثناالضفار،عبيد

قال:قالعمرابنعنمجلز،أبىعنالتئاح،أبوحدثنا،الوارث

عن"ح!ا"فىمسلمرواه.(2)"الفيلآخرمنركعة"الوتر:كفالفهرسول

.(3)الوارثعبدعنشيبان

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبووأخبرنا-4832

عن،قتادةعن،هقامحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيون!حدثنا،جعفر

لمجصالقهرسولطسمعت:فقالط،الوترعنعباسابنسألت:قالمجلزأبى

.(4)"الليلآخرمنركعةالوتر1:يقولط

:فقال،الوترعنعمرابنسألت:قالمجلزابىعنوبإسناده-4833

فىمسلمأخرجه.(4)"الفيلآخرمن)ركعة:يقول!ي!الفهرسولسمعت

.()يحيىبنهفامحديثمن""الصحيح

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهبرأبوأخبرنا-4834

عن،الأحولعاصمعن،فضيلابنحدثنا،الأحمسئإسماعيلبنمحمد

.(7311)لبخارىا(1)

به.معمرأبىطريقمن(2328)عوانةأبوأخرجه(2)

.(153/إل52)مسلم(3)

به.همامطريقمن(2836،0834)أحمدوأخرجه.(0382،2887)الطيالسى(4)

.(753/155)مسلم(5)
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

عنفسأله!سيه!النبىإلىرجلجاء:قالعمربنالفهعبدعن،شقيقبناللهعبد

بركعة،فأوتزالليلآخرمنكانفإذا،(1)مثنىالليل"صلاة:فقال،بينهماناوألوترا

وقال:الأحولعاصمقال،ا!برصلاةقبليريدالفجر".قبلركعتينصلثئم

.(2)"بركعةالصبح"بادر:قالائهإلاالحديثهذامثلحميدبنلاحق

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-4835

حدثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

نأ،عمربنالفهعبدبناللهعبيدحدثنى:قالكثيربنالوليدعن،أسامةأبو

يا:فقالالمسجدفىوهولمج!الفهرسولنادىرجلاأن،حدثهمعمرابن

فليصلصلىامن:!سيه!الطهرسولفقال؟الليلصلاةأوتركيف،اللهرسول

فىمسلئمرواه.(3)((ىلصمالهفأوترتسجدةسجديصبحأنخشىفإن،مثنىمثنى

.(4)أسامةأبىعنوغيرهكريبأبى/عن""الصحيح

بنالرحمنعبدأخبرك!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4836

حدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسن

الله،عبدابنبكرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرناو)ح(شعبة

جعفر،بنمحمدحدثنابشابى)6(،بنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

.،شم)مثنى:2صىف(1)

به.الأحمسيإسماعيلبنمحمدعن(2322)عوانةآبوأخرجه(2)

به.الحارثىالحميدعبدبنأحمدعن(2325)عوانةأبوأخرجه(3)

.(156/749)مسلم(4)

إقال!.:مفى(5)

.24/511الكمالتهذيبوينظر)يسارإ،:الأصلفى(6)
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

نأيحذثعمرابنسمعت:قالحريثبنعقبةسمعت:قالشعبةحدثنا

فأوتزيدرككالالبحأنرأيتفإذا،مثنىى!مالليل)صلاة:قالجمي!الفهرسول

.(2)ركعتينكلفىتسفم:قال"؟مثنى"مثنىمما:سمرلابن(1)تلق."بواحدة

عمر:لابنرجلفقال.""دأوتزبركعة:ادمروايةوفىبشئار،ابنحديثلفظ

لثعبة،عن:إسنادهفىوقال،ركعتينكلبينال!لام:دقال؟"مثنى"مثنىط

فىمسلمرواهلمجو.الفهرسولقال:يقول:وقالحريسب.بنعقبةحدثنا

(3)برص،
جعمر.بنمحمدعنمثنىبنمحمدعن"الصحيح"

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4837

ابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

إحدىبالفيليصفىكانجم!اللهرسولأن،عائشةعن،عروةعن،شهاب

حتىالأيمنشقهعلىاضطجعمنهافرغفإذا،بواحد؟منهايوتر،ركعةعشرة

يحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)خفيفتينركعتينفيصفىالمؤذنيأتيه

(5)

يحى.بن

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبناحمدبكرأبوأخبرنا-4838

أحمد.مسندفىكذلكوهو"فقيلإ،:الأصلحاشيةفى(1)

.(4632)فىتخريجهوتقدمبه.جحفربنمحمدعن(5483)أحمدأخرجه(2)

.(159/749)مسلم(3)

،(440،441)والترمذى،(1335)داودوأبو،(07024)أحمدطريقهومن،1/120مالك(4)

.(4948)فىوسيأتى.(1695)والنسانى

.(736/112)مسلم(5)
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

ابنأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

عن،أخبرهمشمهابابنأن،يزيدبنويونسالحارثبنوعمروذئبأبى

يصلى!اللهرسولكان:قالتلمجج!النبىزوجعائشةعن،الزبيربنعروة

كلمنيسفم،ركعةعشرةإحدىالفجرإلىالعشاءصلاةمنيفرغأنبينفيما

قبلايةخمسينأحدكميقرأماقدرسجدةويسجد،بواحدةويوتر،ركعتين

قامالفجر(1)هلوتبينالفجر،صلاةمنالمؤذنسكتفإذا،رأسهيرفعأن

المؤذنيأتيهحتىالأيمنشقهعلىاضطجعثم،خفيفتينركعتينفركع

.(2)الحديثقصةفىبعضعلىيزيدوبعضهم:قالمعه.فيخرج،للإقامة

الحارثبنعمروعنوهبابنعنحرملةعن""الصحيحفىمسلمرواه

(3)بر
يزيد.بنويوس!

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4839

بنالرحمنعبدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،الحافظيعقوب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(المبارك

العجلئ،حيانبنقريشحدثنا،المباركبنالرحمنعبدحدثناداود،أبو

أبىعن،الليثىيزيدبنعطاءعن،الرهرىعن،وائلبنبكرحدثنا

فمنمسليم،كلعلىحق"الوتر:كتاللهرسولقال:قالالأنصارىأيوب

يوترأنأحبومن،فليفعلبثلالتيوترانأحبومنفليكعل،بخمسبىيوترأناحمث

الأصل.:فىليس(1)

.(4633)فىتخريجهتقدم(2)

.(736/122)مسلم(3)
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الصلاةكتاب

.(1)"فليفعلبواحدة

...واحدةبركعةالوترباب

بنمحمدبنوإسحاقالحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-4845

العباس/أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالسوسئيوسف3/24

عطاءعن،الرهرئعن،الأوزاعئحدثنا،أبىأخبرك!،مزيدبنالوليدابن

فمنحق،الوتر"إن:قال!جممالنبئأنالأنصارئأيوببىأعن،الليثىيزيدابن

.(2)"بواحدةأوترف!اءومنبثلاب،أوترف!اءومنبخمدبى،أوترف!اء

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4841

،هارونبنيزيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئأحمد

قال!:أئوببىأعن،يزيدبنعطاءعن،الرهرئعن،حسينبنسفيانأخبرنا

،فبواحدةتستطعلمفإن،فبثلابئتستطعلمن!فبخمسبى،أأوتز:لمجي!لفهارسول!قال!

إيماءإ)3(.فأومقتستطغلمن!ف

الصخفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنابوواخبرنا-4842

حدثنا،سعيذحدثنا،هشامحدئنا،الذمشقئعاصمبنأحمدبنجعفرحدثنا

أئوبأبىعنيزيد،بنعطاءعن،الرهرئعن،حفصةأبىبنمحمد

ف!اءومن،بسبعأوترف!اءفمنحق،)اليرتر:جممالفهرسولقال:قالنصارئالأ

.(4)إايماةفليومنكيبومنبواجدة،أوترشاءومن،بثلابأوتر

.(1260)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1422)داودوابو،303/1الحاكم(1)

به.الأوزاعىطريقمن(1901)ماجهوابنبه.الوليدبنالحباسعن(1710)ىئا!نلااخرجه(2)

به.هارونبنيزيدعن(23545)أحمدواخرجه.1/303الحاكم(3)

به.ثامطريقمن6/2265الكاملفىعدىابناخرجه(4)



*..واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

معمرذلكعلىوتابعهم،الزهرئعنالحديثهذارفععلىهؤلاءاتفق

عنه:وهيبروايةمنرالثمدابن

القطانالفضلبنالحسينبنمحمد(1)الحسينأبوأخبرناه-4843

،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبدأخبرناببغداد،

بنعطاءعن،الزهرئعن،معمرعنوهيم!،حدثنا،أسدبنالمعلىحدثنا

فمن،حق"الوتر:قال(2!النبىعن2)،نصارئالأأيوبأبىعن،الفيثىيزيد

يوترأنأحبومن،فليفعلبثلاثيوترأنأحبومن،فليفعلبخصيىيوترأنأحب

.(3)"ءاميإفليومئيستطعلمومن،فليفعلبواحدة

،(4)أثوبأبىعلىموقوفامعمرعنالززاقوعبدزيدبنحفادورواه

.()أيوبأبىعلىموقوفاالزهرئعنجماعةرواهوكذلك

حدثنا،زيادبنمحمدبناللهعبدأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرظ

بروايةالحديثهذا:يقوليحيىبنمحمدسمعت:قالعمرويهبنمحمد

أشبهمعمرعنالرزاقوعبدإسحاقوابنوشعيبعيينةبنواوالربيدئيونس

مرارا.وتقدم.""الحسن:النسخفى(1)

.م:فىلي!(2-2)

به.وهيبطريقمن1/291المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.393/1سفيانبنيعقوب(3)

به.معمرطريقمن303/1والحاكم،23/2والدارقطنى

.99/6الدارقطنىعللوينظربه.معمرعن(4633)الرزاقعبد(4)

.(4858)فىتخريجهسيأتى(5)
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

روايةمعالباقينروايةمنالنفسفىليتخالجوإنه،مرفوعغيريكونأن

أعلم.والقهمعمر،عنوهيب

واحدةبركعةالوترأوالتطؤع!رالضحابةمنجماعةعنرؤيناوقد

ل!حنه:الخطاببن-عمرمنهم؟قبلهاعفامفصولة

الفضلأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-4484

بنأحمدحدثنا،نجدةبنأحمدحذثناخميرويه)1(،بنالفهعبدبنمحمد

عمرمز:قالحذثهأباهأن،ظبيانأبىبنقابوسحدثنا،زهيرحدثنا،يون!

فلحقه،انطلقثئم،واحدةركعةفركعع!ي!النبىمسجدفىز!حنهالخطابابن

التطؤع،هو:قال؟واحدةركعةإلأركعتماالمؤمنينأميريا:فقالرجل

.(2)صقنشاءومن،زادشاءفمن

.(3)قابوسعنالثورئسفيانعنأصحابهبعضعنالشئافعئرواه

!حبه:عفانبنعثمانومنهم

أبوأخبرناالأصبهاض!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-4845

بنيزيدحدثناالرعفراض!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

بنالزحمنعبدعن،إبراهيمبنمحمدعن،عمروبنمحمدأخبرنا،هارون

"خميرو،.:مفى(1)

طريقمن(1630)شيبةأبىوابن،(5136)الرزاقعبدوأخرجه.(4041)المعرفةفىالمصنف(2)

عمر.منيسمعلموأبوه،لينقابوس:958/2الذهبىوقالبه.قابوس

.2/321،322المعرفةفىالمصنفذكره(3)
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

الفيلة،تلكأحد(1)عليهيغلبنىألاأريدوأناالمقامخلفقمت:قال/عثمان

عفانبنعثمانفإذا،فالتفتغمزك!ثم،ألتفتفلميغمزخ!،رجلفإذا

.(2)ركعةفىالقرانفقرأفتقدمفتنخيت،ر!نه

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-4846

حدثنامحمد،بنيونسحدثناالأزهر،أبوحدثناالبراز،بلالبنيحيى

لأغلبن:قلت:قالعثمانبنالرحمنعبدعن،المنكدربنمحمدعن،فليح

علىيدهوضعرجلإذاأصفىقائمأنافبينا،إليهفسبقت.الفيلةالمقامعلى

عنه،فتنحيت،ميرأيومئذوهول!بهعفانبنعثمانفإذافنظرت:قال.ظهرى

ركعةفىوسفموتشفدوجلسركعثئم،منهفرغحتىالقرانفافتتحفقام

ركعة؟صقيتإنماالمؤمنينأميريا:قلتانصرففلفا،عليهايزدلمواحدة

.(3)وترىهى:قال

:4!وفاصأبىبنسعدومنهم

25/3

أبوأخبرنا،الخطيبيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرنا-4847

الحميدئ،حدثنا،موسىبنبشرحدثناكوثر،بنالحسنبنمحمدبحر

سعدبنمصعبعقهعن،سعدبنمحمدبنإسماعيلحذثنى،سفيانحدثنا

خمس،منإلئأححثسبع،نعم:قال؟بركعةتوترإنك:لسعدقيل:قال

.2:ص)1(لي!فى

به.هارونبنيزيدعن(3717،8669)شيبةأبىابنوأخرجه.(2183)الشعبفىالمصنف(2)

به.فليحطريقمن2/34والدارقطنى،1/294المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

عنأخففولكن،واحدةمنإلئأحمثوثلاث،ثلاثمنإلئأحبوخمس

(1)

،الحميدىحدثنا،بشرحدثنا،محمدأخبرنا،يحيىوأخبرنا-4848

سعدرأيت:قالشرحبيلبنمحمدعن،خصيفةبنيزيدحدثنا،سفيانحدثنا

.(3)ركعةبعدهاصفىثئم،العشاء(2)ىفصرفجبهوقاصأبىابن

الحميدئ،حدثنا،بشرحدثنا،محمداخبرنا،يحيىوأخبرنا-4849

عن،شهابابنعن،الأيلئيزيدبنيونسحدثنا،الحارثبنالفهعبدحدثنا

علىمسحقد،لمجتالنبىأصحابمنوكان،العذرئثعلبةبناللهعبد

(4)
زاد.بركعةأوترالعشاءصلىإذارفجنهوقاصبىابىبنسعدرأيت:قالوجهه

فىالبخارئأخرجه.()الليلجوفمنيقومحتى:يونسعنغيرهفيه

عنشعيبحديثمنوأخرجه.(6)يونسعنالليثوقال:فقال""الصحيح

الزهرئ)7(.

ر!ه:الذارئتميمومنهم

سعدا.سألالذىهوسعدبنمصعبانوعنده،بهعينةبنسفيانعن(4647)الرزاقعبدأخرجه(1)

.أ"يصلى:مفى(2)

به.ع!نةبنسفيانعن(4646)الرزاقعبداخرجه(3)

.!وجههعلىمسحالنبىوكان:بخطهالممفأصلإفى:الأصلحاشيةفى(4)

به.الحارثبناللهعبدعن(23665)احمداخرجه(5)

.(0043)البخارى(6)

.(6635)البخارى(7)
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتا!

ببغداد،الجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-4855

أبوحدثنانصر،بنسعدانحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

القرانقرأأنهالذارئتميمعن،سيرينابنعن،الأحولعاصمعن،معاوية

(1)
ركعة.فى

رف!لم:الأشعرىموسىأبوومنهم

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-4851

بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

بينكانالأشعرىموسىأباأن،مجلزأبىعن،الأحولعاصمعن،سلمة

بمائةفقرأ،بهاأوترركعةفصفىقامثم،ركعتينالعشاءفصئىوالمدينةمكة

!س!اللهرسولوضعحيثقدمئأضعأنألوتما:قالثئم،"النساء"مناية

.(2)هبقرأبماأقرأوأن،قدميه

ر!جبه:الخطاببنعمربنالفهعبدومنهم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4852

26/3)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيع/أخبرنا،يعقوب

بنمحمدبكروأبوالعنبرئزكرياأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

بكير،ابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثناقالا:المزكىجعفر

به.معاويةأبىعن(3708)شيبةأبىابنوأخرجه.(2184)الشعبفىالمصنف(1)

به.عاصمطريقمن(19760)وأحمدبه.سلمةبنحمادطريقمن(1727)النسائىأخرجه(2)

.(1631)النسائىصجحفىالألبانىوصححه
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

فىوالزكعتينالزكعة(1)نميسقمكانعمرابنأن،نافععن،مالكحدثنا

رواهالوتر.من:الشافعىروايةوفى.(2)حاجتهببعضيأمرحتىالوتر

.(3)مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدابوأخبرنا-4853

التنيسى،عيسىبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

اللهعبدبنالمطلبحذثنى،الأوزاعىعن،سلمةأبىبنعمروحدثنا

أوتر:قالأوتر؟كيف:فقالرجلعمربنالفهعبدأتى:قالالمخزومئ

اللهأسنة:قال:قالالبتيراء)4(.إنها:الناسيقولأنأخشىإنى:قال.بواحدة

.()ورسولهالفهسنةهذهتريد؟ورسوله

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4854

إبراهيمبنإسحاقحدثنا،إسحاقبنمحمديعنىالضغاك!حدثنا،يعقوب

عن،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأنصارئالفضلبنسلمةحدثنا،الزازكئى

سألت:قالوقاصأبىبنسعدمولىمنصورأبىعن،حبيبأبىبنيزيد

التخريج.لمصادرالمرافقوهواكل..ابين:إبخطه:الأصلحاشيةفى(1)

فىالطحاوىطريقهومن،1/125ومالك،1/140والافعى،(1386)المعرفةفىالمصنف(2)

.279/1المعانىشر!

.(991)البخارى(3)

إالبتيرةا.:2ص،الأصلفى(4)

طريز!من(1074)خزيمةوابن،(1176)ماجهابنواخرجه.(1387)المعرفةفىالمصنف(5)

تالف.الخفافالتنيسىعيسىبناحمد:2/959الذهبىوتالبه.الأوزاعى

-.42-



...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

قلت:النهار؟وترتعرفهلبنئيا:فقال،الليلوترعنعمربناللهعبد

.!اللهرسولمرأبذلك،واحدةالليلوتر،صدقت:قال.المغرب،نعم

ليسبنئيا:قالالبتيراء.تلكإن:يقولونالناسإنالرحمنعبدأبايا:فقلت

ركوعهافىالتامةالركعةالرجليصلىأنالبتيراءإنماالبتيراء،تلك

ولاسجوداولاركوعالهايتتمولاالأخرىفىيقومثم،وقيامهاوسجودها

البتيراء)1(.فتلكقياما،

رفيئ:المطلبعبدبنعباسبنالفهعبدومنهم

بنإبراهيمبنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4855

عنوسئلإبراهيمبنإسحاقسمعت:قالسلمةبنأحمدحدثنا،الفضل

بنعسلحدثنى:قالالعطارالعزيزعبدبنمرحومأخبرك!:فقالالوتر

العشاءعباسابنجنبإلىصليت:قالرباحأبىبنعطاءعن،سفيان

.(2)ركعةفركعفقامبلى.:قلتالوتر؟أعلمكألا:قالفرغفلفا،الاخرة

أخبرنا،الإسفرايينئيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبووأخبرنا-4856

،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارىبحرأبو

العشاءصفىمعاويةرأيت:قالكريبأخبرك!،يزيدأبىبنالفهعبيدحدثنى

.(3)أصاب:فقال،عباسلابنذلكفذكرت،بركعةأوترثم

.(1388)المعرفةفىالمصنف(1)

به.مرحومعن(37410)شبةأبىابنأخرجه(2)

كريب.ذكرمنهوسقط،بهسفيانعن(4652)الرزاقعبدأخرجه(3)
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4857

عبدأخبرنا،الثتافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

نأالحارثبنمحمدبنعتبةأخبرخ!،جريجابنعن،العزيزعبدبنالمجيد

واحدةبركعةأوترثئمالعشاءصفىمعاويةرأىالهأخبرهعبابرابنمولىكريبا

منأعلممناأحاليس،بنئأىأصاب:فقال،عباسابنفأخبر،عليهايزدلم

.(1)ءاشماالوتر،ذلكمنأكثرإلىسبعخصأواوواحد+هى،معاوية

:!لالأنصارئزيدبنخالدأيوبأبوومنهم/

ابنسهلأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-4858

،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبديحيىأبوحدثنا،القطانزياد

ثئمالفيثئيزيدبنعطاءحذثنى،الرهرئعن،حمنئأبىبنشعيبأخبرك!

فمن،حقالوتر:يقولع!يرالفهرسولصاحبأيوباباسمعاله،الجندعئ

أححثومن،فليفعلبثلاثيوترأنأححثومن،فليفعلبخمسيوترأنأححث

.(2)فليفعلبرأسهيومئأنإلايستطعلمومن،فليفعلبواحدةيوترأن

أبىمعالجسرشهد،ر!بهالقارئحليمةأبوالحارثبنمعاذومنهم

صحبة.له:قيلوقد،ر!بهالخطاببنعمرخلافةفىالثقفى)3(عبيد

الرزاقعدوأخرجه.(547)366/1مسندهفىوالئافعى،(1392)المعرفةفىالمصنف(1)

كريب.بدلعكرمة:عدهووقعبه.جريجابنعن(4641)

.(5116)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.الزهرىطريقمن(1171،1712)النسائىأخرجه(2)

ئلاثسنةعيدأبىتأميروكان،عيدأبىبنالمختاروالد،الثقفىعمروبنمسحودبنعيدأبوهو(3)

-،أصحابهوقتلعيدأبوفقتل،خلفهالجسرفقطعوا،الفرسقائدمهرانإلىالفراتفعبر،عثرة
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...واحدةبركعةالوتربابالصلاةكتاب

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4859

بنشعيبأخبركأ،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،الصفار

سجدتينلهقدرمابالقيليصلىعمرابنكان:نافعقال:قالحمنئأبى

فىوسفمونزل،صلاتهاخرفجعلهاواحدةصقىالصبحخشىفإن،سجدتين

نافع:قال:وقالالوتر.فصفىكبرثئمالوتر،أثرهمافىاللتينالسجدتين

.(1)كلذيفعلالقارئمعاذاسمعت

جميعا)2(.عنهمانافععنموسىبنوأيوبأمتةبنإسماعيلتابعه

ل!عنه:سفيانأبىبنمعاويةومنهم

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5486

سفمبنبشربنالحسنحدثنا،غالببنمحمدتمتامحدثناالصفار،عبيد

مليكةأبىابنعن،الأسودبنعثمانعن،عمرانبنالمعافىحدثنا،البجلئ

عباسابنفأتى،عباسلابنمولىوعندهبركعةالعشاءبعدمعاويةأوتر:قال

فىالبخارىرواه.(3)!ثصاللهرسولصحبقدفإنهدعه:فقالبذلكفأخبره

والإصابة،308صلبلاذرىالبلدانفتوحينظر.تحتهفماتعبهيدأبىعلىبركالفيلإن:-يقال

12/436،437.

نافعطريقمن(6876)شيبةأبىابنأخرجهالقارئمعاذوأثر.(4852)بنحوهتقدمعمرابنأثر(1)

معاذا...رأينا:قالاوسعيد.

.313/2المعرفةنىأميةبنإسماعيلروايةالمصنفذكر(2)

،(1942)الشريعةفىوالآجرى،(12471)والطرانى،1/02فوائدهنىميمىأخىابنأخرجه(3)

الأسود.بنعثمانطريقمن(367)الزهرىحديثنىالزهرىالفضلوأبو
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الصلاةكتاب

.(1)رشببنالحسنعن""الصحيح

...يجلسلابثلاثأوبخمسأوترمنباب

ء2)،،ء
أبوبكرأخبرنا،(2الأديبعبداللهمحمدبنأبوعمرو1684-واخبرنا

اللهوعبدالحلبئعيسىبنمحمدبنأحمدمنصوبىأبوأخبرخ!،الإسماعيلئ

:قال)ح(عمربننافعحدثنا،عمروبنداودحدثنا:قالاالإماممحمدابن

نصر،بنعلئحدثنا،الفاريابئبكرأبوحدثنا،الاسماعيلئبكرأبووأخبرنا

:قالمليكةأبىابنعنعمر،بننافعحدثناالجثار،عبدبنالعلاءحدثنا

إنه،أصاب:قال!بركعةإلاأوترما؟معاويةفىلكهل:عباسلابنقيل

(3)ء

عمربننافععنمريمأبىابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.فقيه

الجمحى)4(.

يجلسلابثلاثأوبخمسأوترمنباب

منهنالآخرةفىالايسلمولا

أخبرنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحىزكرئاأبوأخبرنا-4862

أخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،الحافظيعقوببنمحمدالفهعبدأبو

كانتع!ي!الفهرسولأن،عائشةعن،أبيهعن،هشامأخبرنا،عودؤبنجعفر

منشىءفىيسفمولا،بخمسيوتر،ركعةعشرةثلاثالفيلمنصلاته

.13764)البخارى11)

.ااعبدان:مفى(2-2)

عمر.بننافعطريقمن2/34والدارقطنى،1/51سعدابنأخرجه(3)

.(3765)البخاري(4)
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...يجلسلابثلاثأوبخمسأوترمنبابالصلاةكتاب

.(3)(2)يسلم(1)الآخرةفىيجلسحتىالخمس

الحسنحدثنا،الوليدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4863

28/3)ح(/وعبدةنميربناللهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانابن

بنعلىبنالحسنأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا

بنهشامحدثنا:قالاسليمانبنعبدةحدثنا،موسىبنإبراهيمحدثنا،زياد

عشرةثلاثيصلى!حماللهرسولكان:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروة

آخرهنفىيجلسحتىمنهاشىءفىيجلسولا،بخمسمنهايوتر،ركعة

صلاةكانت:بكرأبىروايةوفى،موسىبنإبراهيمحديثلفظ.فيسلم

فىيجلسلابخمسذلكمنيوتر،ركعةعشرةثلاث(4)بالليلجميماللهرسول

.(6)شيبةأبىبنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلم.رواه(آخرها)فىإلامنهاشىء

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبووأخبرنا-4864

محمد،بنجعفرحدثناالرزاز)7(،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،ببغداد

(3

(4

(6

(7

"ثم".:مفىبعده

"وسلمدا.:حاشيتهاوفى،"كذالا:الأصلفىفوقهاكتب

وابو،(.../737)ومسلم،(24239،24357)أحمدوأخرجه.(080)الصغرىفىالمصنف

به.هشامطريقمن(0761،0771)خزيمةوابن،(1716)والنساثى،(1338)داود

.إالليل"فى:الأصلفى

،(421)البهرىفىوالنسالى.بهنميرابنطريقمن(459)والترمذى،(25936)أحمدأخرجه

به.سليمانبنعبدةطريقمن(1359)ماجهوابن

.(737/231)مسلم

"البزار".:2ص،الأصلفى

-425-



...يجلسلابثلاثأوبخمسأوترمنبابالصلاةكتاب

عائشةأن،أبىحذثنى:قالعروةبنهشامحدثنا،هفامحدثنا،عفانحدثنا

صفىثئم،توضأثتمتسؤكاستيقظفإذا،يرقدكانم!عالقهرسولأن،حدثته

لا؟ركعاتبخمسيوترثتم،ويسفمركعتينكلفىيجلس،ركعاتثمان

.(1)الخامسةفىإلايسفمولا،الخامسةفىإلايجلس

محمدعروةعنالروايةهذهعلىوتابعه.ه!امعنجماعةرواهوهكذا

مثنى:مثنى،ركعاتيست:قالانهإلاالربيربنجعفرابن

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-4865

سلمة،بنمحمدحذثنىالحزاخ!،يحيىبنالعزيزعبدحدثناداود،أبو

بنعروةعنالربير،بنجعفربنمحمدعن،إسحاقبنمحمدعن

ركعةعشرةثلاثيصلىجم!اللهرسولكان:قالتعائشةعنالزبير،

بينهنيقعدلابخمسويوتر،مثنىمثنىستايصفى،الصخبحقبلبركعتيه

اخرهن)2(.فىإلا

سهلبنأحمدنصرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4866

أبىبنشيبانحدثنا،الحافظحبيببنمحمدبنصالححدثنا،ببخارىالفقيه

عن،هشامبنسعدعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،أبانحدثنا،شيبة

اخرهن)3(.فىإلايقعدلابثلاثيوترع!حمالقهرسولكان:قالتعائشة

به.عفانعن(24921)أحمدأخرجه(1)

فىالألبانىوصححهبه.إسحاقبنمحمدطريقمن(26358)أحمدوأخرجه.(1359)داودأبو(2)

.(1121)داودأبىصحيح

.3؟1/4الحاكم(3)
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...يجلسلابثلاثأوبخمسأوترمنبابالصلاةكتاب

!والنبىوترهشامبنسعدحديثفىرويناوقد.الروايةهذهفىكذا

أعلم.فالفه،(1)بسبعثمبتسع

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-4867

ابنحدثنا:قالاالمرادىسلمةبنومحمدصالحبنأحمدحدثناداود،أبو

قلت:قالقيسأبىبناللهعبدعن،صالحبنمعاويةعنوهب،

،وثلاثبأربعيوتركان:قالتيوتر؟لمج!اللهرسولكالنبكم:ر!نهالعائشة

سبع،مننقصبأيوتريكنولم،وثلاثوعشر،وثلاثوثمالن،وثلاثولست

الفجر.قبل(2)ركعتينيوتريكنولم:أحمدزاد.عشرةثلاثمنبأكثرولا

.(3)وثلاثولست:أحمديذكرولم.ذلكيدعيكنلم:قالتيوتر؟ما:قلت

فيكودن،تسليمولابجلوسبينهنيفصللاثلاثابهيريدأدنيحتملوهذا

أعلم.والله،عروةبنهشامروايةمعنىفى

عروةبنهشامروايةبمعنىع!ج!النبىعنعباسبناللهعبدعنوروينا

:ركعاتبخمسالوترفى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4868

،حرببنسليمانحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

بت:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدسمعت:قالالحكمعن،شعبةحدثنا

.(4873،4874)فىتخريجهسياتى(1)

"بركعتين".:مفى(2)

أبىصحيحفىالألبانىصححهبه.معاويةطريقمن(25159)أحمدوأخرجه.(1362)داودأبو(3)

.(4121)اودد
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...يجلسلابثلاثأوبخمسأوترمنبابالصلاةكتاب

،ركعاتأربعفصفىجاءثم،العشاءلمجح!النبئفصفى،ميمونةخالتىبيتفى

خمسفصفى،يمينهعنفحؤلنىيسارهعنفقصتفجئت:قال!.قامثغنامثئم

ثئم-خطيطه:قال!أو-غطيطهسمعتحتىنامثتم،ركعتينصفىثئم،ركعات

.(2)برحبنسليمانعن""الصحيحفىالبخارئرواهالضلاة)1(.إلىخرج

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئ/وأخبرنا-29/34869

حدثنا،حمزةبنبراهيمإحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الضفار

بنيحيىعن،سهيلبنالمجيدعبدحذثنىمحمد،ابنيعنىالعزيزعبد

إلىبعثهالمطلبعبدبنالعباسأن،عباسابنعنجبيبر،بنسعيدعن،عباد

،عباسابنخالةالحارثبنتميمونةليلةوكانت،حاجةفىلمجتالفهرسول!

فاضطجعت:عباسابنقال!المسجد.فىلمجي!القهرسول!فوجدعليهافدخل

فجاء،!اللهرسول!يصقىكمأحصىأننفسىفى(3)فجعلت،حجرتهفى

."؟ذعبأو"أرقد:قال!ثم،الفيل(4)بهذأنبعدالحجرةفىمضطجعوأنا

قامثمبعضها،وعليهاببعضهافارتدى،ميمونةعلىملحفةتناول!ثئم:قال!

بينهن،يجلسلمبخمسأوترثثم،ركعاتثمانصفىحتى،ركعتينفصفى

نأكلامهاخركانثئمالثناء،منفأكثر،أهلههوبماالفهعلىفأثنىقعدثثم

فىنورالىواجعلسمعى،فىنورالىواجعلقلبى،فىنورالىاجعل"اللهم:قال!

بصريح.يىهذا:2/961الذهبىوتال.(4567)فىتخريجهتقدم(1)

.(697)البخارى(2)

النسائى.عندكذلكوهىاهـ..،وجعلت:"بخطه:الأصلحاشيةفى(3)

"ثلث".:مفىبحده(4)
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...يجلسلابثلاثأوبخمسأوترمنبابالصلاةكتاب

ونورا،يدىبيننورالىواجعل،شمالىعنونورا،يمينىعنرانملىواجعل،بصرى

.(2)"(انوراوزدنى1)نورا،وزدنىخلفى،

إسحاقأبوأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-4875

،البخارىإسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسابنأحمدبوأحدثنا،الأصبهاخ!

سمع،حكيمبنعثمانحدثنا،الواحدعبدحدثنا،إسماعيلبتموسىحدثنا

لا،بخمسيوتركانزيداأن،ثابتبنزيدبنإسماعيلعن،عروةبنعثمان

"أبئ"(4)الكتابفىوجدتهكذا.(3)يفعلهأبئوكان.الخامسةفىإلايسلم

مقئدا.

صالحبنمحمدبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4871

الدارمئ،جعفرأبوحدثنا،نصربنمحمدالقهعبدأبوحدثنا،ال!مرقندى

قيل:قالالمعلمحبيبحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،هلالبنحبانحدثنا

أفقهعمركان:فقالالوتر.منالزكعتينفىيسلمكانعمرابنإن:للحسن

.(بالتكبير)الثالثةفىينهضكان،منه

هاخ!،بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4872

.2:ص)1-ا(لي!فى

به.محمدبنالعزيزعبدطريقمن(604،1342)الكبرىفىوالنسائى،(1358)داودأبوأخرجه(2)

.(0121)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهسعيدطريقمن(1330)وأحمد

.6/204رجبلابنالبارىفتحوينظر.1/355البهيرالتاريخفىالبخارى(3)

.""كتاب:الأصلحاشيةفى(4)

.3"1/4الحاكم(5)
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الاخرتين...فىيجلسبسبعأوبتسعأوترمنبابالصلاةكتاب

حرببنوسليمانإبراهيمبنمسلمحدثنا،البجلئالفضلبنالحسينحدثنا

بثلاثيوتركانائهعطاءعن،سعدبنقيسعن،حازمبنجريرحدثنا:قالا

اخرهن)1(.فىإلايتشفدولا،فيهنيجلسلا

الا-خرتين)2(فىيجلسبسبعأوبتسعأوترمنباب

آخرهنفىويسلممنهن

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا3)،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4873

العبدئ،بشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكىإبراهيم

بنأحمدأخبرنا،(3الفهعبدأبو.وأخبرظسعيدعن،عدىأبىابنحدثنا

حدثنا،يحيىحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا،جعفر

فى4)هشامبنسعدعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيد

:(4قالأنإلىالحديثفذكر،الليلقيامفىز!نهاعائشةعنذكرهحديث

المؤمنينأئميا:قلت-لمجم-.الفهرسولوترمحربداثئم،أقومأنفهممت

اللهفيبعثه،وطهورهسواكهلهنعذكنا:قالتجمر؟الفهرسولوترعنأنبئينى

لاركعاتثمانيصقىثم،يتوض!أثم،فيتسؤك،الفيلمنيبعثهأنشاء(بما)

.1/305الحاكم(1)

.إالأخريين":مفى(2)

.2ص،الأصل:فىيى(3-3)

المطرعة.فىاضطرابهنا(4-4)

(168،0470)فىوتقدمت"كذاأ.:الأصلفىفوقهاوكتب،2/962والمهذبالشخفىكذا(5)

"ما".
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الاخرتين...فىيجلسبسبعأوبتسعأوترمنبابالصلاةكتاب

ويدعووجلعزربهويذكرفيجلس،الثامنةعندإلافيهنيجلس

رئهفيحمدفيقعدالتاسعةيصلىثئم،(1)يسلمولاينهضثئمويستغفر،

جالس!وهوركعتينيصلىثئميسمعنا،تسليمايسلمثمويدعو،ويذكره

!كاللهرسولأسنفلما،بنئياركعةعشرةإحدىفتلك،يسفممابعد

فتلك،يسلممابعدجالس!وهوركعتينصفىثم،بسبعأوتراللحموأخذ

عليها،(2)يداومأنأحمثصلاةصلىإذاا!يكاللهنبىوكان،بنىياتسع

ثنتىالنهارمنصلىمرض!أووجعأونومالليلقيامعنلثمغلهإذاوكان

ليلةقامولا،ليلةفىكلهالقرآنقرأا!ي!هي!الفهنبئأعلمولا،ركعةعشرة

فحذثتهعباسابنفأتيت.رمضانغيركاملاشهراصاموما،أصبححتى

تشافهنىحتىلأتيتهاعليهاأدخلكنتلوأما،صدقت:فقالبحديثها

أبىابنعنالمثنىابنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)مشافهة

(4)

سعيد.عنعدى

محمدبنيحيىزكرياأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4874

سلم"."ثم:الأصلفىبعده(1)

."يداوم:"بخطه:الأصلحاشيةفىوكتب.""يدوم:م،الأصلفى(2)

خزيمةوابن،(1345)داودأبووأخرجه.(24269)وأحمد،(1399)المعرفةفىالمصنف(3)

،(4131،0016)والنسائى،(1343)داودوأبو.بهبثاربنمحمدعن(0781،1271،1701)

ولفظ.بهسعيدبنيحيىطريقمن(1424)حبانابنوعنه،(0781،1271،1771)خزيمةوابن

.(168،0470)فىوتقدمالاتى.كاللفظحبانابن

.(139/746)مسلم(4)
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31/3

وتسليمبتشهدينموصولاتبثلاثأوترمنبابالصلاةكتاب

بنمعاذحدثنا،قدامةأبوحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،العنبرئ

فذكر.هشامبنسعدعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،بىأحذثنى،هشام

اللحموحمل!اللهرسولأسنفلفا:عائثةقالت،معناهمنبنحوالحديث

يقومثم،رئهويدعواللهفيحمد،النعئادسةفىإلايجلسلاركعاتسبعصفى

تسليمةيسلمثثم،رئهويدعواللهفيحمد،ال!ابعةفىيجلسثئم،يسفمولا

.(1)الحديثوذكر.بنئياتسعفتلك،جالس!وهوركعتينيصفىثم،يسمعنا

.(2)هشامبنمعاذعنالمثنىبنمحمدعن""الصحيحفى!سلمرواه

(3)ا!يلستوبتشهدينموصولاتبثلاثأوترمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4875

حدثنا،بالكوفة/مرئالعاعفانبنعلىبنالحسنمحمدأبوحدثنا،يعقوب

يزيدبنالرحمنعبدعن،الحارثبنمالكعن،الأعمشعننمير،ابن

منصحيحهذا.(4)المغربالنهار؟كوترثلاثالوتر:اللهعبدقال:قال

يحيىرفعهوقد.!مجالنبىإلىمرفوعغيرقولهمنمسعودبنالفهعبدحديث

(0781،1271،1701)خزيمةوابن،(1718)النسائىوأخرجه.(480)الصغرىنىالمصنف(1)

به.معاذطريقمن

.(139)عقب(746)مسلم(2)

أتسليمةإ.:الأصلفى(3)

طريقمن(9420)والطبرانى،(6882)شيبةأبىابنوأخرجه.(806)الصغرىفىالمصنف(4)

به.الأعمش
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وتسليمبتشهدينموصولاتبثلاثأوترمنبابالصلاةكتاب

،(2)ضعيفوهو،(1)الأعمشعنالكوفئالحواجبأبىبنزكرياابن

الأعمش.عنالجماعةروايةتخالفوروايته

بالكوفة،العلوىمحمدبنجعفربنزيدالقاسمأبووأخبرنا-4876

حدثنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

وأسبعالوتر:القهعبدقال:قالأصحابهبعضعن،الأعمشعن،وكيع

.(3)ثلاثمنأقلولا،خصس

وهومسعود)4(.بنالفهعبدقال:مالإبراهيمعنالأعصشعن:وقيل

.وموقوفمنقطع

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوفظالحاالفهعبدبوأأخبرنا-4877

الوهابعبدأخبرنا،طالببىأبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

،هشامبنسعدعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،سعيدحدثنا،عطاءابن

.(الوتر)ركعتىفىيسقملا!يهماللهرسولكان:قالتأنهار!لمحنهاعائشةعن

:ةقتافىعنأبانوقال.(6)عروبةأبىبنسعيدعنالوهابعبدرواهكذا

(1

(2

(3

(5

(6

به.يحىطريقمن27/2الدارقطنىأخرجه

فى:عليهالكلامينظر.يحيىبنزكريا:ويقال،الكوفىالحواجبأبىبنزكريابنيحىهو

وميزان،194/3الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،336/6،608/7حبانابنثقات

.2/685،6/255الميزانولسان،2/634الضعفاءفىوالمغنى،4/376الاعتدال

.(807)للمصنفالصغرىينظر

به.الأعمشطريقمن(6883)شيبةأبىابنأخرجه

:لوق،وصالبأبىبنيحيىطريقمن1/430الحاكموأخرجه.(41؟.)المعرفةفىالمصنف

الشيخين.شرطعلى

"عروة".:مفى

-433-

(28/5الكبيرالسق)



وتسليمبتشهدينموصولاتبثلاثأوترمنبابالصلاةكتاب

عنعروبةأبىابنعنالجماعةورواهاخرهن)1(.فىإلأيقعدلابثلاثيوتر

بسج،ثثمتجعوترهفىذكرهسبقكما،(2)قتادةعنيحيىبنوهفام،قتادة

الوفابعبدرواية(4)و،(3)أوفىبنزرارةعنحكيمبنبهزرواهوكذلك

أعلم.والله،خطأأبانورواية.الحديثمناختصارا(يكونأنيشبه

:المغرببصلاةمشئهةركعاتبثلاثالوترعنبالنهىالخبرورفىوقد

علىبنمحمدبنمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرناه-4878

حاتمأبوأخبرنا،الطوسئأثوببنالحسنبن(6)الحسينأخبرنا،الزوذبارئ

بنالفهعبدحدثنا،المصرئصالحبنأحمدحدثنا،الزازئإدريسبنمحمد

الفضل،بنالقهعبدعن،كيسانبنصالحعن،بلالبنسليمانعن،وهب

توتروا"لا:لمجسراللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمةوأبىالأعرجعن

بخمسيى")7(.أوبسبعأوتروا،المغرببصلاةتشبهوهبثلايئ

بنمحمدبنسعيدعثمانوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4879

.(48661فىتخريجهتقدم(11

أبىصحيحفىالألبانىوصححه.بههمامطريقمن(13421داودوأبو،(246361أحمدأخرجه(21

.(93111داود

فىالألبانىوصححهبه.حيهمبنبهزطريقمن(13491داودوأبو،(259881أحمدأخرجه(31

.(01120داودأبىصحيح

"وفى،.:مفى(41

."تكونأنثبه2:9صفى(ه-51

.إالحسينأأبو:2صفى(61

بنأحمدطريقمن(0314)المعرفةفىوالمصنف،1/430والحاكم،2/24الدارقطنىأخرجه(71

.قوىإسناده:2/963الذهبىوقال.بهوهبابنطريقمن(2429)حبانوابن.،صالح
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الوتربعدالركعتينفيبابالصلاةكتاب

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالسلمئالرحمنعبدوأبوعبدان

بننهيكبرقئبنطارقبنالربيعبنعمروبنطاهر(1)الحسنأبوحدثنا

أبىبنيزيدعن،سعدبنالليثأخبرنى،أبىحدثنا،بمصرالهلالئمجاهد

"لا!ر:اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،مالكبنعراكعن،حبيب

بإحدىأوبتسعأوبسبعأوبخصميىأوترواوكن،بالمغربت!ثمبهوابثلايئتوتروا

.(2)"كلذمنرث!عاأو،ركعةع!ثرة

كما:الليثعنبكيرابنورواه

بنعلىبنالصمدعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4880

32/3حدثمى،بكيربنيحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثناببغداد،/البزازمكرم

لا:قالهريرةأبىعن،مالكبنعراكعن،ربيعةبنجعفرحدثنى،الليث

موقوفا)3(.نحوهفذكر.قال.بثلاثتوتروا

الوتربعدالرحعتينفىبافي

،إسمحاقابنبكربوأأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4881

بنمعاويةحدثنا،الحريرىبشربنيحيىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

عنا!رعائشةسألأنه،سلمةأبوأخبرنىكئير،أبىبنيحيىعن،سلام

عشرةثلاثالليلمنيصلىكان:فقالت،الليلمن!يىاللهرسولصلاة

.2/385ماكولالابنالإكمالوينظر"الحسيق".:الأصلفى(1)

.1/304الحاكم(2)

به.ربيعةبنجعفرطريقمن1/292المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)
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الوتربعدالركعتينفىبابالصلاةكتاب

فإذا،جالساركعتينويصقى،(1)فيهنيوترقائماركعاتتسعيصفى،ركعة

إذاركعتينويصلى،الوتربعدذلكيصنع،وسجدفركعقاميسجد)2(أنأرافى

،الحريرىبشربنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواهبالصئ!بح)3(.النداءسمع

.(4)يحيىعنوشيبانهثامحديثمنأيض!اوأخرجه

نأ،عائشةعن،سلمةأبىعن،يحيىعنالأوزاعئورواه-4882

يركعأنأرادفلقا،جالسوهوفيهماقرأالوتربعدركعتينركع!زالقهرسول

العباسأبوحدثنا،ال!وسئمحمدبنإسحاقالقهعبدأبو.أخبرناهفركعقام

(حدثنى)،الأوزاعىحدثنا،أبىأخبرض!،الوليدبنالعباسأخبرنا،الأصئم

(6)ص.
.فدكره.يحى

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4883

محمدعن،سلمةابنيعنىحقادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبو

كان!يمالفهرسولأن،عائشةعن،الزحمنعبدبنسلمةابىعن،عمروابن

ركعتينويصقى،قالكماأو.بتسعيوتر،ركعةعشرةثلاثالليلمنيصلى

.(7)والإقامةالأذانبينالفجروركعتى،جالسوهو

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.أ2:)منهنصفى

!يركعإ.:2صفى

به.سلامبنمماويةطريقمن(1755)النائىأخرجه

.(...،738/126)مسلم

.(نع:"ح:الأصلحاشيةفىوكتب"عن(.:مفى

به.الأوزاعىطريقمن(1196)ماجهوابن،(413)الكبرىفىالنائىأخرجه

صحيح=فىالألبانىوقال.بهعمروبنمحمدطريقمن(27542)أحمدوأخرجه.(0135)داودأجمر
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الوتربعدالركعتينفىبابالصلاةكتاب

محمدعن،حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:وبإسناده-4884

نأ،ر!نهاعائشةعن،وقاصبنعلقمةعن،براهيمإبنمحمدعن،عمروابن

ركعتينوركع،ركعاتبسبعأوترثم،ركعاتبتسعيوتركان!ي!اللهرسول

.(1)دجسثمفركعقاميركعأنأرادفإذا،فيهمايقرأالوتربعدجالسىوهو

مثله.عمروبنمحمدعناللهعبدبنخالدالحديثينروى:داودأبوقال

فذكرالزكعتين؟يصفىكانكيفأفهيا:وقاصبنعلقمةقال:فيهقال

.(2)دلاخعنبقيةبنوهبحدثناه.معناهما

عائشةعنهثامبنسعدحديثفىالزكعتينهاتينرويناوقد:الشيخقال

.(3)نيعالنبىعن

و)إذاائفرون!يائها)قلفيهمايقرأ:سعدعنالحسنروايةوفى4

.(4(زتزلت!و)

القاسمبنمحمدبنالحسنبنالحسينالقهعبدأبووأخبرنا-4885

حدثنا،إملاءالدقاقأحمدبنعثمانعمروأبوحدثنا،الثامببابالغضائرئ

موسىبنميمونحدثنا،مسعدةبنحقادحدثنا،طالبأبىبنيحيى

صحيح.حسن:(1012)داود=ابى

به.عمروبنمحمدطريقمن(731/411)ومسلم،(20026)أحمدوأخرجه.(1135)داودأبو(1)

.(1352)داودأبو(2)

.(168،4700،4873،4874)فىتقدم(3)

الفارسى"."رواه:حاشيتهافىوكتب،إالأصل9:فىإلغائهاإلىأشار(4-4)

.(4885)عقبتخريجهسيأتى(5)
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3/33

الوتربعدالركعتينفىبابالصلاةكتاب

لمجصاللهرسول!كان:قالتسلمةائمعن،أفهعن،الحسنعنالمرئئ)1(،

أنهإلا/بهبأسلا،بصرىهذاميمون.(2)جالسوهوركعتينالوتربعديصفى

أعلم.والقهوغيره(4)حنبلبنأحمدقاله.(3)يدلسكان

عنفرواههشاموخالفهما،()الحسنعنحكيمبنزكرئاعنوروى

.(7)خصأوهذا:البخارئقال!.(6)عائشةعنهشامبنسعدعنالحسن

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4886

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالضيدلاض!أحمدبنمحمدصادقوأبو

حدثنا،الوارثعبدابنيعنىالضمدعبدحدثنا،قلابةأبوحدثنا،يعقوب

لمجمالنبئأن،مامةأأبىعن،غالبأبىعن،صهيببنالعزيزعبدعن،أبى

جأثهاو)قل!زنزلتإذا)فيهمايقرأ،جالسوهوالوتربعدركعتينيصفىكان

.5/250الأنسابوينظر)المرائىا.:م،الأصلفى(1)

به.مسعدةبنحمادطريقمن(1951)ماجهوابن،(471)والترمذى،(26553)أحمدأخرجه(2)

الاريخ:فىعليهالكلامينظرمضر.بنالقيسامرئمن،البصرىالمرنىموسىبنميمونهو(3)

،173/9،53/3حبانلابنوالثقات،236/8والتحديلوالجرح،7/341للبخارىالكبير

صدوق:2/292التقريبفىحجرابنوقال،227/29الكمالوتهذيب،3/6والمجروحين

مدلس.

.523/2الرجالومعرفةالعلل(4)

به.زكرياطريقمن3/422الكبيرالاريخفىالبخارىأخرجه(5)

وأخرجه،بههامطريقمن(1650)والناثى،(1352)داودوأبو،(25986)أحمدأخرجه(6)

داودأبىصحيحفىالالبانىوصححهبه.الحسنعنحرةأبىطريقمن(1104)خزيمةابن

(1204).

.3/422الكبيرالتاريخ(7)
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الصلاةكتاب

.(1)و!نورفنا

الوتربعدالركعتينفىباب

إملاء،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبووحدثنا-4887

حمادبناللهعبدحدثنا،المروزىسهلبنحمدويهبنمحمدنصرأبوحدثنا

أبىبنعتبةعنالوليد،بنبقيةحدثنا،ربهعبدبنيزيد)2(حدثنا،الاملئ

الوتربعديصفىكان!يهمح!النبئأن،مالكبنأنسعن،قتادةعن،حكيم

وفى!وزلزلتإذا)والقرانبأتمالأولىالزكعةفىيقرأ،جالسوهوالزكعتين

.(3)و!نورننايأيها)قلالثانية

.(4)قويينغيرحكيمأبىبنوعتبةغالبأبو

بسجع:ثتمبتسعالوترفىأنسعنثابتعنزاذانبنعمارةورواه

."و"الواقعة"ب"الرحمنفيهنوقرأ:قالأنهغير.جالسوهوركعتينوصفى

ان!فرون!ويأيهاو)قلزتزلت!)إذاالقصاربالسورنقرأونحن:أنسقال

(1

(3

:2/142الزوالدمجمعفىالهيثمىقال.بهالوارثعبدبنالصمدعبدعن(46222)أحمدأخرجه

.ثقاتاحمدورجالالكبير...فىوالطبرانىأحمدرواه

.32/182الكمالتهذيبوينظر"زيد".:الأصلفى

به.بقيةطريقمن2/41والدارقطنى،(7246)البزارأخرجه

عليهالكلامينظر.اسمهفىاختلف،أمامةأبىصاحب،الأصبهانى:ويقال،البصرىغالبابو

،267/1والمجروحين،1/114للنسائىوالمتروكينوالضعفاء،3/134الكبيرالتاريخ:فى

.2/022الاعتدالوميزان،34/017الكمالوتهذيب،1/981الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء

يخطئ.صدوق:2/460التقريبفىحجرابنقال

التاريخ:فىعليهالكلامينظر.الأردنىالثامىالعباسأبوالشعبانىالهمدانىهوحكيمأبىبنوعتة

وتهذب،2/661الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،6/037والتعديلوالجرح،6/528البهير

كثيرا.يخطئصدوق:2/4التقريبفىحجرابنقال.5/37الاعتدالوميزان،19/030الكمال
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الوتربعدالركعتينفىبابالصلاةكتاب

نحوهما:و

الطئبأبوأخبرك!،""التاريخفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4888

على،(ابن)اشادلبنمحمدالعباسأبوحدثنا،الكرابيسئأحمدبنمحمد

عمارةعن،يوسفبنإسحاقحدثنا،جارنابزيعبنمحمدالفهعبدابوحدثنا

لمجؤالفهرسولكان:قالمالكبنأنسعنالبناخ!،ثابتحدثنا،زاذانابن

جالس،وهوركعتينوصلى،بسبعأوتروثقلأسنفلفا،ركعاتبتسعيوتر

إذا!الوالقصاربالسورنقرأونحن:أنسقال."و"الواقعة""الزحمنفيهمافقرأ

.(2)فيهنيقرأ:مرةوقالونحوهما.انفرون!جأيهاو)قل!زلزلت

.الرواةسائرفيهمالمجوالنبىقراءةفىزاذانبنعمارةخالف

نأ،أمامةأبىعنغالبأبىعنأخرىمرورواه-4889

بثلاثأوترلحمهوكثر(3)ندبإذاحتىبسبعيوتركانلمجراللهرسول

.!ائفرونيأيهاقلو!الو!زنزلتإذا):فيهمايقرأ،جالسوهوركعتينوصلى

علىبنأحمدحدثنا،عدئابنأحمدأبو/أخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناه3/34

أبوحدثنى،زاذانبنعمارةحدثنا،غياثبنالواحدعبدحدثنا،المثنىابن

.(4)فذكره.غالب

وتصير،41/263النلاءأعلامسيروينظر."إشاذان:م،2صوفى،ابن"صادل:الأصلفى(أ-1)

.2/764المنتبه

به.عمارةطريقمن(1،0511"79)خزيمةابنأخرجه(2)

.(2634)الحديثفىاللفظةهذهعلىالتعليقينظر(3)

.5/1735عدىابن(4)
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الوتربعدالركعتينفىبابالصلاةكتاب

فىيضطربربمازاذانبنعمارة:يقولاللهرحمهالبخارى)1(وكان

حديثه
(2)

أحمد،بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدوأخبرنا)3(-5489

بنمعاويةحذثنى،صالحبنالفهعبدحدثنا،المقرئنصربنأحمدحدثنا

عن،أبيهعننفيبر،بنجبيربنالرحمنعبدعن،عبيدبنشريحعن،صالح

(4)نإ":فقال،سفرفى!عاللهرسولمعكنا:قاللمجي!الفهرسولمولىثوبان

كانتاوإلااستيقظفإن،ركعتينفليركعأحدكمأوترف!ذا،وثقلجهدالشفرهذا

(5)
لا.إ

بعدركعتانبهالمراديكونأنيحتمل:تعالىاللهرحمهأحمدالإمامقمال

الوتر)6(.قبلركعتينفليركعيوترأنأرادفإذا:أراديكونأنويحتمل،الوتر

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.6/505الكبيرالتاريخ

،6/505الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.البصرىسلمةأبوالصيدلانىزاذانبنعمارةهو

الكمالوتهذيب،5/1734والكامل،263/7حبانابنوثقات،365/6والتعديلوالجرح

ضعفه:2/965الذهىقال.315/7الميزانولسان،5/212الاعدالوميزان،243/21

الخطا.كثيرصدوق:49/2التقريبفىحجرابنوقال.وغيرهالدارقطنى

السابقين.الحديثنقبلالمطبوعةفىالحديثهذاجاء

"فى!.:مفى

والطبرانى،2/36والدارقطنى،1/341المعانىشرحفىوالطحاوى،(4193)البزارأخرجه

طريقمن(1106)خزيمةوابن،(1635)والدارمىبه.صالحبناللهعدطريقمن(1410)

والأوسطالكبيرفىالطبرانىرواه:2/246الزوائدمجمعفىالهيهثمىقالبه.صالحبنمعاوية

كثيرصدوق:423/1التقريبفىحجرابنقال.كلامونيهالليثكاتبصالحبناللهعدوفيه

كتابه.فىثبت،الغلط

فاستعذ!.القرآنترأت)فإذا:كقوله:2/965الذهىقال



وترا...صلاتهاخريجعلقال:منبابالصلاةكتاب

وتزا،صلاتهآخريجعلقال:منباب

تركتابعدهاالرحعتينوإن

أحمد،بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-4891

أبووأخبرنا)ح(الفهعبيد(1)نع،يحيىحدثنا،هاشمبنالفهعبدحدثنا

حدثنا،المثنىأبوأخبرنا،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبد

لمجصالنبىعنعمر،ابنعن،نافععن،الفهعبيدعن،يحيىحدثنامسذد،

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)"ارتوبالئيلصلاتكمآخرااجعلوا:قال

.(3)ديعسبنيحيىعنالمثنىبنمحمدعنمسلمورواهمسذد،

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-4892

)ح(محمدبنحخاجحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنهارونحدثنا،إسحاقبنإبراهيمحدثناالوليد،أبووأخبرخ!:قال

كانعمرابنأن،نافعأخبرك!:جريجابنقال:قالحخاجحدثنا،الفهعبد

كانكذلك،حبم!صلاقبلوتراصلاتهاخرفليجعلالفيلمنصفىمن:يقول

بنهارونعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)يأمرهمغ!ج!الفهرسول

"ثنا".:الأصلفى(1)

به.سعيدبنيحيىطريقمن(0821)خزيمةوابن،(1438)داودوأبو،(0471)أحمدأخرجه(2)

.(1406)للمصنفالممرفةوينظر

.(175/151)ومسلم،(998)البخارى(3)

به.جريجابنطريقمن(6373)أحمدأخرجه(4)
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الصلاةكتاب

الفه)1(عبد

وترا...صلاتهاخريجعلقال:منباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4893

الربيع،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

شقيق،بناللهعبدعن،ميسرةبنوبديلأيوبحدثنا،زيدبنحضادحدثنا

:فقال،ال!ائلوبينبينهوأناع!ي!النبئسألرجلاأنعمر،ابنعن

فصلالصبحخشيتفإذا،مثنى"مثنى:قال؟الفيلصلاةكيفالفهرسوليا

بذلكوأناالحولرأسعلىرجلسألهشئموترا".صلاكآخرواجعل،ركعة

لهفقال.اخررجلأوالزجلذلكهوأدرىفلاع!ر،اللهرسولمنالمكان

الزهرانى)2(.الزبيعأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهذلك.مثل

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4894

حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

كان:قالتعائشةعنالأسود،عن،إسحاقأبىعن،رزيقبنعفار

فىمسلمرواهالوتر)3(.صلاتهاخريكونحئىالليلمنيصفىلمجواللهرسول

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4895

بنمنصورعن،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،هشامبنمؤملحدثنا،داودأبو

.(751/152)مسلم(1)

.(148/749)مسلم(2)

به.ادمبنيحىعن(26158)أحمدأخرجه(3)

.(740/130)مسلم(4)
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ع!ن!اللهرسولأوترالليلكلمنباب:الصلاةكقاب

علىدخلأنه،يزيدبنالأسودعن،الهمداك!إسحاقأبىعن،الزحمنعبد

يصفىكان:فقالت،بالئيلؤ!مجالفهرسولصلاةعنفسألهارعنها،عائشة

ركعتين،وتركركعةعشرةإحدىصفىإنهثئم،الئيلمنركعةعشرةثلاث

الئيل)1(منصلاتهآخر،ركعاتتسعالئيلمنيصفىوهوقبضحينقبضثغ

الوتر)2(.

أبىعن:فقالهشابمبنمؤفلعنخزيمةبنإسحاقبنمحمدوخالفه

روايةمنتقذممابدليل،أصخداودأبىورواية.3مسروقعن،إسحاق

رزيق.بنعضار

د!مجاللهرسولاوترالليلحلمنبافي:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4896

)ح(/سفيانأخبرنا،الثتافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب35/3

قتيبة،بنإسماعيلأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الفهعبدابوواخبرنا

بنمسلمعن،يعفورأبىعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،يحىبنيحيىحدثنا

د!كالفهرسولأوترقدالئيلكلمن:قالتعائشةعن،مسروقعن،صبيح

يحيى،بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهال!حر)4(.إلىوترهفانتهى

.2:صفى)1(ليى

.(292)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1363)داودوأبو،(0714)المعرفةفىالمصنف(2)

.(1168)خزيمةابن(3)

،(24188)أحمدوأخرجه.(549)1/367مندهفىوالافعى،(0814)المعرفةفىالمصنف(4)

به.مسلمعنالأعمشطريقمن(1435)داودوأبو



عحتاللهرسولأوترالليلكلمنباب:الصلاةكتاب

.(1)مسلمعنالأعمشحديثمنالبخارىوأخرجه

أخبرناإملاء،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبووحدثنا-4897

حدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،الشئرقىبنالحسنبنمحمدبنالفهعبد

بنيحيىعن،ثابتأبىبنحبيبعن،سفيانحدثنا،مهدىبنالزحمنعبد

!و،النبىأوترالليلكلمن:قالتر!نهاعائشةعن،مسروقيعن،وثاب

.(2)الليلاخرإلىوترهفانتهى

أخبرناالوليد،أبوأخبرنح!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4898

عن،سفيانعن،وكيعحدثنا،شيبةبىأبنابكربوأأخبرنا،سفيانبنالحسن

كلمن:قالت!نهاعائشةعن،مسروقعن،وثاببنيحيىعن،حصينأبى

لىإوترهنتهىفا،واخرهوأوسطهالليلأؤلمن؟ت!عاللهرسولأوترقدالليل

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهالسحر)3(.

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-4899

غن،صالحبنمعاويةعن،سعدبنالليثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،داود

قالت:ع!ت.اللهرسولوترعنر!نهاعائضةسألت:قالقيسأبىبناللهعبد

كان؟قراءتهكانتكيف:قلت.اخرهمنأوتروربما،الليلأولمنأوتررئما

.(996)والبخارى،(745/136)مسلم(1)

.(784)الصغرىفىالمصنف(2)

،(456)والترمذى.بهسفيانطريقمن(1680)والنائىبه.وكغعن(25694)أحمدأخرجه(3)

به.حصينأبىطريقمن(1185)ماجهوابن

.(745/137)مسلم(4)
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ذلكفىالاحتياطمنوردوماالوتر،وقتفىالاختياربابالصلاةكتاب

جهر،ورتماأسزرئما،يفعلكانذلككل:قالتيجهر؟أمبالقراءةيسز

.(1)فنامتوضأورتمااغتسلورتما

ذلكفىالاحتياطمنوردوماالوتر،وقتفىالاختيارباب

العدلبشرانبنالقهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-0049

إسحاقبنمحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

جابرعن،سفيانأبىعن،الأعمشحدثنا،عبيدبنيعلىحدثناالضغاك!،

ثم،(2الفيلأول2)فليوتزالفيلآخريستيقظألأخافأمن:لمجج!القهرسولقال:قال

الليلاخرقراءةفإن؟الليلآخرمنفليوتزالفيلآخرمنيستيقظأنطمعومنليرقد،

عنوغيرهمعاويةأبىحديثمنمسلمأخرجه.(3)"أفضلوذلكمحضورة،

.(4)الأعمش

صالحبنمحمدجعفرأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-1049

حدثنا،شبيببنسلمةحدثنا،الضيدلاك!محمدبنإبراهيمحدثناهاك!،ابن

عنالربير،أبىعن،الفهعبيدبنمعقلحدثنا،أعينبنمحمدبنالحسن

ثمفليوتزالفيلآخرمنيقومألاخاف)أثكم:يقولعيمالنبئسمعت:قالجابر

وذلك،محضورةالليلآخيرقراءةن!ف؟آخرهمنفليؤيزالفيلبقياموثقومنليرقد،

.(984،985،4772)فىوتقدم،بهقتيبةعن(2924)الترمذىوأخرجه.(1437)داودأبر(1)

."أوله5:مفى،2-2)

ماجهوابن،(455)عقبوالترمذى،(14381)أحمدوأخرجه.(785)الصغرىفىالمصنف(3)

به.الأعمشطريقمن(1086)خزيمةوابن،(1187)

.(755/162)مسلم(4)
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ذلدفىالاحتياطمنوردوماالوتر،وقتفىالاختياربابالصلاةكتاب

.(2)شبيببنسلمةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"لففأ

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2549

حدثنا،ال!يلحينئإسحاقبنيحيىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،الفقيه

!رالنبىأن،قتادةأبىعن،رباحبناللهعبدعن،ثابتعن،سلمةبنحماد

ر!نه:لعمروقال!.أنامأنقبلأوتر:قال!توتر؟"."متى:زجهبكرلأبىقال!

وأ،بالحزم"أخذت:زحنهبكرلأبىفقال!أوتر.ثمأنام:قال!توتر؟"."متى

.(1)((بالقوة"أخذت:ل!عنهلعمروقال!."بالوثيقة

القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-0349

3/36يحيىحدثنا،الطرسوسئمئةأأبوحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا:قالا/

.(يشك)ولم."بالحزم"أخذ:قال!أنهإلابمعناه(4)فذكره.إسحاقابن

بنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4490

عبادبنمحمدحدثنازياد،بنمحمدبنالحسينحدثنا،هانىبنصالح

نأعمرابنعن،نافععن،الفهعبيدعن،سليمبنيحيىحدثنا،المكئ

به.الزبيرأبىطريقمن(07142)وأحمد.بهشبيببنسلمةطريقمن(0322)عوانةأبوأخرجه(1)

.(557/631)مسلم(2)

من(0841)خزيمةوابن،(1434)داودأبووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/130الحاكم(3)

.(1271)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.إسحاقبنيحىطريق

.""فذكراه:الأصلفى(4)

به.الطرسوسىأميةأبىعن(4499)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(5)

يشكدا.لمبالجزمراوغيرعن"بخطه:الأصلحاشيةوفى

-447-



وترهالليلمنالقائمينقضلاقال:منبابالصلاةكتاب

"بالحزم:قال.أنامثئمأوتر:قالتوتر؟إ.)متى:كاالبهبكرلأبىقالعينالنبئ

فأوتر.الفيلمنأقومثئمأنام:قالتوتر؟".،متى:فقالعمروسأل."أخذت

.(1)إفعلتالقوى"فعل:قال

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4905

،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،إملاءيعقوب

لمجؤخليلىأوصاخ!:قالهريرةأبىعن،عثمانأبىعن،التئاحأبوحدثنا

نأقبلأوتروأن،الضحىوركعتى،شهركلمنأتامثلاثةبصيام؟بثلاث

(2)يرء
رلد.

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبووأخبرنا-0649

حدثنا،فزوخبنشيبانحدثنا،الفريابئمحمدبنجعفرحدثنا،الإسماعيلئ

51رو.النهدئيعنىعثمانأبوحذثنى:قالأنهإلابمثلهفذكره.الوارثعبد

(3)
.فزوخبنشيبانعنمسلمورواه،معمرابىعن!"الصحيحفىالبخارى

وترهالليلمنالقائمينقضلاقال:منباب

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-4907

بدر،بنالفهعبدحدثنا،عمروبنملازمحدثنا،مسذدحدثنا،داودأبوحدثنا

ماجهابنوأخرجهسيم.بنويحىعبادبنمحمدبينسليمانبنيحىبزيادة1/301الحاكم(1)

صحيحفىالألبانىوصححه.بهالمكىعبادبنمحمدطريقمن(0851)خزيمةوابن،(1202)

.(988)ماجهابن

به.الوارثعدطريقمن(5123)خزيمةوابن،(476)الكبرىفىالنسائىاخرجه(2)

.(172/85)ومسلم،(9811)البخارى(3)
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وترهالليلمنالقائمينقضىلاقال:منبابالصلاةكتاب

عندناوأمسى،رمضانمنيومفىعلىبنطلقزارنا:قالطلقبنقيسعن

فصلىمسجدهإلىانحدرثم،(1)انبوأوترالفيلةتلكبناقامثموأفطر،

فإنى؟بأصحابكأوتر:فقالرجلا،قدمالوتربقىإذاحتى،بأصحابه

.(2)"ليلةفىوتران"لا:يقوللمجي!الفهرسولسمعت

حدثنا:قالاعمروبىأبناسعيدبووأفظالحاالفهعبدبوأأخبرنا-8594

بدر،أبوحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابو

المسيببنسعيدسألأنه،مئبنعمروعن،سنانبنسعيدسنانأبوحدثنا

ثئموترهنقضقامفإذا،الليلأوذيوترعمربنالفهعبدكان:فقالالوترعن

وكان،الليلآخريوترعمروكان،الليلأواخرصلاتهاخرأوترثم،صفى

يصلى:بذلكيريد.(3)آخرهويشفعالليلأؤليوتربكرأبوومنهمامنىخير

.وترهينقضولامثنىمثنى

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-4959

بشار،بنمحمدحدثنا،الكريمعبدبنمحمدبنأحمدحدثنا،الاسماعيلئ

ابنسألت:قال(4)جمرةأبىعن،شعبةحدثنا،جعفرابنهومحمذحدثنا

.!الليلة"تلك:الأصلفىبعده(1)

خزيمةوابن،(6781)ئىوالنسا،(047)مذىوالتر،(96261)أحمدوأخرجه.(4391)داودأبو(2)

غريب.حسنحديث:مذىالتروتال،بهعمروبنملازمطريقمن(2449)حبانوابن،(1011)

.ملازموكذا،صدوقالفهعبد:2/968الذهبىوقال

به.مرةبنعمروعن128،129صالرترمختصرفىنصربنمحمدذكره(3)

النووىلرحمسلمصحيحوينظر.المعجمةوالزاىالمهملةبالحاء"حمزة":م،الأصلفى(4)

.452/7البارىوفتح،1/180
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وترهالليلمنالقائمينقضلاقال:منبابالصلاةكتاب

وإذا،اخرهتوترفلاالفيلأؤلأوترتإذا:قال،الوترنقضعن4!فرعباس

لمجوالنبىأصحابمنوكانعمروبنعائذوسألت.أؤلهتوترفلااخرهأوترت

فلااخرهأوترتوإذا،آخرهتوترفلاأؤلهاوترتإذا:فقالالوترنقضعن

:قال"الضحيح"،فىعمروبنعائذحديثالبخارئاخرج0(1)هلؤأتوتر

.(2)!جملالنبىأصحابمنالشجرةأصحابمنوكان

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-0491

حدثنا/،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبو37/3

أبىبنعقيلمولىمزةأبىعن،أسلمبنزيدعن،مالكحدثنا،بكيرابن

أبوفسكت:قاليوتر؟لمججالقهرسولكانكيف:هريرةأباسألائه،طالب

أنا.أصنعكيفأخبرتكشئتإن:فقالسألهثئم،فسكتسألهثئم،هريرة

،ركعاتخمسبعدهاصفيتالعشاءصفيتإذا:فقالفأخبرخ!.:فقلت:قال

علىأصبحتأصبحتفإن،مثنىمثنىصقيتالفيلمنقمتفإن،أنامثئم

(3)

وتر.

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1194

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

شرحفىوالطحاوى،(6795)شيبةأبىابنوأخرجه.7/452البارىفتحفىكما-الإسماعيلى(1)

به.شعبةطريقمن343/1المحانى

.(4176)البخارى(2)

ابنطريقمن1/343الممانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(025)الحسنبنمحمدبروايةالموطأ(3)

به.مالكعنوهب
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وترهالليلمنالقائمينقضلاقال:منبابالصلاةكتاب

عائشةعن،عطئةأبىعن،عمارةعن،الأعمشعن،سفيانعن،حفص

شفعقامفإذا،ينامثميوترالذىيعنىبوتره)1(.يلعبائذىذاك:قالت

.وترهأعادثئميعنى،صفىثئم،بركعة

محمدالعباسأبوحدثنا،موسىبنمحمدسعيدأبوأخبرنا)2(-4912

اللهرحمهالشافعئ(3قال:قال3)،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوبابن

ابنحديثوذكر.يصبححتىمثنىصفىالليلأولأوترمن:(4)نقول:تعالى

ر!به:علىقال:قالالفهعبدبنحطانعن،(الغنوئ)هارونأبىعنعلئة

نأفشاءاستيقظ(6)نإثم،أوترالفيلأوليوترأنشاءفمن،نواعأثلاثةالوتر

صفىشاءوإن،فعليوترثئميصبححتىركعتينركعتينويصلىبركعةيشفعها

.(7)الليلاخرأوترشاءوإن،يصبححتىركعتينركعتين

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4913

أبىعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنا،معاذبنالفهعبيدحدثنامحمد،بنيحيى

!حبهعلئاسمعت:يقولاللهعبدبنحطانسمعت:قالالغنوىهارون

به.الثورىسفيانعن(4687)الرزاقعبدأخرجه(1)

الأصل.حاشيةفىمثبتوهو.2ص:فىليىالأثرهذا(2)

أأنا،.:مفى(3-3)

"يقول(.:مفى(4)

)العبدىا.:الأصلفى(5)

.م:فىليى(6)

.143/1،167والافعى،(1414)المعرفةفىالمصنف(7)
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الفاتحةبعدالوترفىيقرأمابابالصلاةكتاب

ركعتينصقىصقىإنثتم،الفيلأولأوترشاءفمن،نواعأثلاثةالوتر:يقول

ثتم،لوترهشفغاركعةصفىصفىإنثماوترشاءومن،يصبححتىاركعتين

.(2)صلاتهاخريكونحتىيوترلمشاءومن،أوترثئمركعتينركعتينصفى

"الفاتحة"بعدالوترفىيقرأهاباب

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنابوأخبرنا-4914

حدثنا،المطؤعئسهلبنحمدويهبنمحمدنصرابوأخبرنا،الفهرحمه

الفهعبدأبووحذثنا)ح(مريمأبىبنسعيدحدثنا،الاملئحفادبنالفهعبد

بنيحيىحدثنا،البغدادئمحمدبنمحمدجعفرابوحدثنا،إملاءالحافظ

بنوسعيدطارقبنالزبيعبنوعمروأبىحدثنا،ال!همئصالحبنعثمان

عن،الأنصارئسعيدبنيحيىعن،أتوببنيحىحدثنا:قالوامريمابى

الأولىالركعةفىالوترفىيقراجمزالنبئكان:قالت!نهاعائشةعن،عمرة

)تلالثالثةوفىائنرون!جأيها)تلالثانيةونىالاصتهل!.رئبناسر:)سبحبى

لفظ.!الناسبرثأعوذو)قل!الفلقبرتأعوذو)قلأحذ!اللههو

عمرةعنسعيد،بنيحىحدثنا:العلوئروايةوفىالفه.عبدأبىحديث

.(3)بمعناهوالباقىالزحمن.عبدبنت

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابووحذثنا-4915

الأصل.:فىليى(1)

.(789)الصنرىفىالمصنف(2)

طريقمن7/2671الكاملفىعدىوابن،4/392الضعفاءفىالعقيلىواخرجه.2/052الحاكم(3)

.يخرجوهولمغريب:2/969الذبىوتالبه.مريمأبىبنصعيد



الفاتحةبعدالوترفىيقرأمابابالصلاةكتاب

السلمئ،إسماعيلبنمحمدإممماعيلأبوحدثنا،الأصبهاخ!الزاهدالفهعبد

يحيىأخبرنا،أيوببنيحيىحدثنا،المصرئعفيربنكثيربنسعيدحدثنا

يقرأ!رالفهرسولكان:قالتعائشةعن،عمرةعن،الأنصارىسعيدابن

جأيهالق):والاغل!.رئكاشر)مغ:ببعدهمايوترالفتينالركعتينفى

بربأعوذلق):وأحذ!.اللههو:)قلبالوترفىويقرأائفرون!.

.(1)!سائلابرثأعوذو:!وقل.!الفلق

بنالحسنبنالحسينأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4916

،أيوببنيحىحدثنا،عفيربنسعيدحدثنا،الرازئتمحابوأحدثنا،أئوب

(2)ص.
.بنحوهفدثرهسعيد.بنيحىعن

38/3حدثنا،العنبرئزكرياأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوحدثنا/-4917

سلمةبنمحمدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،ال!لامعبدبنمحمد

بأى:عائشةسألنا:قالجريجبنالعزيزعبدعن،خصيفحدثنا،الجزرئ

الأولىالزكعةفىيقرأكان:فقالتالوتر؟فىلمجراللهرسوليقرأكانشى

الثالثةولمحىاننرون!.يأيها:)قلبالثانيةوفىالأغل!.رئكاشر:)مغب

.(3)"و"المعؤذتينأحذ!اللههو)قل:ب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-4918

شرحفىالطحاوىوأخرجه.بهعفيربنسعيدطريقمن2/42الدارقطنىوأخرجه.2/152الحاكم(1)

به.أيوببنيحىطريقمن1/285المعانى

.305/1والحاكم،(1417)المعرفةفىالمصنف(2)

=،(259"6)وأحمد.غريبحسن:وقال،بهإبراهيمبنإسحاقعن(463)الرمذىأخرجه(3)
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الفاتحةبعدالوترفىيقرأمابابالصلاةكتاب

بنسليمانحدثناكثيبر،بنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

،(1)أبيهعن،أبزىبنالزحمنعبدبنسجدعن،ذرعن،حصينعنكثيبر،

ئأيهالق):والاصكلى!.رنكاشرب:)سنحيوتركانع!ي!الفهرسولأن

.(2)!ذحأاللههو)قل:و.انفرون!

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-4919

حدثنا،موسىبنيوسفحدثنا،إسماعيلبنالحسينأخبرنا،الحافظ

الأعمش،عن،الزازئجعفرأبوحدثنا،الذشتكئالفهعبدبنالزحمنعبد

عن،أبيهعن،أبزىبنالزحمنعبدبنسجدعنذز،عن،وطلحةزبيدعن

)قل:و.الاصكلى!رثكأشر)ستح:بيوترز!-الفهرسولكان:قالكعببنأبى

أبورواهوكذلك:علئقال.(3)!ذحأاللههولق):و.!ا!فرونئأيها

زبيدعنالأعمشعنأنسبنومحفدزائدةأبىبنويحمروالأئارحفص

.وحدهطلحةعنالأعمشعنمعنابنعبيدةأبوورواه،وطلحة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4920

بنالفهعبدبنأحمدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،يعقوب

،المقرئالحسنأبووأخبرنا)ح(إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثنا،يونس

فىالألبانىوصححهبه.سلمةبنمحمدطريقمن(1173)ماجهوابن،(1424)داود-وأبو

.(1262)داودأبىصحيح

كعب".بنأبىعن5:مفىبحده(1)

عدةبطرقالنسانىساقه:2/970الذهبىوقالبه.حصينطريقمن(1730)النسائىأخرجه(2)

.(4931)فىوسيأتى.أبيهعنصعيدعنذرعناليامىزبيدعنجماعةطرقفمن،مرسلةبعضها

به.القهعبدبنالرحمنعبدطريقمن(1729)النسائىوأخرجه.2/31الدارقطنى(3)



الركوعبعدالوترفىيقنتقال:منبابالصلاةكتات

نصرحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحادتىبنمحمدبنالحسنأخبرنا

عن،إسحادتىأبىعن،يونسحدثنا،الزبيرىأحمدأبوحدثنا،علىابن

رئكأشر)سبح:بيوترلمججالفهرسولكان:قالعباسابنعن،جبيربنسعيد

روايةوفىأحذ!.اللههولق):وأئفرون!.يأيهالق):والامكلى!.

.(1)رتويكانجم!اللهرسولأن:إسرائيل

كما:فرواهمعاويةبنزهيرخالفهماوقد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4921

عن،زهيرأخبرنا،مرزودتىبنعمروحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،يعقوب

؟سوربثلاثيوتركانأنه،هريرةأبىعن،جبيربنسعيدعن،إسحاقأبى

اللههوو:!الوقلأنفرون!.يأيهالق):و.!الأغلىرئكاسرب:)سبح

إسرائيل.ورفع!زهيروقفه:إسماعيلقال.(2)!ذحأ

الركوعبعدالوترفىيقنتقال:منباب

بنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4922

بنالفضلحدثنا:قالاالعتكئالقاسمبنمحمدمنصورهاخ!وأبوبنصالح

بنالملكعبدبنالرحمنعبد(3)ركبأبوحدثنا،الشعراخ!المسيببنمحمد

الكبرىفىوالشائى.بهعلىبننصرعن(1721)ماجهبنوا.بهئيلإسراطريقمن(1353)أحمدأخرجه(1)

.(962)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه.بهيون!طريقمن(1721)ماجهوابن،(0134)

فىالألبانىوقال.هريرةأبىولي!عباسابنعلىموقوفابهزهيرطريقمن(2017)النسائىأخرجه(2)

الإصناد.ضعيف:(103)النسائىضعيف

)بن".:الأصلفىبعده(3)

-455-



الركوعبعدالوترفىيقنتقال:منبابالصلاةكتاب

عقبة،بنإبراهيمبنإسماعيلعن،فديكأبىابنحدثنا،الحزامئشيبة

ويرا(و1)
عنرمحنها،عائشةعن،ابيهعن،عروةبنهشامعن،عقبهبنموسىعن

رأسىرفعتإذاوترىفىجمزالفهرسولعفمنى:قال!هعلعبن/الحسن39/3

وتوئنى،عافيتفيمنوعافنى،هديتفيمناهدئ"الفهغ:ال!جودإلايبقولم

يقفىولاتقضىإنك،قضيتماشزوقنى،(2)أعطيتفيمالىوبارك،توئيتفيمن

بكرأبوالففظةبهذهتفزد.(4)!وتعاليتربناتباركت،(3)واليتمنيذذلاإنه،عليك

.(الحزامئ)شيبةابن

الاعتمافىيوجبماالزكوعبعدالضبحصلاةقنوتفىرؤيناوقد

ري(6)
عليه.قياسنالوترودفوت،-

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروابىابنسعيدأبوواخبرنا-4923

عن،هشيمعنحكايةالشئافعئقال:قالسليمانبنالزبيعاخبرنا،يعقوب

فىيقنتكانز!بهعلئاان،ال!لمىالزحمنعبدابىعن،ال!الب7بنء

.2:ص)1-ا(لي!فى

.""اتيت:2ص،الأصلفى(2)

.اعاديتمنيعز"ولا:مفىبعده(3)

وصححه.3/172الحاكم(4)

فى:عليهالكلامينظر.المدنىبكرأبومرلاهمالحزامىشيبةبنالملكعبدبنالرحمنعبدهو(5)

الكمالوتهذيب،8/375حبانابنوثقات،5/259والتعديلوالجرح،5/318الكبيرالتاريخ

يخطئ.صدوق:1/489المريبفىحجرابنتال.7/452الاعتدالوميزان،17/260

.(3141،3143،3144)فىتمدمماينظر(6)

.02/86الكمالتهذيبوينظرأبى".5:الأصلفىبعده(7)
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الصلاةكتاب

.(1)الركوعبعدالوتر

الركوعقبلالوترفىيقنتقال:منباب

الركوعقبلالوترفىيقنتقال:منباب

الفقيه،الحارثبنأحمدبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-4924

حدثنا،الأشعثبنسليمانبنالفهعبدحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا

عن،عروبةأبىبنسعيدعن،يونسبنعيسىحدثنا،واضحبنالمسيب

يقل-لمئماور.ةعزرعن:المسئبقال!رئما:سليمانبنابكربوأقال!-قتادة

كان:قال!كعببنأبىعن،أبيهعن،أبزىبنالزحمنعبدبنسعيدعن

جمأصها)ق!:و.!الأغلىرئبناشر)سبح:بفيهايقرأبثلاثيوترجمج!الفهرسول!

إذايقول!وكان،الركوعقبليقنتوكانأحد!.اللههو)قل:و.!أئفرون

بهاويمدبهايجهروالثالثةيسزهما)2(،مرتين((القدوسالملك"سبحان:سفم

(3)ص
صوته.

40/3بنالفهعبدحدثناعمر،بنعلئأخبرنابكر،أبو/وأخبرنا-4925

عن،يونسبنعيسىحدثنا،خشرمبنعلئحدثنا،الأشعثبنسليمان

بنأبىعن،أبيهعن،أبزىبنالزحمنعبدبنسعيدعنزبيد،عن،فطر

)ق!:و.!والأعلىرفياشر)سبح:ببثلاثيوترجمجداللهرسول!كان:قال!كعب

سفمفإذا،الزكوعقبلويقنتأحد!.اللههو)قل:و.ائفرون!جأيها

به.هشيمعن(6967)شيبةأبىابنوأخرجه.(1418)المعرفةفىالمصنف(1)

"يسربهما!.:مفى(2)

.31/2الدارقطنى(3)
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الركوعقبلالوترفىيقنتقال:منبابالصلاةكتاب

:يقولالاخرةفىصوتهبهايمذ،مزاتثلاثالقذوس".الملك"سبحان:!ال

.(1)"والروحالملاتكة"ربئ

أبوقال:قالبكربنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرظ

بنيزيدرواهقتادةعنسعيدحديث:ال!جستاخ!الأشعثبنسليمانداود

أبيهعنأبزىبنالزحمنعبدبنسعيدعنعزرةعنقتادةعنسعيدعنزريع

الأعلىعبدرواهوكذلك:قالأبئا.ذكرولاالقنوتيذكرلم،لمج!النبىعن

يذكرواولميونسبنعيسىمعبالكوفةوسماعه،العبدئبشربنومحفد

يذكرالمقتادةعنوشعبةالذستوائئهشامأيضارواهوقد:قال.القنوت

أبىبنالملكوعبدوشعبةالأعمشسليمانرواهزبيدوحديث،القنوت

ماإلا،القنوتمنهمأحديذكرلمزبيدعنكفهم،حازمبنوجريرسليمان

قنتوإنه:حديثهفىقالفإنه،زبيدعنمسعرعنغياثبنحفصعنروى

عنيكونأنيخاف،حفصحديثمنبالمشهورهووليسالزكوع.قبل

هذهداودأبووضغفداود،أبىقولكقههذا.2مسعرغيرعنحمص

أعلم.والفه،الريادة

بنمحمدبنعلئالحسنأبوغياثبنحفصبحديثأخبرنا-4926

،القطانزياد)3(ابنسهلأبوأخبرنا،بنيسابوراق!لاابنالإسفرايينئعلى

وصححه.بهزبيدطريقمن(1182)ماجهوابن،(1698)الشائىوأخرجه.2/31الدارقطنى(1)

.(1604)الشائىصححفىالألبانى

.(4271)عقبداودأبو(2)

.مراراوتقدم،15/521النبلاءأعلامسيروينظر!زيادةأ.:مفى(3)
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الركوعقبلالوترفىيقنتقال:منبابالصلاةكتاب

عن،أبىحدثنا،غياثبنحفصبنعمرحدثنا،يونسبنمحمدحدثنا

أبىعن،أبيهعن،أبزىبنالزحمنعبدبنسعيدعن،زبيدحدثنىمسعبر،

حتىفيهنيسلملاركعاتبثلاثيوتركانجم!اللهرسولأن،كعبابن

.ائفرون!يأيها)قل:والثانية.الأصكلى!رئكاسر)سبح:بالأولى،ينصرف/

:قالانصرففلما،الزكوعقبلوقنتأحذمهو.اللههو)قل:والثالثة

الشالثة)2(.فىصوفح!رومرين."القدوسالملكا"سبحان

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4927

أبىبنأبانأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

لأنظر!النبىمعبت:قالالفهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،عئاش

معبيتى:فقلتعبدأئممىأبعثتثم،الزكوعقبلفقنت،وترهفىيقنتكيف

قبلقنتأنهفأخبرتنىفأتثنى)3(.وترهفىيقنتكيففانظرى،نسائه

الزكوع)4(.

عليه،الحديثومدار،(عتاش)أبىبنأبانعنالثورىسفيانورواه

.(6)متروكوأبان

(1

(2

(3

"القه".:الأصلفىبعده(

يونسابن:2/972الذهبىوقال.بهحفصبنعمرطريقمن(1432)مسندهفىالشاشىأخرجه(

هالك.الكديمى

)فأنبئينى".:مفى(

به.هارونبنيزيدطريقمن2/32والدارقطنى،(6977)شيبةأبىابنأخرجه(

به.سفيانطريقمن2/32والدارقطنى،(6978)شيبةأبىابنأخرجه(

.1/35فىتقدم(
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القنوتفىاليدينرفعبابالصلاةكتاب

بنحبيبعن،المسئببنالعلاءعن،مسلمبنعطاءوروى-4928

الزكوع.قبلفيهاقنتبثلابغ!عالنبىأوتر:قالعباسابنعن،ثابتأبى

،ال!زاجالحسنبنمحمدالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرابوأخبرناه

مسلبمبنعطاءحدثناالزقئ)1(،يونسبنالرحمنعبدحدثنا،مطئنحدثنا

.(3)ضعيفوهو.مسلمبنعطاءبهينفردوهذا.(2)فذكرهالحلبئ.

القنوتفىاليدينرفعباب

نذكرهلمومماالضبح)4(،صلاةقنوتفىالبابهذافىأخبارمضتقد

ما:هناك

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4929

،شاذان(عامر)بنالأسودحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

ابنكان:قالأبيهعن،الأسودبنالرحمنعبدعن،ب!يلعن،شريكأخبرنا

.(6)ثدييهإلىالقنوتفىيديهيرفعمسعوب

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.10/269بغدادتاريخوينظر"البرتى(.:الأصلفى

:2/276الزواثدمجمعفىالهيثمىقالمطولا.بمحناهبهعطاءطريقمن(12679)الطرانىأخرجه

وقالحبانابنوثقهالخفافالزوائد-مجمعفىكذا-سالمبنعطاءوفيهالكبيرفىالطرانىرواه

حديثه.يثبتفلاكتبهدفنولكنهصالحرجلوهو.ضعيف:غيره

الكبيرالتاريخ:فىعيهالكلامينظرحلب.نزيل،الكرفىمخلدأبوالخفافمسلمبنعطاءهو

،2/131والمجروحين،7/255حبانابنوثقات،336/6والعديلوالجرح،476/6

كثيزا.يخطئصدوق:2/22التقريبفىحجرابنقال.ا.20/4الكمالوتهذيب

بحدها.وما303/4فىتقدمماينظر

.226/3الكمالتهذيبوينظر"حدثناا.:مفىبحده

به.الليثطريقمن(7020،7021)ضةأبىابنوأخرجه.(0241)4/231الدورىتاريخ
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الوتربعديقولمابابالصلاةكتاب

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-4930

حدثناالأصبهاخ!،هوالحسنبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،حئان

عن،لهيعةابنأخبرخ!،مسلمبنالوليدحدثناعامر،بنموسىعامرأبو

.رمضانشهرفىقنوتهفىيديهيرفعهريرةأبايرىكانأنه،وردانبنموسى

فىيديهيرفعقلابةباأرأيت:قال!مئالجرشبلبنعامروأخبرخ!:الوليدقال!

(1)

!نوته.

الوتربعديقولماباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-4931

بنسلمةعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

!رالنبىأن،أبيهعن،أبزىبنالزحمنعبدابنعن،ذرعنوزبيد،كهيل

!قل:و.ائفرون!يأيها!قل:و.!الاشتهلىرئكألص)سبح:بالوترفىيقرأكان

يرهـحمراتثلاث."القدوسالملك"سبحان:قال!سلمفإذاأحذ!.اللههو

.(2)صوتهبالثالثة

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-4932

أبى،حدثنا،عبيدةأبىبنمحمدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داودأبو

بنالرحمنعبدبنسعيدعنذر،عن،الإيامىطلحةعن،الأعمشعن

3/24الوترفىسفمإذا!ي!ك!/الفهرسول!كان:قال!كعببنأبىعن،بيهأعن،أبزى

الوليد.تولعلىمقتصراالمصنفطريقمن25/334عساكرابنأخرجه(1)

(1731،1732)والنسائى،(45351)أحمدوأخرجه.(53571)أحمدوعنه،(485)الطيالسى(2)

.(1635،1636)النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.شعبةطريقمن
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الفاتحةبعدالفجرركعتىفىقراءتهيستحبمابابالصلاةكتاب

.(1)"القدوسالملك"سبحان:قال

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-4933

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

بنالحارثبنالزحمنعبدعن،الفزارئعمبروبنهشامعن،سلمةبنحماد

وترهاخرفىيدعوكان!مجسماللهرسول!أن،ريهبهطالبأبىبنعلىعن،هشابم

بكوأعوذ،عقوبتكمنويمعافاتك،سخطكمنبرضاكأعوذإنى"الفهم:يقول!

.(2)"نفسكعلىأثنيتكماأنتعليكثناءاحصىلامنك،

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئأبووأخبرنا-4934

أبوقال!.(3)بنحوهفذكرهحماد.حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبو

يرولم:قال!نهأمعينبنيحيىعنوبلغنى:قال!لحماد.شيخقدمأهشام:اوفىفى

سلمة.بنحضادغيرعنه

الفاتحةبعدالفجروكعتىفىقراءتهيستحبماباب

علىبنمحمدبن(4)العباسبنسعيدعثمانأبوحدثنا-4935

وابن،(8172)ئىوالا،(24112)المسندزوائدفىأحمدبنالفهعبدوأخرجه.(0431)داودأبو(1)

.(1267)داودأبىصجحفىالالبانىوصححه.بهعبيدةأبىبنمحمدطريقمن(2450)حبان

،(3566)والترمذى،(751)وأحمدبه.حرببنسليمانطريقمن(1746)النسائىأخرجه(2)

حسنحديث:الترمذىوقال.بهسلمةبنحمادطريقمن(1791)ماجهوابن،(1746)والنسائى

الوجه.هذامنإلانعرفهلاغريب

.(4271)داودأبو(3)

.أالعاص9:مفى(4)
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الفاتحةبعدالفجرركعتىفىقراءتهيمشحبمابابالصلاةكتاب

اللهعبدبنمحمدحدثنا،ع!حمالرسولمسجدفىحاجامعناوكانالقرشئ)1(

(2)
قالا:الجوهرىالحسنبنبكرأبىبنمحمدوابوعمروسياربنمحمدبن

حدثنا،معينبنيحيىحدثنامنصور،أبوزيادبنأحمدبنيحيىحدثنا

نأ،هريرةأبىعن،حازمأبىعن،كيسانبنيزيدحدثنا،معاويةبنمروان

آللههو)ق!:و.انفرون!ويأيها)قل:الفجرقبلالركعتيقفىقرأع!يهمالنبئ

أحذمهو)3(.

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرض!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4936

.مروانحدثنا،المكئعبادبنمحمدحدثنا،الجبارعبدبنالحسنبنأحمد

.(4)دابعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.بنحوهفذكره

عنرقيئ(7)مالكبنوأنسمسعود)6(وابن(5)عائشةعنأيضاورؤيناه

ع!يههالنبى

(1

(3

(4

(6

(7

الذهبى:قال،العدلالمسندالإمام،الهروىالقرشىعثهمانأبوعلىبنمحمدبنالعباسبنسعيد

ينظر.(ـه433)سنةماتثقة.:الخطيبوقال،بهراةالمسندينوبقاياالرجالسرواتمنكان

.17/552النبلاءأعلاموسير،9/113بغدادتاريخ

."نبإيوسف:مفىبعده

ماجهوابن،(494)والنسائى،(726/98)ومسلم.بهمعينبنيحمىعن(1256)داودأبوأخرجه

به.معاويةبنمروانطريقمن(1148)

.(726/98)مسلم

صحيحفىالألبانىوصححه.(4111)خزيمةوابن،(0511)ماجهوابن،(22026)أحمدأخرجه

.(944)ماجهابن

.(4940)فىتخريجهسيأتى

.298/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه
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الفاتحةبعدالفجرركعتىفىقراءتهيستحبمابابالصلاةكتاب

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-4937

الفهعبدأبووأخبرنا(ح)1)الفهعبدبنعلئحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

أبوحدثنا،محمدبنالفهعبدحدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرخ!:قالالحافظ

أخبرنى،حكيمبنعثمانحدثنا،معاويةبنمروانحدثناقالاا(:كريب

ركعتىفىيقرأكانلمججمالفهرسولأن،أخبرهعباسابنأن،يساربنسعيد

ألزلومآبالئهءاشا)قولوأ:""البقرةفىالتىالايةمنهماالأولىفىالفجر

بأتاذ!اوبالئه)ءامنا:الاخرةوفى.،136القرة:أكفهاالآيةإلتنا!

.(3)مروانعنقتيبةعن""الصحيحفىمسلم25،.رواه:آدعمرانأسئدوت!)2(

علىبنأحمدبنمحمدأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4938

أبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،المقرئ

:قالعباسابنعن،يساربنسعيدعن،حكيمبنعثمانعن،الأحمرخالد

الآية.إلينا!أنزلومآبالئهءاشا)دؤلوأ:الفجرركعتىفىيقرألمجؤالنبئكان

51رو.(64:عمرانالأوبنمبهز!)4(بينناسوإلم!دزإك)تعالؤ(:الثانيةوفى

.()شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

فىعليهوضربصفىوسقطرحفىأجازة:وقالالأصلحاشيةفىوكنبه،2ص:منسقط(ا-1)

المؤلف.أصل

به.معاويةبنمروانطريقمن(943)النسائىأخرجه(2)

.(727/99)مسلم(3)

به.خالدأبىطريقمن(1115)خزيمةابنوأخرجه.(6393)ثيبةأبىابن(4)

.(727/001)مسلم(5)
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الفاتحةبعدالفجرركعتىفىقراءتهيستحبمابابالصلاةكتاب

بنعثمانعننميربناللهوعبديوذربنوعيسىمعاويةبنزهيرورواه

الفزارى)1(.معاويةبن/مروانروايةبمعنى،حكيم

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4939

منصور،بنسعيدحدثنا،العكبرىعمروبنخلفحدثناالصفار،عبيد

سمعت:قالموسىبنعمربنعثمانحدثنىمحمد،بنالعزيزعبدحدثنا

فىيقرأ!ج!اللهرسولسمعت:يقولهريرةأباسمعت:يقولالغيثأبا

علتناأنزومابالئهءامئا)قل:الأولىالسجدةفىالصبحقبلالسجدتين

له)ونخن:قولهإلى!ويعقوبوإشحق!إشمعيلإئبىهيمعلىأنزلوما

الرسولواتبعناأنزئتبمآءامنا)رننا:الثانيةوفى.(84:عمرانآلأ!م!لمون

.(2)كشبلاأخبرناههكذا.(53:عمرانآلأألشهدقي!معفائحتنا

قوله:فىبالشكالدراوردىالعزيزعبدعنالصباحبنمحمدرواهوقد

ونذيرالمجشلإابالحقأزسفتكإنا)أوالايةهذهيدرفلمأزئت!هوبمآءامئا)رنجا

حمزةبنإبراهيمرواهوكذلك.(119:البقرةأ(3)وه!ريححلاب!أعنلتتئلولا

الدراوردى)4(.عن

43/3

يونسبنعيسىطريقمن(.../727)ومسلم.بهمعاويةبنزهيرطريقمن(5921)داودأبواخرجه(1)

به.نميربنالفهعبدعن(2038)وأحمدبه.

به.منصوربنسعيدطريقمن298/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.الصباحبنمحمدعن(1260)داودأبواخرجه(3)

طريقتد91/664،674الكمالتهذيبفىوالمزى،4/801الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(4)

به.حمزةبنإبراهيم
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الفاتحةبعدالمغربركعتىفىقراءتهيستحبمابابالصلاةكتاب

الفاتحةبعدالمغربرحعتىفىثراءتهيستحبماباب

أبوأخبرناالأصبهاك!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-4945

بناللهعبديحيىأبوحدثنا،الفاكهئإسحاقبنمحمدبنالفهعبدمحمد

بنالملكعبدحدثناالمحئر،بنبدلحدثنا،(1)ميسرةأبىبنزكرئابنأحمد

عن،حبيشبنززعن،بهدلةابنعاصمحدثنا،الفئبعئمعدانبنالوليد

ركعتىفىيقرألمجؤالفهرسولسمعتماأحصىما:قالمسعودبنالفهعبد

.(2)!ذحأاللههولق!لام:و.ائنرون!جأيها)قل:الغداةكعتىورالمغرب

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-4941

أبىعن،سلأمالأحوصأبوحدثناداود،أبوحدثناحبيبا،بنيونس

منأكثرجمحوالفهرسولسمعت:قالعمرابنعنمجاهد،عن،إسحاق

جأئهالق!لام:بالضبحقبلوالزكعتينالمغرببعدالزكعتينفىيقرأمزةعشرين

.(3)!ذحأاللههو)قل:و.ائنرون!

.(4)إسحاقأبىعنوإسرائيلسفيانرواهوهكذا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4942

.،)مسرة:مفى(1)

به.المحبربنبدلطريقمن(1661)ماجهوابن،(431)مذىالتروأخرجه.(128)الفاكهىفواثد(2)

:2/974الذهبىوتال.غريبحديث:وتال،حبئىبنزرمنبدلاوانلأبو:الترمذىوعند

.51وعبدالملك

به.الأحوصأبىطريقمن(13528)الطبرانىوأخرجه.(0502)الطيالسى(3)

طريقمن(2459)حبانوابن،(1491)ماجهوابن،(174)والترمذى،(4909)أحمدأخرجه(4)

حسن.حديث:الترمذىوتالبه.إصرائيلطريقمن(4763)وأحمدبه.الثورى
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الفجرركعتىتخفيففىالسنةبابالصلاةكتاب

عمارحدثنا،الجوابأبوحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،عمرابنعنمجاهد،عن،إبراهيمعن،إسحاقأبىعن،رزيقابن

."مالى"الأمنالعاشرفىوجدتهكذا.(1)نحوهصشي!النبى

الفجررحعتىتخفيففىالشنةباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا2)-4943

وأخبرنى:قال)ح(سعيدبنيحيىأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،يعقوب

حدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثناالوليد،أبو

الرحمنعبدبنمحمدأخبرنى،سعيدبنيحيىعن،الثقفئيعنىالوهابعبد

أبوأخبرنا(2و.)ح(تقولكانت:لتقانهاأعائشةعن،تحدثعمرةسمعنهأ

محمدبنعباسحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،الروذبارىعلى

عن،الأنصارىسعيدابنيحيىأخبرنا،عونبنجعفرحدثنا،الدورى

44/3عمرةعن،عمرةأخىابنوهو/زرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنمحمد

قبلالركعتينيصلىكجوااللهرسولكان:تقولر!نهاعائشةسمعت:قالت

أخرجه(3)؟القرآنبأمفيهماأقرأ:أقولحتىفيخففهماالفجر،صلاة

به.الجوابأبىطريقمن(991)النسائىأخرجه(1)

.2ص،الأصل:فىلي!(2-2)

عن(472/92)ومسلم.بههارونبنيزيدطريقمن(6542)حبانوابن،(59832)أحمدأخرجه(3)

وأحمد.بهالوهابعبدطريقمن(2466)حبانوابن،(1311)خزيمةوابن.بهالمثنىبنمحمد

به.سعيدبنيحيىطريقمن(945)والنسالى،(1255)داودوأبو،(12524)
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الفجرركعتىتخفيففىالسنةبابالصلاةكتاب

.(1)يحيىعناخروجهمن"الصحيح"فىومسلمالبخارئ

البراز)2(،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-4944

عن،أبيهعن،عروةابنحدثنا)3(،وكيعحدثنا،بشربنالزحمنعبدحدثنا

الفجر)4(.ركعتىيخففكان!فهالفهرسولأن،عائشة

جبير:بنسعيدعن،الأنصارمنرجلىعن،مسعروقال:قال-4945

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(الفجر)ركعتىأطالرئماجميدالفهرسولكان

منقطعة.هىوإنما،(6)رعسمروايةدونوكيععنالناقدعمرو

بنهشامعنسفيانعنوكيععنالحنظلئإبراهيمبنإسحاقورواه

:عروة

صالحبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-4946

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا7كأ،هاابن

كان:قالتر!تهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سفيانعن،وكيع

الفجر)7(.ركعتىيخفف!تالفهرسول

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.(724/92)ومسلم،(1171)البخارى

"البزار،.:م،الأصلفى

،عنأ.:مفى

به.وكغطريقمن(25692)أحمدأخرجه

.عثماناراه:مسعرقال،الأنصارمنضيخعن:وفيهبه.وكغعن(6413)شيةأبىابنأخرجه

.(90)عقب(724)مسلم

.(2464)حبانابنطريقهومن-(875)مسندهفىراهويهبنإسحاق
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الفجرركعتىبعدالاضطجاعفىوردمابابالصلاةكتاب

ورواية،إسحاقعنالسراج(1)العباسوأبوسلمةبنأحمدرواهوكذا

أعلم.والفه،أصحهشامعنوكيععنغيره

الفجررحعتىبعدالاضطجاعفىوردماباب

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-4947

الأعلى،عبدحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،الفاريابئأخبرنا،الإسماعيلئ

كان:قالتر!نهاعائشةعن،عروةعن،الزهرىعنمعمر،أخبرنا

شقهعلىاضطجعثئم،خفيفتينركعتينصلىالفجرطلعإذاعقي!الفهرسول

هشامحديثمن"الصحيح"فىالبخارىأخرجه.(2)المؤذنيأتيهحتىالأيمن

.3معمرعنيوسفابن

أبىوابنيزيدبنويونسالحارثبنوعمروالأوزاعئرواهوكذلك

عروةعنالأسودأبوقالهوكذلك.الزهرى)4(عنحمرأبىبنوشعيبذئب

(5)يرصا

عائشه.عن

الوتر:بعدالاضطجاعفذكرأنسبنمالكوخالفهم

(1

(2

(3

(4

(5

.388/14النبلاءأعلامصيروينظرإبنإ.:الأصلفىبعده

به.الأعلىعبدعن(24057)أحمداخرجه

.(0163)البخارى

وفى،ذئبأبىوابنويون!الحارثبنوعمروالأوزاعىطريقمن(4633)فىتخريجهتقدم

ويون!الحارثبنعمروطريقمن(4838)وفى.وشعيبالأوزاعىطريقمن(474،1474؟)

ذئب.أبىوابن

به.الأسودأبىطريقمن(1160)البخارىأخرجه
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45/3

الفجرركعتىبعدالاضطجاعفىوردمابابالصلاةكتاب

حدثنا،عيسىبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-4948

عن،مالكعلىقرأت:قال!يحيىبنيحىحدثنا،الذهلئمحمدبنموسى

إحدىلليلبايصفىكانجمدلفهارسول!أن،ئشةعاعن،عروةعن،شهاببنا

حتىالأيمنشقهعلىاضطجعمنهافرغفإذا،بواحدةمنهايوتر،ركعةعشرة

يحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)خفيفتينركعتينفيصفى،المؤذنيأتيه

(2)

يحى.بن

يكوناأنيحتملوقدالواحد،منبالحفظأولىوالعدد.مالكقالهكذا

الآخر.الباقونونقلأحدهمامالأفنقل،محفوظين

:عباسابن(3)نعأيضافيهواختلف

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبو/وأخبرنا-4949

(4)ملسحدثناالحداد،الفهعبدبنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيل

عن،رجلعن،عائشةأبىبنموسىعن،شعبةحدثنا،الوزاقإبراهيمابن

الفجرركعتىصفىإذاكانجمج!النبئأن،عباسابنعنجبير،بنسعيد

.()اضطجع

.(4837)فىتخريجهتقدم(1)

.(736/121)مسلم(2)

علىا.:ر"ح:الأصلحاشيةفى(3)

.212/11الكمالتهذيبوينظر."أمسلم:مفى(4)

به.الفضلبنالحسينأبىعن1/141التلخيصتالىفىالخطبأخرجه(5)
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الفجرركعتىبعدالاضطجاعفىوردمابابالصلاةكتاب

كذامنقطعا)1(.م!عالنبىعنسعيدعنموسىعنشعبةعنغيرهورواه

ابنعنكريبعنالثابتالحديثفىمضىوقد،(2)الرواياتهذهفى

احتملماذلكيحتملوقد،الوتربعدكاناضطجاعهأنعلىدلقما3س.

أعلم.والله،مالكرواية

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5954

حدثنا:قالواميسرةبنعمربنالفهوعبيدكاملىوأبومسددحدثناداود،

قالى:قالىهريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشحدثناالواحد،عبد

.((يمينهعلىفليضطجعالفمبحقبلالزكعتينأحدكمصفى"اذا:لمجي!القهرسولى

حتىالمسجدإلىممشاهأحدنايجزئأما:الحكمبنمروانلهفقالى

ابنذلكفبلغ:قالىلا.:قالى:حديثهفىاللهعبيدقالى؟يمينهعلىيضطجع

شيئاتنكرهل:عمرلابنفقيل:قالى.نفسهعلىهريرةأبوأكثر:فقالىعمر

فما:قالىهريرةأباذلكفبلغ:قالىوجبنا.اجترأولكنهلا:قالى؟يقولىمقا

ونسوا)4(.حفظتكنتإنذنبى

بنمحمدرواهفقدالاباحة؟بهالمراديكونأنيحتملوهذا

لام!مجالنبىفعلعنحكايةهريرةأبىعنصالحأبىعنالتيمئإبراهيم

به.شعبةعن(533)الجعدياتفىالبغوىأخرجه(1)

."الرواية:"بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

.(4742)فىتخريجهتقدم(3)

حبانوابن،(0211)خزيمةوابن،(024)مذىوالتر،(9368)أحمدوأخرجه.(1621)اوددبوأ(4)

صحيح.حسنحديث:الترمذىوقال.بهالواحدعدطريقمن(2468)
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الصلاةكتاب

قوله:عنخبرا

الفجرركعتىبعدالاضطجاعفىوردماباب

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناه-4951

(1)نباعن،أبىحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطان

سمعت:قال!ال!فانصالحابىعن،إبراهيمبنمحمدحذثنى:قال!إسحاق

كانلمجؤالفهرسول!أن،المدينةعلىوهوالحكمبنمروانيحذثهريرةأبا

.(2)الأيمنشقهعلىبضجعةالصئبحوبينالفجرمنركعتيهبينيفصل

عنالرواياتسائرلموافقته؟محفوظايكونأنأولىوهذاال!ثيخ:قال

.عباسوابنعائشة

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينابوأخبرناوقد-4952

بكرأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبد

بنسلمةأبىعنالنضر،أبوسالمحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئ

ركعتىيصفىلمجصالفهرسول!كان:قالتر!نبماعائشةعن،الزحمنعبد

الضلاة)3(.إلىيقومحتىاضطجعوإلا،حذثنىمستيقظةكنتفإن،الفجر

عنمسلمورواه،سفيانعنالحكمبنبشرعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(4)سفيانعنوغيرهشيبةابىابنبكرأبى

.88/2،24/405الكمالتهذيبوينظر"أبى".:مفى(1)

به.إبراهيمبنيعقوبطريقمن2/367الأحكاممختصرفىالطوصأخرجه(2)

.(3077)فىوتقدم.2/697والتاربخالمعرفة(3)

.(743/133)ومسلم،(6111)البخارى(4)
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الفجرركعتىبعدالاضطجاعفىوردمابابالصلاةكتاب

فذكرالنضر.أبىسالمعن"الموطأ"خارجأنسبنمالكورواه

ركعتىقبلركعتينبعداضطجاعهوذكر،الفيلصلاةعقيبالحديث

الفجر:

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-4953

أنس،بنمالكحدثنا،عمربنبشرحدثنا،حكيمبنيحيىحدثنا،داودأبو

قالت:زثبهاعائشةعن،الزحمنعبدبنسلمةأبىعن،النضرأبىسالمعن

46/3مستيقظةكنتفإن،نظرالفيلاخرمنصلاتهقضى/إذاخمي!الفهرسولكان

يأتيهحتىاضطجعثم،الزكعتينوصفىأيقظنىنائمةكنتوإن،حذثنى

إلىيخرجثئم،خفيفتينركعتينفيصفى،الضبحبصلاةفيؤذنهالمؤذن

سلمة.أبىعنالجماعةروايةبخلافوهذا.(1)الصلاة

إبراهيم،بناالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنافقد-4594

عن،سفيانحدثنا،المكئالعلاءبنالجئارعبدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

كان:قالتر!بن!عائشةعن،سلمةأبىعن،عتابأبىابنعن،سعدبنزياد

مستيقظةكنتفإن،الزكعتينصفىأوتر)2(ثئمالفيلمنصفىإذالمججرالنبئ

.(3)المنادىيأتيهحتىاضطجعوإلا،حدثنى

:مذىالتروتال.بهمالكطريقمن(184)مذىوالتر،(72042)أحمدوأخرجه.(6221)داودأبو(1)

صحيح.حسن

.6)ثم:الأصلفىبعده(2)

سعدبنزياد:داودأبىوعند.بهسفيانطريقمن(2156)عوانةوأبو،(1263)داودأبوأخرجه(3)

.(5121)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهسلمةأبىعنغيرهأوعتابأبىابن؟حدثهعمن
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الفجرركعتىبعدالاضطجاعفىوردمابابالصلاةكتاب

بنالفهعبداخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-4955

زيادحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

الحافظ،الفهعبدأبوواخبرنا)ح(عتابأبىابنعنالخراساخ!،سعدابن

عمر،أبىابنحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرخ!

أبىعن،عتابابىبنالزحمنعبدعنسعد،بنزيادعن،سفيانحدثنا

النضر)1(.أبىعنعيينةابنحديثمثل،عائشةعن،الرحمنعبدبنسلمة

فإن.(2)عتابأبىابنعن:فقالعمرابىابنعنلما"الصحيحفىمسلمرواه

.عتابابىبنزيد:اسمهفىيقولعيينةابنغير

بناللهعبدأخبرنا،الفضلبنالحسينبنمحمدوأخبرنا-4956

حدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

قالت:عائشةعن،الزحمنعبدبنسلمةأبىعن،علقمةبنعمروبنمحمد

فإذا،القبلةوبينبينهمعترضةوأناالليلمنصلاتهيصفىىشيرالفهرسولكان

مستيقظةكنتفإن،الزكعتينيصفىوكان،برجلهحزكنىيوترأنأراد

:الحميدىبكبرأبووقال:قال.الضلاةإلىيقومحتىاضطجعوالا،حذثنى

حديثفىيشكوربما،فيهويضطربالنضرابىحديثفىيشكسفيانكان

وحديث،كذاالنضرأبىحديث:مزةغيرقالثئم.علئيختلط:ويقولزياد

.(3)كلذكلذكرتماعلىكذا،عمروبنمحمدوحديثكذا،زياد

.(176)والحميدى،2/697والاريخالمحرفة(1)

.(133)عقب(743)مسلم(2)

به.عيينةابنعن(4718)الرزاقعبدواخرجه،(177)والحميدى،2/697والاريخالمحرفة(3)
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الضحىبصلاةالوصيةبابالصلاةكتاب

بوأثناحد،داسةبنابكربوأأخبرنا،الروذبارئعلئبوأأخبرنا-5794

عن،حمادبنسهلحدثنا:قالايحيىبنوزيادالعنبرىعباسحدثنا،داود

عن،بكرةأبىبنمسلمعن،الأنصارمنرجلالفضلأبوحدثنا،مكينأبى

51نادإلابرجليمرلافكان،الصبحلصلاةكي!النبىمعخرجت:قالأبيه

.(1)الفضيلأبوحدثنا:زيادقال.برجلهحركهأوبالصلاة

بالكوفة،المحاربئجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-4958

غررر،بىأبنحازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفربوأأخبرنا

قيذ!ئصلاأبىعن،العمىزيدعن،مسعرأخبرنا،موسىبنالفهعبيدحدثنا

صلاةقبلالزكعتينبعداضطجعواقدقوماعمربناللهعبدرأى:قالالناجى

فسألتهمفأتيتهمصنعوا؟ماعلىحملهممافسلهمإليهمارجع:فقالالفجر

.(2)بدعةائهافأخبرهمإليهمارجع:قال؟السنةنريد:فقالوا

فيماالمنقولالاضطجاعأنإلىتعالىالفهرحمهالشئافعئأشاروقد

الفصلذلككانسوا!ثئم،والفريضةالنافلةبينللفصلالأخبارمنمضى

47/3والاضطجاع،غيرهأوالمكان/ذلكمنالتحولأوالتحديثأوبالاضطجاع

أعلم.والفه،لذلكمتعئنغير

الضحىبصلاةالوصيةباب

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4959

.(274)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1264)داودأبو(1)

به.مسعرطريقمن(6451)شيبةأبىابنأخرجه(2)
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ركعتينرواهامنذكربابالصلاةكتاب

رافع،بنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكىالفضلبنإبراهيم

عن،حنينبنالفهعبدبنإبراهيمعن،كاخ!ضلاأخبرنا،فديكابىابنحدثنا

بثلاث!ح!حبيبىأوصاخ!:قال!بهالذرداأبىعنهاخ!"انممولىصابى

لاوبأن،الضحىوصلاة،شهركلمنأئامثلاثةبصيام؟عشتماأدعهنلن

.(1)وغيرهرافعبنمحمدعن!"الصحيحفىمسلمرواهأوتر.تخىأنام

(2)الضحىصلاةعددفى-جمي!النبئعنالثابتةالأحاديثذحر

رحعتينرواهامنذحر(3)باباو(/31

أبوأخبرنا،بالكوفةالعلوئهاشمأبىبنزيدالقاسمأبوأخبرنا-5694

القزاز،موسىبنالحسينبنمحمداخبرنا،دحيمبنعلئبنمحمدجعفر

عن،الذاناجالفهعبدعن،مختاربنالعزيزعبدحدثنا،أسدبنمعفىأخبرنا

الوتر،بثلاثلمج!القاسمأبوخليلىأوصاخ!:قالهريرةأبىعن"رافعأبى

فىمسلئمرواهالض!حى)4(.وركعتى،شهركلمنأئامثلاثةوصيام،النومقبل

أبىحديثمنوأخرجاه،(أسد)بنمعفىعنمعبدبنسليمانعن"الصحيح"

،(6)
.هريرةابىعنعثمان

.(722/86)مسلم(1)

فيها".وردوما)وفضلها:مفىبعده(2)

."س)النسخةمنالثالثالجزءمنالموجودأولهنامن(3)

به.مختاربنالعزيزعبدطريقمن(9098)أحمدوأخرجه.(853)الصغرىفىالمصنف(4)

.(.../172)مسلم(5)

.(172/85)ومسلم،(1781)البخارى(6)
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ركعاتأربعرواهامنذكربابالصلاةكتاب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،فظالحااللهعبدأبوأخبرنا-1694

بنمهدئحدثناأسماء،بنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،أيوببنمحمد

بنيحيىعن،عقيلبنيحيىعن،عيينة(1)ىبأمولىواصلحدثنا،ميمون

كلعلى"يصبح:قالع!ع!النبىعن،ذربىأعن،الديلىالأسودبىأعن،يعمر

تهليلهوكل،صدقةتحميدةوكل،صدقةتسبيحةفكل،صدقةأحدكممن2مى

،(3صدقةالمنكرعنونهئ،صدقةبالمعروفوأمر،صدقةتكبيرهوكل3)،صدقة

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)((الضحىمنيركعهماركعتانذلكمنويجزئ

.()جويريةأخىابنأسماءبنمحمدبناللهعبد

رحعاتأربعرواهامنذحرباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9624

حدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصميعقوببنمحمدالعباسأبو

محمدأبووأخبرنا)ح(عروبةأبىبنسعيداخبرناعطاء،بنالوفابعبد

محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،السكرئالجبارعبدبنيحىبنالفهعبد

.408/30الكمالتهذيبوينظر"ابنإ.:2ص،سفى(1)

،278/1،4/156السننمعالمكلها.البدنعظامومعناه،والرجلاليدأعابععظام:السلاس(2)

.3/10عبيدلأبىالحديثغريبوينظر

.2ص:فىلي!(3-3)

،(14732،47521)وأحمدبه.أسماءبنمحمدبناللهعبدطريقمن(838)حبانابنأخرجه(4)

داودوأبو.بهميمونبنمهدىطريقمن(1225)خزيمةوابن،(277)المفردالأدبنىوالبخارى

.(7899،02332)فىوصيأتىبه.واصلطريقمن(1286،5244)

.072/184)مسلم(5)
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ركعاتأربعرواهامنذكربابالصلاةكتاب

أخبرنا،الززاقعبدحدئناالزمادئ،منصوربنأحمدحدثناالضفار،

لمجتالفهرسولكان:قالتعائشةعن،معاذةعن،قتادةعنجميعا،معمر

فىمسلمأخرجه.(1)اللهشاءماويزيد،ركعاتاربعالضحىصلاةيصفى

.(2)قتادةعنالذستوائىوهشامعروبةأبىابنحديثمن""الصحيح

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-4963

يزيدعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،

كانهل:عائشةسألت:قالتالعدوئةمعاذةسمعت:قالالرشك

ماويزيد،ركعاتأربع،نعم:قالتالضححى؟يصفى!تالقهرسول

شعبه.عنغندرحديثمنلما"الصحيحفىمسلماخرجه0(3)اللهشاء
(4)ري،

ابوأخبرناالأصبهاك!،يوسفبنالقهعبدمحمدابوحدثنا-4964

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

بنبردعن،الثقفىالمجيدعبدبنالوفابعبدحدثناالزعفراك!،الصباح

الحضرمى،مئئبنكثيرعن/،مكحولعن،موسىبنسليمانعن،سنان48*

رئهعن،لمج!الفهرسولعن،الغطفاخ!هفاربننعيمعن،الجذامىقيسعن

عطاءبنالرهابعبدعن(62872)أحمدواخرجه،(55348)أحمدوت-(4853)الرزاقعبد(1)

به.قتادةطريقمن(24638)وأحمدبه.سيدطريقمن(479)الكبرىفىوالنائىبه.

.(...،719/79)مسلم(2)

طريقمن(9252)حبانوابن،(1381)ماجهوابن،(49242)أحمدواخرجه.(6761)الطيالى(3)

.(.../917)مسلم(4)
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ركعاتثمانرواهامنذكربابالصلاةكتاب

.(1)"هرخاأكفكالنهارأولركعالتأربعلىصل،آدم"ابن:!الوجلعز

ركعاتن،هثرواهامنذكرباب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-9654

بنمحمداللهعبدأبووأخبرناأ،ح)الوليدأبوحدثنا،الأسفاطئعباسحدثنا

إبراهيمحدثنا،القاضىالحسنبنالرحمنعبدأخبرح!،الحافظاللهعبد

:قالمئئبنعمروحدثنا،شعبنةحدثناقالا:،ادمحدثنا،الحسينابن

"رأىائهأحدحدثنامايقواط:ليلىأبىبنالرحمنعبدسمعت

نإ:قالتفإنها،هانغأئمغيماالضحىيصفى13/اظ،كي!الفهرسول

.ركعاتثمانوصلىفاغتسلمكةفتحيومبيتهادخلجم!اللهرسول

حديثلفظوالسجود)2(.إركوعايتمأنهغيرمنهاأخفصلاةأرفلم:قالت

الوليد،وأبىإياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارىرواه،ادم

ير)ءأ(وبر
شعبهه.عنعندرحديثمنمسلمواخرجه

بنالفهعبدالقاسمأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4966

حدثنا،يحيىبنحرملةحدثنا(اسفيانبنالحسنحدثنا،بنسا)4(الفقيهأحمد

به.صنانبنبردطريقمن(2533)حبانوابن،(467)الكبرىفىوالنسائى،(22471)أحمدأخرجه(1)

.2/612الغليلاءينظرإرو.مسلمشرطعلىوءو:وقال،فيهمىالجذاقي!كرذبغيرسندهالألبانىوصحح

والنسائى،(474)مذىوالتر،(9112)داودوأبو،(0311)والبخارى،(00692)أحمدأخرجه(2)

،(5572)فىوسيأتى.بهثمبةطريقمن(1233)خزيمةوابن،(476)الكبرىفى

.(8"/336)497/1ومسلم،(1176،4292)البخارى(3)

شيخ=كان:الحاكمقال،القاسمأبومرصدبنأحمدبناللهعبدوهو"بنيسابورأ.:م،سفى(4)
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ركعاتثمانرواهامنذكربابالصلاةكتاب

بنالفهعبيدحذثنى،شهابابنعن،يونساخبرخ!،وهببنالفهعبد

سألت:قالنوفلبنالحارثبنالفهعبدأباهأن،الحارثبنالفهعبد

سبحةسثحلمجيوالفهرسولأنيخبرخ!الناسمنأحدااجدأنعلىوحرصت

ارتفعمابعدأتىلمجي!الفهرسولأنطالبأبىتنب!كاهأئمفحذثتنى،الضحى

،ركعاتثمانفصفىقامثثم،فاغتسلعليهفستربثوبمرفأ،الفتحيومالنهار

مسلمرواه.(1)متقاربذلككل،سجودهأمركوعهأمأطولفيهامهقياأادرىلا

الفهعبدابنحذثنى:قالشهابابنعن:قالائهإلاحرملةعن"الصحيح"فى

كذا.الحارثبنالقهعبدبنالفهعبدالهالضحيحلأنوذلك.(2)الحارثابن

.الفه)3(عبيد:يقولوهبابنأنإلأ،شهابابنعنوغيرهسعدبنالفيثقاله

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبووأخبرنا-4967

حدثنا،نصربنسعدانحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

بنالحارثبنالفهعبدسمعت:قالزيادأبىبنيزيدعن،عيينةبنسفيان

لم،ركعاتثمانالضحىصفىجميرالنبئرأتإنهاهاخ!:ائمعنيقولنوفل

مامعجمبنيسابور.معروفةمدينةونسا.412/16النبلاءأعلامصيربنسا.والعلم=العدالة

.1305/4استعجم

فىوالنسائى،(26899)وأحمد.بهيحىبنحرملةطريقمن(1187،2538)حبانابنأخرجه(1)

به.وبابنطريقمن(1235)خزيمةوابن،(485)الكبرى

.(81ول36)498/ا)2(مسلم

فىالنسائىوأخرجهبه.الينطريقمن(614)ماجهوابن،(483)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

من4/538،539التمهيدفىالرعبدوابن.بهضهابابنعن،الزبيدىطريقمن(484)الكبرى

به.ضهابابنعنراشد،بنإصحاقطريق
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لأعدادهاجامعخبرذكربابالصلاةكتاب

.(1)طرفيهبينخالفقدثوبفىبعدها،ولاقبلهاصلىتره

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-4968

الله،عبدبنعياضحدثنى،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،داود

أبىتنب!كاهأمعن،عباسابنمولىكريبعن،سليمانبنمخرمةعن

يسقم،ركعاتثمانالضحىسبحةصلىالفتحيومجميه!اللهرسولأن،طالب

.(2)ركعتينكلمن

لأعدادهاجامعخبرذحرباب

نظز:إسنادهوفى

جعفرأبوأخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-4969

بنالضحاكأخبرناجعفر،بنيحيىحدثنا،البخترىبنعمروبنمحمد

بناللهعبدعن،اللهعبيدبنإسماعيلعن،رافعبنإسماعيلحدثنا،مخلد

سألت:فقالخيرا.اقبسنىعميا:فقلتذرأبالقيت:قال3عمرو

منتكتبلمركعتينالضحىصفيتأإن:فقالسألتنىكماجميه!اللهرسول

القانتين،منمحبتستاصفيتهاوإن،المحسنينمنكمبتأربعاصفيتهاوإن،الغافلين

49/3اليومذلكلكيكتبلمعشرا/صفيتهاوإن،الفائزينمنكعبتثمان!صفيتهاوإن

به،سفيانطريقمن(1379)ماجهوابن،(332)الحميدىوأخرجه.(1421)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1134)ماجهابنصحيحفىالألانىوصححه

به.وهبابنطريقمن(1234)خزيمةوابن،(1323)ماجهابنواخرجه.(1290)داودابو(2)

.(287)داودأبىضعيففىالألانىوضعفهأعمر،.:مفى(3)

-48-ا
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...الشمستطلعحتيمصلاهمنيقومألااستحبمنبابالصلاةكتاب

.(1)((ةئجلافىبيتالكالفهبنىركعةعشرةثنتىصفيتهاوإنذنب،

ذكرناهوقد،(2)زذأبىعنعمروبنالفهعبدعناخروجهمنروىوقد

.""الجامعكتابفى

الشمستطلعحتىمصلاهمنيقومألااستحبمنباب

الضحىصلاةفيصل!

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-4970

بنيحيىعن،وهبابنحدثنا،المرادئسلمةبنمحمدحدثنافىاود،

أبيه،عن!و31/2،الجهنىأنسبنمعاذبنسهلعن،فائدبنزبانعن،أيوب

حتىالضبحصلاةمنينصرفحينمصلأهفىقعد"من:قالع!ي!اللهرسولأن

زبدمنأكركانتوإنخطاياهلهغفرخيرا،إلايقوللاالفحىركعتىيسئح

البحرإ)3(.

الفصالترمضحتىتاخيرهااستحبمنباب

حدثناجعفر،بنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4971

حدثنا،علئةابنإسماعيلحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبد

قباءمسجدفىيصفونقومارأىأرقمبنزيدأن،الشيباك!القاسمعن،أيوب

به.رافعبنإصساعيلعن(858)الصغرىفىالمصنفذكره(1)

به.عمروبنالفهعبدعنآخروجهمن(1587)الصحابةمعرفةفىنحيمأبوأخرجه(2)

داودابىضعيففىالألبانىوضحفه.بهزبانطريقمن(56231)أحمدوأخرجه.(2871)داودأبو(3)

(280).
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الفصالترمضحتىتاخيرهااستحبمنبابالصلاةكتاب

نإ،أفضلالساعةهذهغيرفىالضلاةأنعلموالقدأما:فقالالضمحىمن

مزة:وقال.(1)"الفصالترمضحينالأوابينصلاة"إن:قاللمجيه!الفهرسول

عنوغيرهحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)يصلونوأناسا

.(3)إسماعيل

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-4972

زيدعن،الشئيباض!القاسمعن،هشامحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

ابتدرواالشئمسطلعتفلفا،قاصقإلىجلوساناسارأىأنه،أرقمابن

الأوابين"صلاة:قاللمجيهحالطرسولإنغ3أربنزيدفقال،يصلونالسوارى

اللهعبدأبىبنهشامحديثمنمسلمأخرجه.(4أ"الفصالرمضتإذا

.(الشئيباض!)عوفبنالقاسمعنالدستوائى

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،(6عبدانابن6)الحسنأبوأخبرنا-9734

بنيحيىحدثنا،صدقةحدثنا،موسىبنالحكمحدثنا،العباسبنمحمد

قال:قالأمامةأبىعنالزحمن،عبدبنالقاسمعن،الحارث

:والرمضاء،الشمسوايتحرارالضحىارتفاععند،بالرمضاءأظلانهااحتراقهر:الفصالترمض(1)

.1/291،2/160الأنوارثارق.الإبلصغار:والفصال،بالشمسايتحرإذاالرمل

عليةابنإسماعيلطريقمن(2539)حبانوابن،(748/431)مسلموأخرجه.(19270)أحمد(2)

به.أيوبطريقمن(1227)خزيمةوابنبه.

.(143/748)مسلم(3)

به.صثمامطريقمن(19264)أحمدوأخرجه.(722)الطيهالسى(4)

.(144/748)مسلم(5)

أحمدأ.بنعلى:"بخطه:الأصلحاشيةفى(6-6)
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...الضحىصلاةكووالرسولتركفىروىالذىالحديثذكربابالصلاةكتاب

الحاجكأجرفأجزهمتطفر،وهومكتوبةصلاةإلىمشى"من:!تالفهرسول

المعتمر،كأجرفأجره،إياهإلاينهضهلاالفحىسبحةإلىمشىومن،المحرم

.(1)ادعليينفىجماببينهمالغولاصلاةإثرعلىوصلاة

الضحى،صلاةلمجؤالرسولتركفىروىالذىالحديثذحرباب

عليهايداوملاحانأنهبهالمرادوأن

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبواخبرنا-4974

عن،ذئبأبىابنحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

ببغداد،عبدالجتاربنيحىبنالفهعبدمحمدابووأخبرنا)ح(الزهرئ

حدثنا،الزمادئمنصوربنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلاخبرنا

ما:قالتعائشةعن،عروةعن،الرهرئعن،معمرأخبرنا،الززاقعبد

فىمعمرزادلأسئحها.د!انى،ىح!ضلاسبحةسئحلمجزالفهرسولرأيت

فىالبخارىرواه.(2)اهنمإلئأحمثشيئاالناسأخدثوما:روايته

.(3)بلذأبىابنعنادمعناالصحيحأ

الضحىسبحةعلىداومرأيتهما:(4بهالمرادأنأعلموالفهوعندى4

الألبانىوحسنه.بهالحارثبنيحصطريقمن(585،2881)داودوابو،(40232)احمداخرجه(1)

.(522)داودابىصحيحفى

من(44452)أحمدوأخرجه.(05352)أحمدوعنه،(4867)الرزاقوعبد،(5391)الطيالسى(2)

به.ذئبابىابنطريق

.(1771)البخارى(3)

.،أعلمواللهبهالمرادأنوعندى:المؤلفبخطاكذا:الأصلحاشيةفى(4-4)
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...الضحىصلاةلمج!الرسولتركفىروىالذىالحديثذكربابالصلاةكتاب

تعنىشيئا.الناسأحدثوما:قولهاوكذا،عليهاأداومأىلأسبحها.وإنى

عليها)1(.المداومة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنافمد-4975

3/50الجريرئعن،أسامةأبوحدثنا،عفالنبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب/

يحيىحدثنا،علىبنإبراهيمحدثنا،مطرابنعمروأبووأخبرص!:قال!)ح(

شقيقبناللهعبدعن،الجريرىسعيدعن،زريعبنيزيدحدثنا،يحيىابن

نأإلا،لا:قالت؟الضحىيصلىكجمالنبئكانهل:ر!بفالعائشةقلت:قال

يحيى"!عن"الصحيحفىمسلمرواهمطر.ابنحديثلفظ.2مغيبهمنيجىء

(3)

يحيى.بن

جابرعنذلكفىوروى،مغيبهمنجاءإذا،ظ31/2فعلهاإثباتهذاوفى

عنمضىفيماورؤينا!يه!.النبىعن،()مالكبنوكعب(4)اللهعبدابن

وفى.(6)ءاشماويزيد،أربعايصليهاكالنلمجيه!النبئأدنر!بفاعائشةعنمعاذة

التأويل.منذكرناماصحةعلىدلالةذلككل

التأويل.هذايحتمللااللفظ:2/980الذهبىقال(1)

به.زريعبنيزيدطريقمن(2527)حبانوابن،(2184)والنسائى،(1292)داودأبوأخرجه(2)

به.الجريرىطريقمن(2132)وفى،(1230)عقبخزيمةوابن،(25829)وأحمد

.(717/75)مسلم(3)

.(2724)الأوصطفىالطبرانىأخرجه(4)

،7851،02401،07134،01115)فىسيهأتىماينظر،مالكبنكمبتوبةحديثمنجزءهو(5)

17928).

.(4961،4962)فىتخريجهتقدم(6)
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الزوالصلاةتسميالتىالصلاةفىجاءالذىالخبربابالصلاةكتاب

فيما:عليهاالمداومةتركهفىالعفة(1)ثبتتوقد

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-4976

)ح(،مالكعن،أويسأبىابنيعنىإسماعيلحدثنا،الأسفاطئعباس!

محمدبنموسىحدثنا،عيسىبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

عن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحىبنيحيىحدثنا،الذهلئ

سبحةيصفىجمزالفهرسولرايتما:قالتائها!بنأعائشةعن،عروة

يحمثوهوالعملليدعلمجفهاللهرسولكانوإن،لأسئحهاوإنى،قطالفخحى

51رو.يحيىحديثلفظ.(2)عليهمفيفرضالناسبهيعملأنخشيةيعملهان

.(3)ىحيبنيحىعنإالصحيح!فىمسلم

الزوالصلاةتسمىالتىالصلاةفىجاءالذىالخبرباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9774

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابو

سألنا:قالضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعن،سفيانعن،حفص

حذثناه:قلنا؟يطيقهومن:لنافقال،بالنهارلمجزالفهرسولتطؤععن!حئهعلئا

.،تنيب):مىف(1)

،(1293)داودوأبو،(1128)والبخارى،(25451)(حمدطريقهومن-1/152،153مالك(2)

الليلتيامعلىداومقد:2/981الذهبىوقال.(313)حبانوابن،(480)الكبرىفىوالنساثى

علينا.يفرضولم

.(187/77)مسلم(3)
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الزوالصلاةتسمىالتىالصلاةفىجاءالذىالخبربابالصلاةكتاب

ارتفعتإذاحتىالفجرصفىإذايمهللمججالنبئكان:قالأطقنا.مامنهنطيق

بالتسليمفيهما)1(يفصلركعتينفصلىقام،العصرمنمقدارهافكانالشمس

ثم،والمسلمينالمؤمنينمنتبعهمومنوالنبتينالمقربينالملائكةعلى

أربعا،فصلىقامالظهر،منمقدارهافكانىح!ضلاارتفعإذاحتىيمهل

المؤمنينمنتبعهمومنوالنبيينالمقربينالملائكةعلىبالتسليمفيهنيفصل

فيهنيفصلأربعا،فصلىقامالشمسزالتفإذايمهلثتم،والمسلمين

المؤمنينمنتبعهمومنوالنبيينالمقزبينالملائكةعلىبالتسليم

يصلىثم،ذلكمثلفيهمايفعلالظهربعدركعتينيصفىثئم،والمسلمين

.(2)كلذمثلفيهنيفعلالعصرقبلأربعا

وإسرائيل(4)الحجاجبنوشعبة(3)الرحمنعبدبنحصينرواهوكذلك

أبىعن(7)معاويةبنوزهير(6)الأحوصوأبو()عوانةوأبويونسابن

عليها.يداوموقلما:روايتهفىإسرائيل/وزاد،إسحاق

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

س:أبينهما!.فى

وقال،بهسفيانطريقمن(1611)ماجهوابن،(424،429)والترمذ!،(650)أحمدأخرجه

حسن.حديت:الترمذ!

به.حصينطريقمن(338)الكبر!فىالنسائىأخرجه

طريقمن(1121)خزيمةوابن،(873)والشائى،(598)والترمذ!،(1375)أحمدأخرجه

حسن.حديث:الترمذ!وقال،بهشعبة

به.عوانةأبىطريقمن(0312)المسندزوائدفىاحمدبنالفهعدأخرجه

به.الأحوصأبىطريقمن(0212)المسندزوائدفىاحمدبناللهعداخرجه

.(4547)فىتخريجهتقدم
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التسبيحصلاةفىجاءمابابالصلاةكتاب

أحمدبنعمربنالفهعبدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-4978

عن،موسىبنالفهعبيدحدثنا،أئوببنشعيبحدثنا،بواسطشوذبابن

الفهرضىعلئاسألت:قالضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعن،إسرائيل

قلنا:؟منكمذلكيطيقمن:فقال،بالنهارم!مجالفهرسولتطؤععنعنهتعالى

المشرققبلمنالشمسكانتإذاحتىيمهلكان:قالأطقنا.مامنهناخذ

إذاحتىيمهلثئم،ركعتينفصفىقامالعصرعندالمغربقبلمنكهيئتها

الطهرعندالمغربمنكهيئتهاالمشرقمنوكانت،وحفقتالشئمسارتفعت

الملائكةعلىبالتسليمركعتينكلبينيفصل،ركعاتأربعفصفىقام

حتىيمهلثئم،والمسلمين،و3/31المؤمنينمنتبعهمومنوالنبئينالمقزبين

يصفىثئم،ذلكبمثليفصل،الطهرقبلركعاتأربعصقىالشمسزالتإذا

يفصل،ركعاتأربعالعصرقبليصئىثتم،ركعتينبعدهايصفىثئم،الطهر

عشرةيستفهذه-(ابنحوهالحديثذكر)اثئمذلك-بمثلركعتينكلبين

ضمرةبنعاصمبهتفزدعليها)2(.يداوموقفما،بالنهارجمزالنبىتطؤعركعة

هذاروايتهفىفيطعنيضغفهالمباركبنعبداللهوكان!ئه.علئعن

أعلم.والفه،(3)الحديث

التسبيحصلاةفىجاءماباب

العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبودئ!لاحدثنا-4979

.(المؤلفأصلفىيىعليهاالممئم:الحاشيةفىوكتبالأصلفىعليهعلم(ا-1)

به.إصرائيلطريقمن(1161)ماجهوابن،(650)أحمدأخرجه(2)

.(2865)عقبعليهالكلامتقدم(3)
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التسبيحصلاةفىجاءمابابالصلاةكتاب

إملاءالحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامدأبوحدثناإملاء،اللهرحمه

بنيشربنالرحمنعبدحدثنا،وثلاثمائةوعشرينخمسسنةحفظهمنعلينا

،أبانبنالحكمحدثنا،القنبارىالعزيزعبدبنموسىحدثنا،العبدىالحكم

المطلب:عبدبنللعباسقالكجماللهرسولأن،عباسابنعن،عكرمةعن

،خصالعشرلكأفعلألاأجيزك)1(؟ألا؟أحبوكألا؟ك!طعأألا،عماهيا،عباس"يا

،وخطأهعمده،وحديثهقديمه،وآخرهأولهذنبكلكاللهغفرذلكفعل!أن!إذا

بفاتحةتقرأثمفتكبر،تبدأركعاتأربعتصلىأن،خصاليعشر؟وعلانيتهسره

والحمد،اللهسبحان:قائموأنتالسورةمنفراغكعندتقولتم،وسورةالكتاب

عشرا،راكعوأنتفتقولتركعثم،مزةعشرةخمسام!بر،واللهاللهإلاإلهولا،لله

ثمعشرا،فتقولترفعثئمعشرا،فتقولتسجدثئمعشرا،قائموأن!فتقولترفعثئم

3/25،/ركعةكلفىمرةوسبعونخمسفذلكعشرا،فتقولترفعثئمعشرا،فتقولتسجد

لمفإنمرة،جمعةكلففىتستطعلمفإن،فافعلمرةيوبمكلتصلىأناسمطع!إن

عمركففىتستطعلمفإن،مرةسنةكلففىتستطعلمفإن،مزةش!هبركلففىلستطع

(2)ء
"مزه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-4980

،بمعناهفذكرهالنيسابورى.الحكمبنبشربنالرحمنعبدحدثناداود،

"أجزيكإ.:مفى(1)

عبدعن(1612)خزيمةوابن،(4871)ماجهابنوأخرجه.(393)الكبيرالدعواتفىالمصنف(2)

به.ثربنالرحمن
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الصلاةكتاب

(1)"وعلانيته"دزهقولهقبل"وكبيرهعغيره":وزاد

الاملاء.فىشيخى

التسبلحصلاةفىجاءماباب

علىأوعلئسقطوكأئه.

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-4981

حذثنى،أبانبنالحكمبنإبراهيمحدثنا،رافعبنمحمدأخبرناأحمد،

أهدىألا،اللهرسولعميا،عباس"يا:قالع!ج!الفهرسولأن،عكرمةعن،بىأ

عنالمشهورينمنجماعةرواهوكذلكمرسلا)2(،بمعناهفذكره."؟كل

(3)

رافع.بنمحمد

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4982

حدثنى،حبيبأبوهلالبنحثانحدثنا،الأبفئسفيانبنمحمدحدثنا،داود

رجلحذثنىالجوزاء،أبىعن،مالكبنعمروحدثنا،ميمونبنمهدئ

وأثيبك()أحبوكغداى!ئا9:(4)لاقعمبرو-بناللهعبديرون-صحبةلهكانت

أربعفصلفقمالنهارزالاإذا:قال.!فيعطينىاشهظننتحتى."وأعطيك

فاستو-الثانيةال!جدةمنيعنىرأدك-ترفعثغ9:قال.خوه!ذىركعايئ".

ثئمعشرا،وتهلل،(6عشزاوتكبر6)عشزا،وتحمدعشزا،تسئححتىتقغولاجالسا،

.(1521)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1297)داودأبو(1)

وقالبه.رافعبنمحمدعن(1216)خزيمةابنوأخرجه.(3080)الشصبفىالمصنف(2)

يضف.لموالقنارى،ضعفهعلىمجمعإبراهيملكن:2/982الذهبى

به.رافعبنمحمدعنإسحاقبنومحمدطالبأبىبنإبراهيمطريقمن1/319الحاكمأخرجه(3)

الحديث.اخرداودأبىقولوينظرداود،أبىعندكماعجتالنبىيعنى(4)

"أجزك،.:2صوفى،أاأجيزك:الأصلفى(5)

.2ص:فىلى(6-6)
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التسبيحصلاةفىجاءمابابالصلاةكتاب

لكغفرذنباالأرضأهلأعظمكنتلو"فإنك:قال."ركعاتالأربعفىذلكتصنع

الفيلمن"صئها:قال؟الساعةتلكأصليهاأنأستطعلملمان:قلت."بذلك

(ظ3/31الجوزاءأبىعنالريانبنالمستمزورواه:داودأبوقالوالئهار")1(.

موقوفا.عمروبنالفهعبدعن

عمرو،بناللهعبدعن،الجوزاءأبىعن،جنابأبوورواه:الشيخظل

،القراءةقبلمرعشرةخمسالتسبيحجعلالهغيرمرفوعا،كجوالنبىعن

.(2)القراءةبعدالثانيةال!جدةبعدماوجعل

بنعمروعنسليمانبنوجعفرالمسيببنروحورواه:داود)3(أبوقال

:روححديثفىوقال،قولهعباسابنعن،الجوزاءأبىعنالنكرىمالك

.(4)ىيكالنبىحديث:فقال

داود،أبوحدثنا،بكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-4983

رويمبنعروةعن،مهاجربنمحمدحدثنا،نافعلنالزبيعتوبةأبوحدثنا

فذكر.الحديثبهذا.لجعفرقالكح!القهرسولأن،الأنصارىحذثنى:قال

مهدئحديثفىقالكماالأولىالزكعةمنالثانيةال!جدةفىقالثئم.نحوه

صحيح.حسن:(1153)داودأبىصحيحفىالالبانىوقال.(1298)داودأبو(1)

به.جنابأبىطريقمن(611)الشعبفىالمصنفأخرجه(2)

.(1298)عقبداودأبو(3)

هذا:أى+ء.النبىحديث:عنهالفهرضعباسأبنأى،فقال:1/501اصمجوداعونفىقال(4)

عنحذثت:الشخبعضوفى.نفسىقيمنلكمأقولولامرفوعا،:أى،ته!النبىحديث

المتكلم.بصيغة.ع!فهالنبى
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الصلاةكتاب

(1)
ميمونبن

الاستخارةصلاةباب

الاستخارةصلاةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4984

الرحمنعبدعن،القعنبئحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

لمجصالفهرسولكان:قالجابرعن،المنكدربنمحمدعن،الموالأبىابن

هم"إذا:لنايقول،القرانمنالسورةيعلمناكماالأمرفىالاستخارةيعلمنا

أستخيركإنىالفهغ:(2)ليقلثئمالفريفةغيرمنركعتينفليركغبالأمراحدكم

وتقدر،أعلمولاتعلمفإنك؟العظيمفضلكمنوأسألك،بقدرتكوأسحدرك،بعلمك

ائذى(3)ظدبيسفيه-الأمرهذاتعلمكنتفإنالفهغ،الغيوبعلاموأنتأقدر،ولا

وبارك،لىويشزه،لىفاقدزهأمرى،وعاقبةومعادىومعاشىدييىفىلىخيزا-يريد

عنه،واصرفنىعنى،فاصرفه،(4)الاولمثللى،شزاتعلمهكنتوإنالفهغ،فيهصلى

.(6)((وآجلهأمرىعاجل"فى:قالأو."هب(رضنى)ثم،كانحيثالخيرلىواقدر

.(7)الرحمنعبدعنوغيرهقتيبةعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(1154)داودأبىصححفىالألبانىوصححه.(1299)داودأبو(1)

إيفول(.:مفى(2)

،ويعينهأ.:مفى(3)

المعبودعون.!أمرىوعاقبةومعادىومعاشىدينىفى":قولهمن،الأولفىقالمامثليقول:أى(4)

.اإأرضنى:م،سفئ(5)

والنسائى،(480)والترمذى،(14707)وأحمدبه.القعنبىعن(1538)داودأبوأخرجه(6)

به.الموالأبىبنالرحمنعبدطريقمن(887)حبانوابن،(1383)ماجهوابن،(3253)

.(6211،6382،0739)البخارى(7)
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الصلاةكتاب

المسجدتحيةباب/

المسجدتحيةباب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4985

بنمالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا

أبىعن،الررقىسليمبنعمروعنالربير،بنالفهعبدبنعامرعن،أنس

نأقبلركعتينفليركعالمسجدأحدكمدخل"إذا:قاللمجقهالفهرسولأن،قتادة

البخارىورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.ا"ص."

.(2)مالكعنيوسفبنالفهعبدعن

المجيبعبدبنالصقربنعلىبنطلحةالقاسمأبوأخبرنا-4986

إسحاقأبوحدثناالسجستاك!،دعلجبنأحمدبندعلجأخبرناببغداد،

إبراهيم،بنمكئحدثنا،بحلوانالحلواخ!خالدأبىبنزهيربنإبراهيم

عمروعن،الزبيربناللهعبدبنمرعاعن،هندأبىبنسعيدبناللهعبدحدثنا

!ر:اللهرسولقال:يقولقتادةأباسمعائه،(3)هيئةذاامرأوكان،سليمابن

فىالبخارىرواه.(4)"ركعتينيصلىحئىيجلسقفلاالمسجدأحدكمدخلي!إذا

.()إبراهيمبنمكىعن""الصحيح

والنساتى،(316)والترمذى،(467)داودوأبو،(22523)أحمدطريقهومن،1/162مالك(1)

.(2497)حبانوابن،(1826)خزيمةوابن،(1301)ماجهوابن،(729)

.(444)والبخارى،(69/714)مسلم(2)

"هيبة".:م،سفى(3)

به.سعيدبنالفهعبدطريقمن(1827)خزيمةابنأخرجه(4)

.(1631)البخارى(5)
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الصلاةكتاب

جماعةالنافلةصلاةباب

جماعةالنافلةصلاةباب

بنمحمدبنبكرأحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4987

حدثنا،القعنبئحدثنا،البرمح!عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنابمرو،حمدان

بنعتبانعن،الزبيعبنمحمودعن،شهابابنعنسعد،بنإبراهيم

:قالحتى!الفهرسوليجلسفلم،منزلهفىأتاهلمجج!الفهرسولأن،مالك

فكئر:قال.المكانإلىلهفأشرت:قال"؟بيتكفىأصلىأنتدبئ"أين

فىالبخارئرواه.(2)ركعتينفصفىخلفهوصففنا)1(،و4/31لمجتالفهرسول

إبراهيمعنغيرهفيهزاد.(3)اذكهالقعنبىمسلمةبناللهعبدعن""الصحيح

النهار.اشتدمابعدبكروأبوجمحواللهرسولعلئفغدا:قال

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبووأخبرنا-4988

حدثناخالد،بنعثمانبنمحمدحدثنا،الفاريابىأخبرنا،الإسماعيلئ

عتبانعن،نصارئالأالربيعبنمحمودعن،شهابابنعن،سعدبنإبراهيم

وإن،()بصرى(4)نمأنكرتقد:فقلتع!يؤاللهرسولجئت:قالمالكابن

مح!تأأنعليكالفهصفىرأيتفإن،مىقومسجدوبينبينىفيحوليأع!لي!لا

"صفناا.:الأصلفى(1)

.(3"39)فىتقدم(2)

.(424))3(البخارى

.س:فى)4(لي!

أعمىصارمنوعلى،مابصزايبهصركانوإنسوءبصرهفىمنعلىيطلقاللفظهذا:حجرابنقال(5)

.83/2البارىفتحينظرشا.يبهصرلا
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جماعةالنافلةصلاةبابالصلاةكتاب

صكسماللهرسولعلئفغدا"أفعل".:فقال؟مصلىأتخذه!كانابيتىفىفتصفى

:قالحتىيجلسفلم،لهفأذنتفالممتأذنالنهار،اشتدكلابعدبكروأبو

نأأحبالذىالمكانإلىلهفأشرت."؟بيتك(1)نملكأصلىأنتحب"أين

.(!)ركعتينلناوصلىخلفهوصففنافكئرعدص!اللهرسولفقام،فيهيصلى

أبيهعنإبراهيمبنيعقوبحديثمن"الصحيح"فىالبخارىأخرجه

عناخروجهمنمسلموأخرجه،الألفاظهذهفيهوذكرهذا،منأطول

الؤهرى)3(.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4989

سليمانحدثنا،النضرأبوحدثنا،الصغاخ!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنمحمدبنالحسنحدثنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا)ح(المغيرةابن

،المغيرةبنسليمانأخبرنا،هدبةحدثنا،يعقوببنيوس!حدثنا،إسحادتى

أئموخالتىوأفىأناإلاهوومالمجمالفهرسولأتانا:قالأنسعن،ثابتعن

رجلفقال.الضلاةوقتغيرفىوذاك."(4)مكلفلأصلى"قوموا:فقال/حرام

البيتأهللنافدعا:قال.يمينهعن:قالأنسا؟جعلفأين:لثابتالقوممن

خويدمك،اللهرسوليا:أمىفقالت،والاخرةالذنياخيرمنخيربكل

."ىف":سىف(1)

بنسليمانطريقمن(1709)خزيصةوابن.بهعئمانبنمحمدطريقمن(754)ماجهابنأخرجه(2)

به.سعدبنإبراهيمعنداود

.(26ه-33/263)ومسلم،(1851،1861)البخارى(3)

"بكم".:مفى(4)
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جماعةالنافلةصلاةبابالصلاةكتاب

وولدهمالهأكنز"اللهم:محردعامااخرفكان،خيربكل(1)رحمفدعا.لهالقهاح

أبىعنحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"هيفلهوبارك

النضر)3(.

ثناحد،لإسماعيلئابكربوأأخبرنا،لأديباعمروبوأأخبرنا-0994

عن،علتةابنحدثنا:قالاويعقوبالأشعثأبوحدثنازكرتا،بنالقاسم

عندبت:قالعباسابنعن،أبيهعن،جبيربنسعيدبنالفهعبدعن،أثوب

معه،أصفىفقمت:يعنى.القيلمنيصقىكيهرالنبئفقام،ميمونةخالتى

فىالبخارىرواه.(4)يمينهعنفأقامنىبرأسىفأخذ،يسارهعنفقمت

.(علتة)ابنإسماعيلعنمسذدعن""الصحيح

النافلةجوازعلىدذماوغيرهاعائشةعنرمضانشهرقيامفىرؤيناوقد

ابنوعناستحبابها)6(،علىدذماجمبهمالنبىعنذزابىوعنرالمجماعة.

عمرعنورؤينا.ذلكعلىدذماجميهرالنبىمعقيامهما)7(فىوحذيفةمسعود

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

اله".:سفى

.(5223)فىسيأتى

.(268/660)مسلم

وأحمدبه.الأشعثأبىطريقمن(2196)حبانوابن،بهيعقوبعن(805)النائىأخرجه

به.سحيدعنأخرىطريقمن(4567)فىتقدموقدبه.عيةابنإسماعيلعن(3389)

.(996)البخارى

.(4671)فىتخريجهتقدم

إقيامها،.:مفى

.(2589،4746)فىتقدموالحديت
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الصلاةكتاب

(1)كلذعلىدلطمافعلهمنل!جبهالخطابابن

.(4666-4664)فىتقدم(1)
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التوفيق.وبالله.
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الكفايةعلىالجمعةغيرفىالجماعةفرضبابالصلاةكتاب

بتركهاوالعذرالجماعةفضلأبوابجماع

ال!فايةعلىالجمعةغيرفىالجماعةفرضباب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1994

الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(إسماعيلحدثنا،مسذدحدثنا،المثنىبوأ

أبوحدثنا،يعلىأبوأخبرض!،إبراهيمبنأحمدحدثنا:قاللهوالقفظ

عن!ظ4/31،أيوبعن،علتةابنيعنىإبراهيمبنإسماعيلحدثنا،خيثمة

شببةونحنلمجفالفهرسولأتينا)1(:قالالحويرثبنمالكعن،قلابةأبى

رحيماط!سس!اللهرسولوكان:قال.ليلةعشرينعندهفأقمنا،متقاربون

ءصهصء(3)!ءير(2)-.
فأخبرناهأهلنا،منتركناعضنفسألناأهلنا،اشتقناقدانافظن،رلمحيما

الفلاةحضرتفإذا،ومروهموعلموهم،عندهمفأقيمواأهليكمإلىإارجعوا:فقال

عن""الصحيحفىالبخارئرواهاعبهرممم")4(.ولؤمكمأحدممملكمفليؤذن

.حرببنرهيرخيثمهأبىعنمسلمورواهمسذد،

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4992

حدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،الضغاض!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

اليعمرىطلحةأبىبنمعدانعن،الكلاعئحبيشبنالسائبحدثنا،زائدة

إأتيت".:2ص،سفى(1)

"رقيقا".:سفى(2)

إأن،.:الأصلنى(3)

.(1828،2301)فىتقدم(4)

.(674/292)ومسلم،(0860)البخارى(5)
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عذرغيرمنالجماعلأتركفىالتشمديدمنجاءمابابالصلاةكتاب

حمص.ادوينخربةفى:فقلت؟مسكنكأين:الذرداءأبو!لىقال:قال

لابدوولاقويةفىثلاثةمن"ط:يقولجممالفهرسولسمعت:الذرداءأبوفقال

الذئبجملفإنما،بالجماعةفعليك،الشيطانعليهماستحوذقدإلاالصلاةفيهمتمام

الضلاة)2(.فىالجماعةبالجماعةيخى:ال!ائبقالالقاص!".

عذرغيرمنالجماعةتركفىالتشديدمنجاءما/باب

أبوحدثناقالوا:(3)اخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4993

أخبرنا،الشافعئأخبرنأ،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباس

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانسأحمد!بعلئوأخبرنا)ح(مالك

مالك،عن،القعنبئهوالفهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا

"والذى:قال!عاللهرسولأن،هريرةأبىعن،الأعر!عن،الرنادأبىعن

آمرثم،لهافيؤذنبالصلاةآمرثم،(4)فيحتطببحطبآمرأنهممتلقدبيدهنفسى

لوبيدهنفسىفوالذى،بيوتهمعليهمفأحزقرجاليإلىأخالفثثمانمال!،فيؤموجلا

لفظالع!ثعاء")6(.لشهدحسنتين(مزماتين)أوسمينا،عظمايجدأنهأحدهميعلم

.""دون:م،سفى(1)

حبانوابن،(4861)خزيمةوابن،(684)والنسائى،(475)داودوابو،(01712)أحمدأخرجه(2)

.(511)دأودأبىصمحيحفىالألبانىوحسنه.بهزائدةطريقمن(1021)

."القاضىالحسنابنبكروأبوإسحالىأبىابنزكريا"وأبو:مفىبعده(3)

فيحطبا.:"بخطه:الأصلحاشيةفى(4)

بيقمااوأوالمشموق-ظفرها-الشاةظلفوهوبفتحها.وقيل،ائميمبكسرمرماةتثنية:مرماتان(5)

.129/2،130البارىفتحينظرذلك.غيرفيهاوقيل.اللحممنظلفيها

طريقه=ومن،129/1ومالك،(295)الصشدفىوالافعى،(1426)المعرفةفىالمصنف(6)
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عذرغيرمنالجماعةتركفىالتشديدمنجاءمابابالصلاةكتاب

وابنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواهالشئافعى.حديث

الرناد)1(.أبىعنعيينةابنحديثمنمسلموأخرجه،مالكعنأوي!سأبى

الفضلبنموسىبنومحفدالحافظعبدالفهبنمحمدأخبرنا-4994

قالوا:الدقانالزحمنعبدأبومحبوربنمحمدبنعبدالزحمنبنومحضد

وأخبرنا)ح(الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنأحمدحدثناالرزاز،جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبو

هريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،الجئارعبد

وع!لاةالعشاءع!لاةالمنافقينعلىالصلاةأثقلإن1:جمفهاللهرسولقال:قال

ثم،فتقامبالصلاةآمرأنهممتولقدحئؤا،ولويزلوهمافيهمامايعلمونولوالفجر،

قوبمإلىأخالفثم،الحطبحزممعهمبرجاليمعىأنطلقثئم،بالئاسفيصفىرجلأآمر

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)"بالناربيوتهمعليهمفأحزقالصلاةيشهدونلا

حديثمنالبخارئوأخرجه،معاويةأبىعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبى

.(3)الأعمشعنغياثبنحفص

طريقمن(4811)خزيمةوابن،(7328)أحمدوأخرجه.(9602)حبانوابن،(847)النسانى-

به.الزنادأبىعنسفيان

.(651/251)ومسلم،(464،4722)البخارى(1)

أحمدوأخرجه.(29)الرزازجعفرأبىمصنفاتفيهومجمرع،(2853)العبفىالمصنف(2)

من(9802)حبانوابن،(4841)خزيمةوابن،(179)ماجهوابن،(485)داودوأبو،(4869)

به.معاويةأبىطريق

.(657)والبخارى،(651/252)مسلم(3)
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عذرغيرمنالجماعةتركفيالتشديدمنجاءمابابالصلاةكتاب

الخسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبو1وأخبرنا-4995

همامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،يوسفبنأحمدحدثنا،القطان

"والذى:مئياللهرسولوقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا:قالمنئهابن

ء-ءءص(101) تئمحطب،منحزمالىيستعدواانيخعمانىامرانهممتلقد،بيدهمحمدنمس

فىمسلمرواه.(3)"اهيفمنعلىبيوتاأحزقثئم،بالناسيصلىرجلا)2(آمروأ31/5

.(4)الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيح

الضفاز،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-9694

الأصم،يزيدعن،برقانبنجعفرحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الباغندىحدثنا

آمرثم،فتقامبالصلاةآمرأنهممت"لقد:قالع!ي!النبىعن،هريرةأبىعن

يأتونلاثمالنداءيسمعوندورهمقويمعلى/وأحزقالحطبحزممعهمبفتيابئ

بنجعفرعنوكغحديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(الضلاة(()

،".(6)
.برقاد

ال!كرىالجئارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-4997

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

.!2:"نفسىص)1-ا(فى

إأن!.:الأصلفىبعده(2)

.(4981)احمدوعنه،(1984)الرزاقعد(3)

.(156/235)مسلم(4)

من(549)داودوأبو،بهبرتانبنجعفرطريقمن(217)والترمذى،(10101)أحمدأخرجه(5)

به.الأصميزيدطريق

.(.../651)مسلم(6)
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عذرغيرمنالجماعةتر&فىالتشديدمنجاءمابابالصلاةكتاب

عن،الأصئميزيدعن،برقانبنجعفرعن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا

منحزمايجمعواأنفتيانىآمرأنهممت"لقد:قالجمي!لفهارسولأن،هريرةبىأ

:قالكذا.(1)((الجمعةيشهدونلابيوتهمقوبمعلىفأحرقأنطلقثمحطب،

وائذىمسعود.بنالفهعبدعنالأحوصابىعنروىوكذلكالجمعةإ.1

أعلم.والفه.الجماعةعنبالجمعةعئرالهالرواياتسائرعليهيدذ

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-4998

زهير،حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الأسفاطئالفضلبنالعباسأخبرنا

لقوبمقالأنهلمجحوالنبىعن،الفهعبدعن،الأحوصأبىعن،إسحاقابىعن

يحزقثثمللثالى!،أوبالناسيصلىرجلاآمرأنهممتالقد:الجمعةعنيتخففون

بنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)إالجمعةعنيتخففونرجماليعلى

(3)بر

يوس!.

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنافقد-4999

يزيدحذثنى،يزيدبنيزيدحدثنا،المليحابوحدثنا،النفيلئثناحد،داودبوأ

نأهممت"لقد:-لمجيهوالفهرسولقال:يقولهريرةباأسمعت:قالالاصئمابن

علة،بهمليستبيوتهمفىيصفونقوئاآتىثم،حطبمنحزئافيجمعوافتتتىآمر

غيرها؟أوعنىالجمعةعوفأبايا:الأصئمبنليزيدقلت."عليهمفأحرقها

الجمعة.ذكرفيهولى،قبلهماعلىوأحاللفظهيسقولم،(1986)الرزاقعبد(1)

.(5643)فىوسيأتىبه.زهيرطريقمن(1853)خزيمةوابن،(3816،0704)أحمدأخرجه(2)

.(652)مسلم(3)
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عذرغيرمنالجماعةتر&فيالتشديدمنجاءمابابالصلاةكقاب

،!مجاللهرسولعنيأثره)1(هريرةأباسمعتأكنلمإنأذناىصمتا:فقال

غيرها)2(.ولاجمعةذكرما

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-0005

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

معكنا:قالالشعثاءأبىعن،المهاجربنإبراهيمحدثنا،سفيانعن،حفص

أبوفقالرجلفخرجبالعصر،المنادىفنادىالمسجد،فىهريرةأبى

.(3)!مجالقاسمأباعصىفقدهذاأفا:هريرة

بكروأبوإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1005

حدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثناقالا:الفقيهانسلمانابن

سليمبنأشعثعن،الثورىمسروقبنسعيدبنعمرحدثنا،سفيان

رجلافرأى،المسجدفىجالسارضجبههريرةبوأكان:قالأبيهعن،بىالمحار

51رو.(جم!يهر)القاسمأباعصىفقدهذاأفا:فقالالأذانبعدبالمسجد)4(يجتاز

.(6)سفيانعن(ظ5/31عمرأبىابنعن""الصحيحفىمسلم

(2

(5

(6

1/251المعبودعون.يرويه:ياثره

.(4996)تقدمماوينظر،(549)داودأبو

وأحمدبه.سفيانطريقمن(204)والترمذى،(536)داودوأبو،(09510)أحمدأخرجه

بنإبراهيمطريقمن(1506)خزيمةوابن،(733)ماجهوابن،(655/258)ومسلم،(9315)

به.المهاجر

المسجد"."فى:مفى

به.سفيانطريقمن(682)الشائىأخرجه

.(655/259)مسلم
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عذرغيرمنالجماعةتركفىالتشديدمنجاءمابابالصلاةكتاب

أخبرنا،الإسفرايينئيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبو5-واخبرنا255

،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارئبحرابو

لمج!النبئأن،المسئببنسعيدعن،الأسلمئحرملةبنالزحمنعبدحدثنا

وهولحاجتهيخرجرجلإلا،منافقإلاالئداء/بعدالمسجدمنأحذيخرج"لا:قال57/3

المسجد")1(.إلىالزجعةيريد

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5355

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبىابنسعيد

عن،ثابتبنعدئعن،شعبةحدثنا،نوحأبوقرادحدثنا،الذورئالعباس

فلايجبفلمالنداءدمع"من:قاليخيرالنبئأن،عباسابنعن،جبيربنسعيد

.(2)!يلذعإلامنلهصلاة

(4)شعبةعنالجماعةورواه،3شعبةعن،بشيربنهشيمرواهوكذلك

ثابتبنعدئعنالعبدئمغراءورواه،()عباسابنعلىموقوفا

(1

(2

(3

حرملةابنطريقمن(52)المراسيلفىداودوأبرمطولا.بهصفيانعن(6941)الرزاقعبدأخرجه

.بنحوهبه

شعبة،أصحابوأكئرغندرأوقفهقدحديثهذا:تالثم،هثمطريقمعهوجمع.1/245الحاكم

فيهفالقولوصلاهفاذاثقتاننوحأبووقرادوهئم،يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيحوهو

تولهما.

.(5652)فىسيأتى

اصعيد،.:مفى

بنوعلىوكغ-كلاهما(483)الجعدياتفىوالبغرى،وكغعن(3480)شيبةأبىابنأخرجه

موتوفا.بهشعبةعن-الجعد

-554-



عذرغيرمنالجماعةتركفىالتشديدمنجاءمابابالصلاةكتاب

والموقوفوموقوفا)2(،مسنداالأشعرىموسىأبىعنوروى،مرلوعا .(1)

أعلم.والله،أصح

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4050

بنحفصحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا

من:ر!نهماعائشةقالت:قالالأنصارئثابتبنعدئعن،مسعرعن،غياث

.(4)هبيردمل(3)وخيرايردفلميجبفلمالنداءسمع

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5005

،زائدةحدثناعمرو،بنمعاويةحدثناالنضر،بنأحمدبنمحمدأخبرنا

لجارصلاةلا:ز!بهعلىقال:قالأبىحدثنى،التيمئحئانأبوحدثنا

المسجد.فىإلاالمسجد

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-0650

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

لا:قالل!نهعلىعن،أبيهعن،حيانأبوحدثنا،سفيانعن،حفصابن

من:قالالمسجد؟جارومن:لهفقيلالمسجد.فىإلاالمسجدلجارصلاة

.(5113،5707)فىسيأتى(1)

.(5658-5656)فىسيأتى(2)

إأو(.:مفى(3)

أبىوابن،(1917)الرزاقوعبد،عدىذكربدونمسعرطريقمن(1918)الرزاقعبدأخرجه(4)

متصور،عن1/233الكبهيرالاريخفىالبخارىوذكره.بهعدىعنمنصورطريقمن(3482)شيبة

يصح.ولابعضهمورفع:قالثمموقوفا،قبلهعباسابنحديثوذكر
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الصلاةكتاب

.(1)المنادىأسمعه

عذرغيرمنالجماعةتركفىالتشديدمنجاءماباب

عن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،سفيانعنالإسنادوبهذا-7005

عذرغيرمنصحيحوهوالمسجدجيرانمنالنداءسمعمن:قالرحنهعلى

ضعيف:وهومرفوعااخروجهمنروىوقد.(2)هلصلاةفلايجبفلم

محمدبنإسماعيلبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5805

حدثنا،إسحاقبنيحيىحدثنا،الأزرقالفرجبنمحمدحدثنا،بالزئالفقيه

أبىعن،سلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحىعن،اليمامئداودبنسليمان

المسجد")3(.فىالاالمسجدلجارصلاةألا:قال-يخيرالفهرسولأن،هريرة

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-5559

بنمروانأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبناحمدحدثنا،إبراهيم

بنيزيدعفهعن،الأصئمبنالفهعبدبنالفهعبيدحدثنا،الفزارئمعاوية

رلىليسإنه:فقاللمجدالفهرسولإلىأعمىجاء:قالهريرةأبىعن،الأصئم

دعاهولىفلفا،لهفأذنبيتهفىلهيرخصانفسأله.الضلاةإلىيقود:ىقائد

51رو.(4)"بجأف":قال.نحم:لىفقال.!؟بالفلاةالئداءتسمع)هل:لهفقال

عنثلاثتهم،ثيمعن(3485)شيبةابىوابن،عيينةوابنالثورىعن(5911)الرزاقعبداخرجه(1)

.(5659)فىوصياتىبه.جانأبى

به.إسحاقابىطريقمن1/042والدارقطى،بهالثورىعن(1916)الرزاقعبداخرجه(2)

الذهبىوقالبه.إسحاقبنيجىطريقمن1/420الدارقطىواخرجه،246/1الحاكم(3)

ضمفوه.اليمامى:988/2

.(849)النانىوعنه،(313)إسحاقمسند(4)
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عذرغيرمنالجماعةتركفىالتشديدمنجاءمابابالصلاةكتاب

.(1)وغيرهإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلئم

ببغداد،القطانالفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدأخبرنا-0150

58/3حدثنا/،غالببنمحمدحدثناالضيدلاخ!،ثابتبنعثمانبنمحمدحدثنا

أبىعن،أنيسةأبىبنزيدعن،عمروبنالفهعبيدحدثنا،الرقئحاتمبنبشر

أتى(2)أعمىرجلاأن،عجرةبنكعبعن،معقلبنالفهعبدعن،إسحاف

مسجداأفأتخذ،قائذاأجدلاولعفى،النداءأسمعإنى:فقالجميوالفهرسول

"إذا:!النعم.:!الالئداء؟"."تسمعجميو:الفهرسوللهفقالدارى؟فى

.(3)"فاخرجالئداءدمعت

بنعدئعنأنيسةأبىبنزيدعنفرواهالزحيمعبدأبو(و6/31خالفه

.(4)معقلبنالفهعبدعنثابت

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5011

عن،موسىبنالفهعبيدحدثنا،الدورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

جئت:قالمكتومائمبنعمروعن،رزينأبىعن،عاصمعن،الثورئسفيان

7لىو،(الذار)شاسعضريزكبيزإنىالفهرسوليا:فقلت!فهالفهرسولإلى

.(255/653))1(مسلم

لأصل.ا:فىلي!(2)

به.محقكبنالقهعبدعن،ثابتبنعدىعنأنيسةأبىبنزيدطريقمن(503)91/139الطبرانىأخرجه(3)

أبىبنالرحمنعبد:وفيه،بهالرحيمعبدأبىطريقمن(7431)الأوصطفىالطبرانىأخرجه(4)

الأوصطفىالطبرانىرواه:2/42الزوائدمجمعفىالهيثمىقال.(معقلبناللهإعبد:بدل،ليلى

البخارى:وقال.الصدقمحله:حاتمأبووقال،وجماعةأحمدضعفه،صنانبنيزيدوفيهوالكبير

الحديت.مقارب

.258/2الأنوارثارقبحيدها.:الدارشاصع(5)
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"أتسمع:قالبيتى؟فىأصفىأنرخصةمحلىتجدفهليلاومنى)1(،لاقائا

.إرخصةلكأجد!ما:قال.نعم:قالالنداء؟".

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-5012

بنحفادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

.(2)الحديث.ع!جكالنبئسألمكتومأمابنأن،رزينأبىعن،عاصمعن،زيد

هريزة)3(.أبىعنرزينأبىعنمزةبنعمروعنسنانأبوورواه

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-1305

حدثنا،الموصلئعضاربنمحمدحدثنا،عبدالعزيزبنعلئأخبرنا،الفقيه

أخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،مىالجريزيدبنقاسم

حدثنا،الررقاءأبىبنزيدبنهارونحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمد

ليلى،أبىبنالزحمنعبدعن،عابسبنالزحمنعبدعن،سفيانحدثنا،بىأ

فقال.والسباعالهوائم)4(كثيرةالمدينةإن،الفهرسوليا:قالمكتوبمائمابنعن

.(6)"(هلأ)فحئ؟الفلاحعلىحقالضلاة،علىحقأتسمع:جم!النبئ

(1

(2

(3

.4/278النهاية.الموافقةوهىالملاءمةمنالهمزوأصله،بالواوروايةفىجاءكذا:الأثيرابنقال(

،(90154)وأحمد.بهحرببنصيمانعن(552)داودأبووأخرجه.1/254والتاريخالممرفة(

داودأبىصحيحفىالألبانىوقالبه.عاصمطريقمن(1480)خزيمةوابن،(792)ماجهوابن

صحيح.حسن:(516)

به.سنانأبىطريقمن(0895)المئ!كلشرحفىوالطحاوى،(3490)شبةأبىابنأخرجه(

.1/217المعبودعونينظر.والجاتالعقاربمنالمؤذياتأى:الهوام(

.217/1المعبودعونأجب.:موضعوضعتواصتعجالحثكلمة:الطييقال:هلافحئ(

يزيد.بنقاسمطريقمعهوجمع،بهزيدبنهارونعن(085)النسايىوأخرجه.(535)داودأبو(

.(175)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالزرقاءأبىبنزيدطريقمن(4781)خزيمةوابن
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عذرغيرمنالجماعةتركفىالتشديدمنجاءمابابالصلاةكتاب

هذاأمرهفىليس:الفقيهإسحاقابنبكرأبوقال:الفهعبدأبولناقال

رخصقدلأنهفرض!؟حضورهاأنعلىيدلماالجماعةبحضورالأعمى

"لا:قولهأنعلىفدذحضورها،عنالتخلفأعمىوهومالكبنلعتبان

حضرها.منفضيلةتلحقرخصةلكأجدلا:أى.((رخصةلكأجد

ما:التاويلهذايؤكدوائذى:الشيخقال

أخبرنا،اللهرحمهالعلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-4155

يوسفبنيعقوببكرأبوحدثنا،العدلحمشاذبنمحمدبنعلئ

بنالعلاءعن،الحناطشهابأبوحدثنا،المباركئداودأبوحدثنا،المطوعئ

لاقائدامحرإنالفهرسوليا:قلت:قالمكتومأثمابنعن،أبيهعن،المسيب

والصبح.العشاء:قلتالضلاتين؟".اأئ:قال.الضلاتينهاتينفىائمنى-

حبوا".ولولأتوهمافيهماماعنهماالقاعديعلمالو:كي!النبئفقال

وقيل:.اللهعبد:فقيل؟مكتومأمابناسمفىواختلفوا:الشيخظل

عمزو.

الحرفئاللهعبدبناللهعبيددنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-1555

الفهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرناببغداد،الحربئةمسجدفىالحربئ

العميسأبوحدثنا،نعيمأبوحدئنا،الحسنبنإسحاقحدثنى،الشئافعئ

بناللهعبدقال:قالالأحوصأبىعنيذكرالأقمربنعلئسمعت:قال

السابقة.الصفحةنىتقدمماوينظر"يلاومنىأ.:مفى(1)
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عذرغيرمنالجماعةتركفىالتشديدمنجاءمابابالصلاةكتاب

حيثالضلواتهؤلاءعلىفليحافظمسلماغدااللهيلقىأنسزهمن:مسعو؟

،الهدىسننمنوإنهن،الهدىسننلمجيرلنبيكم/شرعالفهفإن،بهنينادى59/3

سنةلتركتمبيتهفىالمتخففهذايصفىكمابيوتكمفىصفيتمأبممولو

الطهور،فيحسنيتطفررجلمنوما،لضللتمنبيهمسنةتركتمولو،نبيهم

يخطوهاخطوؤبكللهاللهكتبإلاالمساجد،هذهمنمسجدإلىيعمدثئم

عنهايتخففومارأيتناولقد،سئئةبهاعنهوحط،درجةبهااورفعه،حسنة

الزجلينبينيهادى)2(،ظ6/31بهيؤتىالزجلكانولقد،نفاقهمعلوممنافقإلا

شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)فضلافىيقامحتى

.(4)دكينبنالفضلنعيمأبىعن

أبوحدثناقالوا:اخرينفىعمروأبىابنسعيدابوأخبرنا-5016

أخبرنا،الثئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

وبينبيننا9:قاللمجيرالفهرسولأن،حرملةبنالزحمنعبدعنمالذ،

.(هذا)نحوأويسطيونهما!.لاوالضبح،العشاءف!هودالمنافقين

ايرفع،02:سفى(1)

الأنوارثارقوشمالا.يميناالتمايلمعالثقيلالشىوالتهدىعليهما،متكئاب!ينهمايمئىاى(2)

2/267.

داودوأبو،(5543)وأحمد.بهنحيهمأبىعن(3936)أحمدوأخرجه.(105)الصغرىفىالمصنف(3)

،(777)ماجهوابنبه.المسعودىطريقمن(1483)خزيمةوابن،(848)والنسائى،(550)

.نحوهبهالأحوصأبىطريقمن(0521)جانوابن

.(257/654)مسلم(4)

بنصعيدعنحرملةابنعن1/130ومالك،1/154وانفعى،(1427)الممرفةفىالمصنف(5)

المسيب.

-510-



الجماعةصلاةفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

قومعلىيحردتىبأنهمهمنلمج!الفهرسولقالمافيشبه:الشافعئقال

أعلم.واللهلنفادتى)2(.العشاءصلاةعنتخففواقومفىقاله(1)يكونأنبيوتهم

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1755

حدثنا،عبدالجباربنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا:قالا

و(3)ص

فقدناإذاكنا:قالعمرابنعن،نافععن،سعيدبنيحيىعن،معاويةابو

.(4)الظنبهأسأناوالفجرالعشاءصلاةفىالزجل

الجماعةصلاةفضلىفىجاءماباب

أبوحدثنا:قالوا()اخرينفىالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8105

أنجرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يحقوببنمحمدالعباس

أخبرنا،إسحادتىابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالك

الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(يحيىبنيحىحتدثنا،قتيبةبنإسماعيل

حدثنا،الخسروجردئالحسينبنمحمدبنأحمدحامدأبوحدثنا:قال

علىقرأت:قاليحىبنيحيىحدثنا،الخسروجردئالحسينبنداود

أففلالجماعة"صلاة:واللمجيههالفهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،مالك

أما".:مفىبعده(1)

.1/154الشافعى(2)

.،نعأيح!:الأصلفىبعده(3)

به.سعيدبنيح!طريقمن(2099)حبانوابن،(1485)خزيمةابنأخرجه(4)

."!حيبنمحمدبنإبراهيمبنويح!الحسنبن)وأحمد:الأصلوحاشية،مفىبعده(5)
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60مم

الجماعةصلاةفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

الفذ((.صلاة"تففحل:فعىالشايةرواوفى.اأدرجهوجمشرينبسبعالفذصلاةمن

مسلمورواه،مالكعنيوسفبنالقهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

(2)

يحيى.بنيحيىعن

بنمحمدبناللهعبدحدثنا،العلوئالحسنأبووأخبرنا-5019

حذثنى،أبىحدثنى،الفهعبدبنحفصبناحمدحدثنا،الشرقئالحسن

عن،تميمةأبىبنأتوبعن،الحخاجبنالحخاجعن،طهمانبنإبراهيم

صلاةتفضلالجماعةأصلاة:!ي!الفهرسولقال:قالائهعمرابنعن،نافع

(4)(3)هـ

.أدرجةوعشرينبسبعالفذ

ابنزكرئاوأبوالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0205

العباسأبوحدثناقالوا:العطارأحمدبنمحمدصادقوأبوإسحاقابى

مالذ،أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

الجماعةأصلاة:قالجمرالنبئأن،هريرةبىأعن،الأعرجعن،نادالزبىأعن

عن/الزبيعرواهكذا.()!جزءاوعشرينبخمسهوحدهأحدكمصلاةمنأفضل

أحمدطريقهومن،1/129ومالك،(294)المسندفىفعىوان،(4311)المعرفةفىالمصنف(1)

،(512)مذىوالتر،(5779)أحمدوأخرجه.(5202)جانوابن،(836)والنسائى،(5332)

به.نافعطريقمن(1471)خزيمةوابن،(789)ماجهوابن

.(249/650)وصلم،(645)البخارى(2)

.م،الأصل:فىلي!(3)

.(128)طهمانابنمثيخة(4)

،224-8/222الدارقطنىعللويظر،1/154فعىوان،(1432)المعرنةفىالمصنف(5)

.4/51والتمهيد
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الجماعةصلاةفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

مالكعنالشتافعىعنوحرملةالمزخ!ورواه،الإمامةكتابفىالشتافعى

وهو.(1)ججملالنبىعن،هريرةأبىعنالمسئببنسعيدعنشهابابنعن

ومنهم،روايتهفىواهمالربيعأنزعممنالحفاظفمن؟مالكعنالمشهور

خار!رواهاأحاديثعذة"الموطأ"فىروىأنسبنمالكأنزعممن

عنعبادةبنروحرواهفقد،جملتهامنوهذا،الأسانيدتلكبغير"الموطأ"

الزبيع:روايةنحومالك

عيسىبنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-1205

الفه)2(وعبدطالبأبىبنإبراهيمحدثنا،المأمونالثقةالحيرئإبراهيمابن

بنروحأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:قالاعبدالزحمنبنمحمدابن

عن،هريرةأبىعن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،مالكحدثنا،عبادة

خمسةوحدهصلالهعلىالجماعةفىالزجلصلاة"فضل:قاللمجيهمالفهرسول

(3)،ءر
جزءالما.وعشرين

:شهابابنعنمالكحديثوأما

القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوفأخبرناه-5022

،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطانزياد،و31/7ابنسهلأبوأخبرنا،ببغداد

الافعىعلىاخطأمنخطأوبيان،2/340للمصنفالمعرفةوينظر.(82)المأثورةالسنن(1)

.ا.صه

.(الرحمنعبد"بن:الأصلفىبعده(2)

.269/51،270عاكرابنطريقهمن،(1434)المعرفةفىالمصنف(3)

-13!-
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الجماعةصلاةفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

عن،شهابابنعن،أنسبنمالكعن،قعنببنمسلمةبنالفهعبدحدثنا

الجماعة"صلاة:قاللمجي!الفهرسولأن،هريرةأبىعن،المسئبابنسعيد

.(1)"اءزجوعشرينبخمسةوحدهأحدكمصلاةمنأفضل

حدثنا،إسحادتىابنبكرأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-2305

بمثله.فذكره.مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

(2)

يحى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه

زياد،ابنسهلأبوأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-5024

وأخبرنا)ح(الأعلىعبدحدثنا،علىبننصرحدثنا،القاضىإسماعيلأخبرنا

بنموسىأخبرناإملاء،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبو

عن،الأعلىعبدحدثنا،شيبةأبىبنالفهعبدحدثنا،القاضىإسحاق

سمعت:قالهريرةأبىعن،المسئببنسعيدعن،الرهرئعنمعمر،

خمسةوحدهالزجلصلاةعلىالجميعصلاة"تفف!ل:يقول!حالفهرسول

:هريرةبوأقال."الفجرصلاةفىالنهاروملاتكةالفيلملاتكةوتجتمع،وعشرين

مسلمرواه.(3)!اممثهرو%،الفجرقزانإناففخران)وقؤ:شئتمإناقرءوا

.(4)شيبةأبىبنالقهعبدعن،االصحيحفى

حبانوابن،(837)والنسانى.(216)والترمذى،(50301)احمدطريقهومن،1/129مالك(1)

(5320).

.(245/649)صلم(2)

به.الأعلىعبدعن(7185)احمدواخرجه،(8468)شبةأبىابن(3)

.(246/649)صلم(4)
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الجماعةصلاةفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

الزهرى،عن،حمنئأبىبنشعيبحديثمنمضىفيمارؤيناهوقد

.(1)هريرةأبىعن،سلمةوأبىسعيدعن

فراسبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-5025

بنعلىحدثناالجمحئ،محمدبنعمرحفصأبوأخبرنا،(2)بمكة

بنبكرأبىعنحميد،ابنيعنىأفلححدثنا،القعنبئحدثناالعزيز،عبد

م!مجاللهرسولأن،هريرةبىأعن،الأغرسلمانعن،حزمبنعمروبنمحمد

فىمسلمرواه.(4)"ذفلاصلاةمنوعشرينخمشا)3(تعدلالجماعةاصلاة:قال

.(القعنبى)عن""الصحيح

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-2605

اللهعبدعن،الهادابنعن،الليثحدثنا،بكيرابنحدثنا،ملحانابنحدثنا

الجماعة"صلاة:!ولم!مجالفهرسولسمعأنه،سعيدأبىعن،(6)خبابابن

(7)ء"ص4
"الصيم"فىالبخارىرواه."درجهوعشرينبخميرالفذصلاةعلىتفضل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.(1702)فىتخريجهتقدم

فىعساكرابنذكرهالحطار،محمدأبوالمكىفراسبنأحمدبنإبراهيمبنأحمدبنالحن

)ترجمة6/426دمثقتاريخ.بمكةماتأنهالأكفانىابنوذكر.(لك422)سنةتوفى"تاريخه(.

،4/66الثمينوالعقدضكر(،بنإبراهيم

.،"خمسة:منى

به.أفلحطريقمن(15501)أحمدأخرجه

.(247/649)مسلم

.14/449الكمالتهذيبويظر"حبان(.:الأصلنى

به.الهادابنطريقمن(15211،15291)أحمدأخرجه
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الصلاةكتاب

سعدبنالفيثعنيوسفبنالقهعبدعن
(1)

الجماعةصلاةفضلفىجاءماباب

أحمدبنسليمانأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-5027

وأخبرنا)ح(سفيانعن،نعيمأبوحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الفخمئ

محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادالجتارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبو

/حدثنا،الززاقعبدحدثنا،الزمادئمنصوربنأحمدحدثنا،راف!ئصلا61/3

عثمانعن،عمرةأبىبنالزحمنعبدعن،حكيمبنعثمانعن،الثورئ

ومن،ليلةنصفكقيامفهوجماعةفىالعشاءصفى)من:ع!جدالفهرسولقال:قال

وفى،الززاقعبدحديثلفظ.!ليلةكقيامفهوجماعةفىوالضبحاليشاءصفى

فىمسلئمرواه.(2)إليلةكقيامكمانجماعةفىالفجرصفى"ومن:!ميمأبىرواية

بنمحمدأحمدأبوورواهالززاق.عبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيح

أبورواهكماوحدهاللفجرليلةقيامفجعل،الثورئعنالأسدئالقهعبد

مسلموأخرج.حكيمبنعثمانعنزيادبنالواحدعبدقالهوكذلك،نعيم

عنالززاقوعبدأحمدأبىرواية؟بالروايتينأحالأنهإلأذلكجميع

الواحد)3(.عبدروايةعلى،الثورئ

العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5028

.(646)رىلبخاا(1)

داودأبووعنه،(491)احمدواخرجه.(408)احمدطريقهومن،(2008)الرزاقعبد(2)

من(2208)فىتقدمبه.صفيانطريقمن(2058)جانوابن،(221)واقرمذى،(555)

نحيم.ابىطريق

.(656)مسلم(3)
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الجماعةصلاةفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

حدثنا،السمسارمنصوربنالحسينبنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الفهرحمه

حدثنا،الزازىسليمانبن(1)إسحاقحدثنا،المقرئمحمودبنحامد

،(2)ريصبأبىبنالفهعبدعن،الهمداك!إسحاقأبىعن،طهمانبنإبراهيم

فتفقدالعشاءصلاةجم!الفهرسولبناصفى:قالكعببنأفيعن(ظ7/31

ثملا.:قيل3)."؟فلان"أشهد:قالثئملا.:قيل."؟فلان"اشهد:فقالرجالا

العشاءصلاةيعنىالضلاتين-هاتين"ان:قاللا.:ق!الوا.(3((؟فلاناأشهد:قال

حبوا،ولولأتوهمافيهمامايعلمونولو،المنافقينعلىالفملواتاثقلمنوالفجر-

منأزكىالزجلينمعوصلاته،وحدهصلاتهمنازكىالزجلمعالزجلصلاةوإن

صفوفمثلعلىالأولالفم!وإن،اللهالىاحمثفهومحروما،الزجلمعصلاته

.(4)أالملالكة

.(أبى)عنأبيهعنبصيرأبىبنالفهعبدعنإسحاقأبىعن:قيلوقد

ذلك.غيروقيل.(6)ىبأعنبصيرأبىعنإسحاقأبىعن:وقيل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5029

إبراهيمبنإسحاقإلئكتب:قالالذورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

"أحمدا.:2ص،سفى(1)

.14/339الكمالتهذيبوينظر"نصيرا.:الأصلفى(2)

الأصل.:منسقط(3-3)

،6505)فىوسيأتى،ومختصرامطولابهإسحاقأبىطريقمن(66212،27212)أحمدأخرجه(4)

5952).

.(5066)فىسيأتى(5)

.؟5067)فىسيأتى(6)
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للصلاةالمسجدإلىالمشىفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

الفهعبدأبووأخبرنا)ح(ثورعن،يونسبنعيسىأخبرنا،الحنظلئ

محمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظ

سعيدأبووأخبرنا)ح(الوليدحدثناالطالقاخ!،إسحاقأبوحدثنا،الذورئ

الحسنبنمحمدبحرأبوأخبرنا،الإسفرايينئيحىبنمحمدبنيحى

مسلم،بنالوليدحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارئ

سينىبنيونسعنيزيد،بنوثورجابربنيزيدبنالزحمنعبدعن

يؤمرجلين)ملاة:قال!يرالفهرسولأن،أشيمبنقباثعن،الكلاعى

أحدهميؤمهمأربعةوملاة،(1)ىرتئاربعةملاةمنالفهعندأزكىصاحبهاحدهما

منالفهعندأزكىأحدهميؤمهمثمانيةوملاةئترى،ثمانيةملاةمنالفهعندازكى

فىيونسبنعيسىوقال،مسلمبنالوليدحديثهذا.(2)!ىرتئمائةملاة

وكذلك.قباثعن،زيادبنالزحمنعبدعن،يونسعن،ثورعن:روايته

ثور،عن،الوليدعن،يوسفبنالفهعبدعن،إإالتاريخفىالبخارئرواه

.(3)ثابقعنزياد،بنالزحمنعبدعن،يونسعن

للصلاةالمسجدإلىالمشىفضلفىجاءماباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0305

معاوية،أبوحدثنا،عبدالجئاربنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

.1/181النهايةينظر.متفرقيناى:تترى(1)

الصحابةمعجمفىقانعوابنبه.راهريهبنإسحاقطريقمن(74)36/19الطبرانىاخرجه(2)

يونى.عنيزيدبنويزيدجابربنالرحمنعبد:وعندهمرصبنلرطريقمن(910)

وصط.إصناده:2/992الذهبىوقال.7/192الكبيرالتاريخ(3)
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للصلاةالمسجدإلىالمشىفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

"فضمل:كيه!اللهرسول!قال!:قال!هريرةبىأعن،صالحبىأعن،الأعمشعن

وعشرينخمسا)1(سوقهفىوصلاتهبيتهفىصلاتهعلىجماعةفىالرجلصلاة

إلاالصلاةإلاينهزه)2(لاالمسجديأتىثئمالوضوءفيحسنيتوضأرجلمنوما،درجة

دخلفإذاالمسجد،يدخلحتىخطيئةعنهوحط،درجةخطوةبكللهكعب

ماأحدكمعلىتصئىوالملا"لكة،تحبسهالصلاةكانتماصلاةفىكانالمسجد)3(

لممافيه،يؤذلمما.لهاغفزاللهم،ارحمهاللهم:فيهصلىالذى(4)مجلسهفىدام

3/62أبىعنمسلمورواه،مسددعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(/فيه(()يحدث

.(6)معاويةأبىعنجميعا،شيبةأبىابنبكر

المصرئ(7)نظيفبنالفضلبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-5031

بنهلال!حدثنا،الرافقئنصربنمحمدبنالعباسالفضلأبوحدثنا،بمكة

أبووأخبرنا)ح(عمروبناللهعبيدحدثنا،أبىحدثناهلال!،بنالعلاء

العباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسنبنأحمدبكبروأبوالحافظالفهعبد

زكرياحدثنا،الدورىحاتمبنمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمد

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

.!م:"خمسة(فى

.5/136والنهاية،4/341البارىفتحينظر.يدفعهولا،ينهضهلاأى:ينهزهلا(

.س،الأصل:فىلي!(

.اأمسجده:مفى(

،(786)ماجهوابن،(559)داودوأبو،(7430)أحمدوأخرجه.(492)الصغرىفىالمصنف(

ومطولا.مختصزابهمعاويةأبىطريقمن(0432)حبانوابن،(1490)خزيمةوابن

.(272/649)459/1ومسلم،(477)البهخارى(

"لطف".:م،سفى(
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للصلاةالمسجدالىالمشىفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

عدئعن،أنيسةأبىبنزيدعن،الزقئعمروبنالفهعبيدحدثنا،عدىابن

لمجعيه:اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،الأشجعئ(1)حازمأبىعن،ثابمتىابن

منفريضةفيقضى،تعالىالفهبيوتمنبيبئإلى(و8/31مشىثمبيتهفىتطفرأمن

لفظ.(2)"درجةترفعوالأخرى،خطيئةتحطإحداهماخطواتهكانت،اللهفرائض

الله،فرائضمنفريضة"يؤذى:المصرئروايةوفى،والقاضىفظالحاحديث

مسلمرواه."درجةبهالهترفعوالأخرى،خطيئةعنهتحطإحداهماخطوتاهكانت

.(3)ىدعبنزكرثاعنمنصوربنإسحاقعن،)الصحيحفى

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-0325

أبىبنيحيىحدثنا،البغدادئالحارثبنإبراهيمحدثنا،القطانالحسين

بىأعن،سلمةبىأعن،العلاءبنالأسودأخبرخ!،ذئبابىبناحدثنا،بكير

فرجل،مسجدهإلىبشهمنأحدكميخرجاحين:قاللمج!الفهرسولأن،هريرة

.(4)،ة!ستمحووأخرى،حسنةتكيب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا)-0335

الرهراخ!الربيعأبوأخبرنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوآخبرناوجعفبر،بنإسماعيلسمعت:قال

.،حاتم5:مفى(1)

به.عمروبنالفهعبيدطريقمن،(4420)حبانابنوعنه،(1620)يملىأبرأخرجه(2)

.(666/282)مسلم(3)

به.ذئبأيابنطريقمن(1622)حبانوابن،(470)والناكأ،(8257)أحمدأخرجه(4)

.االمصنفأصلفىعليه"ضرب:فوقهاوكتبان"حاشيةفىومثبت.م:منزيادة(ه-5)
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للصلاةالمسجدالىالمشىفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

بنإسماعيلحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثناالنضر،

"ألا:قال!صاللهرسولأن،هريرةأبىعن،أبيهعنالعلاء،عنجعفر،

لله.ارسوليابلى:لواقا."؟الدرجاتبهويرفعالخطايابهيمحواللهماعلىأدلكم

بعدالصلاةوانتظارالمساجد،إلىالخطاوكثرة،المكارهعلىالوضوء"إسباغ:قال

ويخره)2(.قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواهالزباط")1(.فذلكم،الصلاة

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5034

أبووأخبرنا)ح(هارونبنيزيدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

أبىبنمحمدصادقوأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبد

بنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:الفوارس

زيدعن،مطرفبنمحمدغسانأبوأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،مكرم

غدا"من:قاللمججالنبىعن،هريرةأبىعن،يساربنعطاءعن،أسلمابن

رواه.(راح")(4)وأغداكلمانزلا)3(الجنةفىلهالفهأعدوراحالمسجدإلى

ابنبكرأبىعنمسلمورواه،المدينىبنعلىعن""الصحيحفىالبخارى

.(6)هارونبنيزيدعنكلاهما،شيبةأبى

من(387)فىوتقدم،بهجعفربنإسماعيلطريقمن(5)خزيمةوابن،(51)الترمذىأخرجه(1)

مالك.طريق

.(251/41)مسلم(2)

.5/170النووىبثرحمسلمصحيح.قدومهعدللضيفيهياما:التزل(3)

."و":م،الأصلفى(4)

به.هارونبنيزيدطريقمن(0372)حبانوابن،(9641)خزيمةوابن،(08601)أحمدأخرجه(5)

.(669/285)ومسلم،(662)البخارى(6)
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3/36

للصلاةالمسجدإلىالمشىفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5035

بنإبراهيمحدثنا،الفضلبنالعباسيعنىالأسفاطئحدثناالص!فار،عبيد

أبووأخبرنا)ح(الهادبنيزيدعن،حازمأبىبنالعزيزعبدحدثنا،حمنئ

سلمة،بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبد

ابنعنمضر،بنوبكرسعدبنالفيثحدثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحدثنا

أبىعن،الزحمنعبدبنسلمةأبىعن،التيمىإبراهيمبنمحمدعن،الهاد

كلمنه/يغتسلأحدكمببابنهراأنلو"أرأيتم:قالر!عالقهرسولأن،هريرة

درنهمنيبقىلا:قالوا:قالأظنه."؟غىشدرنهمند!قىهل،مراتخمسيوم

حديثلفظالخطايا".بهناللهيمحو،الخمسالصلواتمثل"فذلك:قال.2شى

يذهبنالخمسالصلوات"كذلك:عبدانابنروايةوفى،الفهعبدأبى

مسلمورواه،حمربنإبراهيمعن""الصحيحفىالبخارئرواهالخطايا")1(.

(2)ريير
!تيبه.عن

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-5036

عبيدبنيعلىحدثنا،بمكةالبغدادئالوليدبنمحمدحدثنا،بلالبنيحى

الفهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الأعمشحدثنا،الطنافسئ

شيبة،أبىابنبكرأبوأخبرنا،أتوببنمحمدحدثنا،موسىبنمحمدابن

:قالعبداللهبنجابرعن،سفيانأبىعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا

.(1714)فىتقدم(1)

.(283/667)ومسلم،(528)البخارى(2)
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للصلاةالمسجدإلىالمشىفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

أحدكمبابعلى(ايمرجالينهبركمثلالخمسالصلوات"مثل:كعلفهارسولقال

منذلكيبقىوما:الحسنقال:قال.(2)"مراتخمسيويمكلمنهيغتس!،ظ31/8

الحديث:فىأدرجعبيدبنيعلىحديثوفى،معاويةبىأحديثلفظ؟الذرن

.(3)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه؟درنهمنيبقىفماذا

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3755

عن،الحارثبنيحيىعنحميد،بنالهيثمحدثنا،توبةأبوحدثناداود،

منخرج"من:قالكيوالفهرسولأن،مةماأأبىعن،الزحمنعبدبىأالقاسم

تسبيحإلىخرجومن،المحرمالحاجكأجرفأجرهمكتوبةصلاةإلىمتفهرابيته

بينهمالغولاصلاهإثرعلىوصلاةالمعتمر،كأجرفأجرهإياهإلاينصبهلاالضمحى

.(4)"عليينفىكماب

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5538

أخبرنى،وهببنالفهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوبابن

يحدثالجهنئعامربنعقبةسمعأنه،عشانةأبىعن،الحارثبنعمرو

الفملاةيرعىالمسجدإلىمرثمالرجلتطفر"إذا:قالأنهعجيه!الفهرسولعن

والقاعد،حسناتعشرالمسجدإلىيخطوهاخطوةبكلكاتباه(أوكاتبه)لهكمب

:م.)1(لي!فى

به.عبيدبنيعلىطريقمن(1725)حبانوابن.بهمعاويةأبىعن(5095،08414)أحمدأخرجه(2)

.(668/284)مسلم(3)

فىالألبانىوحسنه.بنحوهبهالحارثبنيحيىطريقمن(40223)أحمدوأخرجه.(585)داودأبو(4)

.(522)داودأبىصحيح

.م:فىلي!(ه-5)
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للصلاةالمسجدإلىالمشىفضلفيجاءمابابالصلاةكتاب

.ا"يرجعحتىبيتهمنيحرجحينمنالمصلينمنويكتب،كالقانتالصلاةيرعى

بنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5039

محمدبنإبراهيمحدثنا،إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،يحيىبنمحمد

الفهعبدوكان،ثقةوكانالشيرازئالحارثبنيحيىحدثنا،البصرئالحلبئ

عن،(2)!كدملاغسانوأبوالتميمئمحمدبنزهيرحدثنا،عليهيثنىداودابن

"بشر:م!جمالفهرسولقال:قالال!اعدئسعدبنسهلعن،حازمأبى

.(3)"القيامةيومالئائمبالنورالمساجدالىالظلمفىالمشائين

إملاء،سليمانبنمحمدبنسهلالطئبأبوالإماموحذثنا4-.4.

بنمعاذالمثنىأبوأخبرنا،الهروئالفهعبدبنمحمدبنحامدعلىأبوأخبرنا

حدثنى:قالالبناض!ثابتمسجدمؤذنسليمانبنداودحذثنى:قالالمثنى

عن،مالكبنأن!عنالبناك!،أسلمبنثابتعن،مسلمبنسليمانأبى

يومالئامبالنورالمساجدالىالليلظلمفىالمشائين)بشر:قالهق!جمالنبى

.(5)"(4القيامة

من(4502)حبانوابن،(4921)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/112الحاكم(1)

صالح.إسناده:2/499الذهبىوقال.بهعانةأبىطريقمن(04174)وأحمد.بهوهبابنطريق

.26/470الكمالتهذيبوينظرالمدينىأ.:"بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

الذهبى.ووافقهوصححه،يحىبنمحمدبنإبراهيمبنإسحاق:عندهووقع،1/212الحاكم(3)

ذكربدون.الحلبىمحمدبنإبراهيمعن(780)ماجهابنوأخرجه،(4981،1499)خزيمةوابن

المدنى.غسانأبى

.م:منزيادة(44)

رواية:وقال،بهلليمانبنداودطريقمن1/122الحاكموأخرجه.(2029)الشعبفىالمصنف(5)

به.مسلمبنلليمانطريقمن(781)ماجهوابن.مجهولة
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المسجد...إلىالممشىبعدفضلبابالصلاةكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-1405

،الكحال/إسماعيلحدثنا،نصارىالأحدثنا،لباغندئاحدثنا،الصفارعبيد

المثاشن))بشر:قال!عالشبىعن،الأسلمىبريدةعن،أوسبنالفهعبدعن

(2)"لسننا"فىاوددبوأأخرجه.(1)"القيامةيومئماكبمالنورالمساجدإلىالظلمفى

الكخال.حديثمن

،و3)
بنمحمدبكرأبواخبرنا،عبدانابنالحسنأبوواخبرنا-5042

محمدحدثنا،ال!وسئاللهعبدبنمحمدعمروأبوحدثنا،محمويهبنأحمد

(3نحوهالكحالإسماعيلحدثنا،الأنصارىالمثنىبناللهعبدابن

الاثاراحتسابفىجاءوماالمسجد،إلىالممشىبعدفضلباب

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-5043

الحارثئ،عبدالحميدبنأحمدجعفرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

أبىعن،بردةأبىجذهعن،الفهعبدبن4بريدحدثنى،أسامةأبوحدثنا

إليهاأبعدهمالصلاةفىأجراالنالرأعظم"إن:لمجماللهرسولقال:قالموسى

أجزاأعظمجماعهفىالإماممعيصليهاحتىالفلاةينتظروائذى،فأبعدهمممشى

:2/994الذهبىوقال.غريب:وقالبهالكحالإسماعيلطريقمن(223)الترمذىأخرجه(1)

ضعف.ما،بصرىسليمانبنإسماعيل

.(561)داودابو(2)

بريدةلحديثطريقوهو،المتقدممالكبنأن!حديثقبلفيهاوجاءت،م:منزيادة(3-3)

به.فألحقناه

به.إسماعيلعن(2903)الشعبفىالمصنفعندوهو

"يزيد".:م،س،الأصلفى(4)
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المسجد...إلىالممشىبعدفضلبابالصلاةكتاب

كريب،أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"مامنيثئميصفيهاالذىمن

(3)أسامةأبىعنوغيره(2كريبأبىعنمسلمورواه2

العدلبشرانبنالقهعبدبنمحمدبنعلىالحسينأبواخبرنا-4450

الملكعبدبنمحمدحدثناالضقار،محمدبنإسماعيلاخبرناببغداد،

،عثمانأبىعن،التيمئ(4)سليمانأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الذقيقئ

ممنالمدينةأهلمنالناسمنأحداأعلممارجلكان:قالكعببنأبىعن

معالصخلواتيحضرفكانمنه،المسجدمنمنزلاأبعدالقبلةيصفى

؟والظلماءالرمضاءفىفركبتهحمارااشتريتلو:لهفقيل:قال.جمتالنبى

لمجواللهرسول،و9/31فأخبرالمسجد.(بلزق)منزلىأنأحمثماوالفه:فقال

إلىورجوعى،وخطاىأثرىيكتبكيما،الفهرسوليا:فقالفسأله،بذلك

الفه"أنطاك)6(:لمج!للهارسولفقال:قال.قالكماأو.بارىوإدقباصروإ،أهلى

فىمسلمأخرجهقال.كماأو.(7)"أجمعاحتسبتماواعطاككفه،ذلك

التيمى)8(.سليمانعنأوجهمن""الصحيح

به.أصامةأبىطريقمن(1150)خزيمةابنأخرجه(1)

.م:فىلي!(2-2)

.(277/662)ومسلم،(651)الخار!(3)

إسماعيل(.9:الأصلفى(4)

"يلزقإ.:م،سفى(5)

.76/5النهاية.أعطى:فىاليمنأهللغةهو(6)

اليمىسليمانطريقمن(0402،1402)حبانوابن،(575)داودوأبو،(41212)أحمدأخرجه(7)

به.عثمانأبىطريقمن(450)خزيمةوابن،(783)ماجهوابن،(21217)وأحمدبه.

.(...،663/278)مسلم(8)
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المسجد...إلىالممشىبعدفضلبابالصلاةكتاب

أنجرنا،المحمداباذئطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-4555

الطويل،حمياأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،ال!عدئاللهعبدبنبراهيمإ

منفيدنوامنازلهمعنيتحولواأنأرادواسلمةبنىأنمالكبنأنسعن

ألالملمةبنى"يا:فقالالمدينة(1)تعرىأنعجيهمالقهرسمولفكرهالمسجد،

"الصحيح"فىالبخارئأخرجهفأقاموا)2(..بلى:قالوا."؟آثاركمتحتسبون

،(3)
حميد.حديثمن

الفضلبنإبراهيمبنمحمدأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4655

حدثنا،الأعلىعبدبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكى

:قالاللهعبدبنجابرعن،نضرةأبىعنيحدثكهمساسمعت،المعتمر

ذلكفبلغ:قال.خاليةوالبقاعالمسجد(4)برقيتحولواأنسلمةبنوأراد

!أ!اموا،:!الاثاركم".تكتبفإنمادياركمسلمةبنى"يا:فقالو!عالنبئ

بنعاصمعن""الصحيحفىمسلمرواه.(تحولنا)كناأنايسزناما:وقالوا

.(6)سليمانبنالمعتمرعنالنضو

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4755

نوارالأمثارقشىء.يسترهلاالذىالخالىالأرضمنالفضاء:والعراء،عرا:فتتركتخفى:تعرى(1)

2/77.

به.حميدطريقمن(784)ماجهوابن،(12؟33)أحمدأخرجه(2)

.(565،656،8871)البخاركط(3)

"من".:2ص،سفىبعده(4)

به.نضرةأبىطريقمن(4202)حبانوابن،(451)خزيمةوابن،(14566)أحمدأخرجه(5)

.(665/281)مسلم(6)
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...بالصلاةعمارتهاوفضلالمساجد،فضلبابالصلاةكتاب

حدثنامسذد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحىحدثنا،الحافظيعقوب

بنالرحمنعبدعن،مهرانبنالزحمنعبدعن،ذئبأبىابنعن،يحى

أعظمالمسجدمنفالأبعد"الأبعد:قال/جمج!النبىعن،هريرةأبىعن،سعد3/65

.(1)أجراي!

بالصلاةعمارتهاوفضلالمساجد،فضلباب

فيهاالصلاةوانتظارفيها

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5548

حدثنا،الأنصارئموسىبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

بنالرحمنعبدعن،الزحمنعبدابنيعنىالحارثحذثنى،عياضبنأنس

البلاد"أحب:قالجمج!الفهرسولأن،هريرةأبىعن،هريرةأبىمولىمهران

الصحيح""فىمسلمرواهأسواقها(()2(.الفهالىالبلادوأبغفىمساجدها،الفهإلى

الأنصارى)3(.موسىبنوإسحاقمعروفبنهارونعن

بمكة،فراسبنإبراهيمبناحمدبنالحسنمحمدأبواخبرنا-4955

العزيز،عبدبنعلئحدثنا،الجمحئأحمدبنمحمدبنعمرحفصأبوأخبرنا

بنعطاءعن،لحميداعبدبنجريرحدثنا،الطالقاخ!إسماعيلبنإسحاقحدثنا

:فقالع!ح!النبىإلىرجلجاء:قالعمرابنعن،دثاربنمحاربعن،ال!ائب

(9531)وأحمد،بهمسددعن(556)داودأبووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/082الحاكم(1)

صالح.إسناده:2/995الذهبىوتالبه.ذئبأبىابنطريقمن(782)ماجهوابن،بهيجىعن

به.عياضبنأن!طريقمن(0160)حبانوابن،(1293)خزيمةابنأخرجه(2)

.(671)مسلم(3)
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...بالصلاةعمارتهاوفضلالمساجد،فضلبابالصلاةكتاب

"لا:قألىشز؟البقاعأئ:فقال+((أدرى"لا:قالخير؟البقاعأئالفهرسولىيا

القاعأىجبريل"يا:كفالنبئلهفقال،السلامعليهجبريلفأتاه:قال."أدرى

."ربك"سل:ق!ال.أدرىلا:!ال."؟رشالبقاع"أى:!ال.درىألا:!ال."؟ريخ

عنأسألهما:فقالى،لمج!محمامنهايصعقكادانتفاضةجبريلفانتفض:قالى

خير؟البقاعأىمحمد:"سألك:ال!لامعليهلجبريلسبحانهالفهفقالىشىء.

البقاعخيرأنفأخبزه.أدرىلا:فقلتشز؟البقاعأى:وسألك.أدرىلا:فقلت

.(1)"الأسواقالبقاعشزوأنالمساجد،

محمد،ظ9/31اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5050

مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا،خزيمةبنىر!لاحدثنا،يعقوبابن

بنبشرسهلأبوأخبرنا،المستملىأحمدبنكاملجعفرأبووحدثنا)ح(

حدثنا،البيهقئعقيلبنالحسينبنداودحدثنا،الاسفرايييئبشرابنأحمد

عن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،مالكعلىقوأت:قالىيحيىابنيحيى

الضلاةدامتماصلاةفىأحدكميزال"لا:قالى!عاللهرسولىأن،هريرةأبى

الصحيح""فىالبخارئرواه.(2)(االصلاةإلاأهلهإلىينقلبأنيمنعهلا،تحبسه

.(3)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،وغيرهمسلمةبناللهعبدعن

الحسنأبوحدثنا،الحافظإبراهيمبنمحمدبكرأبوحذثنى-5150

عبدبنجريرطريقمن(1599)حبانوابنبه.محمدبنعمرحفصأبىعن1/90الحاكمأخرجه(1)

صالح.إسناده:2/996الذهبىوقال.بهالحميد

.(470)داودوأبو،(03081)أحمدطريقهومن،1/160مالك(2)

.(275/649)ومسلم،(659)البخارى(3)
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...بالصلاةعمارتهاوفضلالمساجد،فضلبابالصلاةكتاب

حدثنا،صاعدبنمحمدبنيحيىأخبرنا،كتابهمنإملاءالحافظعمربنعلئ

انتظرنا:قالخالدبنقزةحدثنا،الحنفئعلىأبوحدثنا،المئحئاحبنالفهعبد

أنس:قال:قالثئمهؤلاء.جيراننادعانا:وقالفجاء،علينافراث)1(الحسن

خطبناثئملنافصفىفجاء،فبلغهالفيلشطركانحتىليلةذاتلمج!النبئانتظرنا

."الصلاةانتظرتمماصلاةفىتزالوالنوإثكمورقدوا،صلؤاقدالناسإن"ألا:فقال

منهو:قرةقالالخير.انتظرواماخيرفىيزالوالنالقوموإن:الحسنقال

بنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)ري!عالنبئعنأنسحديث

.(3)!اتضلا

أخبرنا،الفقيهمحمشبنمحمدبنمحمدطاهرأبوحدثنا-5052

ابنحدثنا،المروزئالزحمنعبدأبوحدثنا،الطوسئأحمدبنحاجما

بنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(المبارك

بمرو،غئا!تصلاميمونبنإبراهيمبنحليمبنأحمدبنحليمبنمحمد

بنالفهعبيدأخبرنا،الفهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموخهأبوأخبرنا

نأ،هريرةأبىعن،عاصمبنحفصعن،الزحمنعبدبنخبيبعن،عمر

إمامظله؟إلاظللايومظلهفىالقيامةيوماللهيظفهم"سبعة:قالعجي!الفهرسول

،عيناهففاضتخلاءفىاللهذكرورجل،وجلعزالفهعبادةفى/نشأوشابئ،عادل3/66

.2/872يةلهاابطأ.أ:راث(1)

قولمنلاأنسقولمنعندهوآخره،بهالصباحبناللهعبدطريقمن(2033)حبانابنأخرجه(2)

الحسن.

.(060)البخارى(3)
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...بالصلاةعمارتهاوفضلالمساجد،فضلبابالصلاةكتاب

ذاتامرأةدعتهورجل،اللهفىتحائاورجلان،(االمسجدفى1)معلفاقلئهكانورجل

فأخفاهابصدقةتصدقورجل.الفهأخافإنى:فقالنفسهاإلىوجمال2منصب

محمدعن""الصحيحفىالجخارىرواه.(3)"يمينهصنعتمماشممالهتعلملمحئى

عناخروجهمنمسلموأخرجه،المباركبنالفهعبدعنسلامابن

.(4)عبيدالله

بنمحمدالعجاسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5053

بنعمروأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

الدارمئ،سعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهالنضرأبووأخبرنا:قال.الحارث

،الحارثبنعمزوأخبرنه!،وهببناللهعبدحدثنا،الفرجبنأصبغحدثنا

قال!:قال!الخدرئسعيدأبىعن،الهيثمأبىعنحذثه،دزاجعن

اللهقال،بالإيمانعليهفاشهدوا(المسجد)يعتادالزجلرأيتم"إذا:كجمللهارسول!

.(18:التوبةأ(6)"!رخألأوائيؤ!باللهءاتمنألئهسشعديغمر)إلما:وجلعز

المساجد"."فى:موفى"بالمسجد"،:2صفى(ا-1)

"حسن".:2ص،سفى(2)

واحمد.(4486)حبانوابن،(5395)النسانىيقهفىومن،(1342)الزهدفىالمباركابن(3)

!ن(7338)حبانوابن،(2391)والتومذى.بهاللهعبيدطريقمن(358)خزيمةوابن،(9665)

.(16725)فىوسيأتىبه.خبيبطريق

.(0311/91)ومسلم،(6680)البخارى(4)

المساجد!.":مفى(5)

نأغيرروات!وصدقصحتهافىيختلفوالمللمصريينترجمةهذه:وقال،1/212،132الحاكم(6)

التقريب=فىحجوابنقالإلمناكير.كثيردراج:بقولهالذهبىوتعقبه.يخرجاهلمالصحيحشيخى
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النداء...سمعالأعمىفىوردالذىالخبرذكربابالصلاةكتاب

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،العلوئالحسنأبوحدثنا-5054

حدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،منيعبنالأزهربنأحمدحدثنا،الذفاقثويهفى

جمسيه:الفهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،البناخ!ثابتعن،المزئصالح

.(2)ىوقغيرالمرئصالح.(1)"وجلعزالفهأهلهماللهبيوتعفاري!إن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا)3(-5505

أبىبنعثمانحدثناخالد،بنصدقةحدثنا،عفاربنهشامحدثناداود،

قال:قالهريرةأبىعن،العنسىهاخ!بنعميرعن،الأزدئالعاتكة

.(4)"هظحفهولشىءالمسجدأتى"من:كيرالفهرسول

النداء،سمعالأعمىفىوردالذىالخبرذحرباب

الحضور،تركفىيرخصقلمومن

الجمعةغيرفىفيهرخصومن

،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمداخبرنا-5056

(1)

(2)

(3)

(4)

المختصرفىلهالترمذىتحسينالذهبىنقلوقد.الهيثمأبىعنحديثهفىصدوق:235-ا/

حبانوابن،(1502)خزيمةوابن،(2617)والترمذى،(16511)(حمدوأخرجه.997/2

بنعمروطريقمن(802)ماجهوابن،(3093)والترمذىبه.وهبابنطريقمن(1721)

غريب.حسن:الترمذىوقالبه.الحارث

به.المرىصالحطريقمن(1289)حمدبنعبدوأخرجه،(2945)الشعبفىالمصنف

والجرح،4/273الكيرالتاريخ:فىعيهالكلامينظر.المرىلرأبو،واحبنلثربنصالحهو

،2/289الاعتدالوميزان،1378/4والكامل،2/199الكيروالضحفاء،4/395والتعديل

ضيف.:358/1التقريبفىحجرابنقال.ا6/13الكمالوتهذيب

المصرية.النسخةمنزيادةأنهماحاشيتهاوفى.م:منزيادةبعدهوالذىالحديثهذا

.(4398)فىتخريجهتقدم
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بيتهفيجمعمنبابالصلاةكتاب

أبووأخبرنا)ح(مروانحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،محمدبنإبراهيمحدثنا

بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثناهذا،ولفظهإبراهيمابنالفضل

الفهعبدبنالفهعبيدحدثنا،الفزارىمعاويةبنمروانأخبرنا،إبراهيم

إلىأعمىجاء:قاليرة!هأبىعن،الأصئمبنيزيدعمهعن،الأصم

يرخصأنفسأله.الصلاةإلىيقودخ!قائدمحرليسإنه:فقالجم!الفهرسول

فقال."؟بالصلاةالنداءتسمع"هل:لهفقالدعاهوئىفلما،لهفأذنبيتهفىله

وإسحافوسويدقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه"فأجب".:قال.نعم:له

.(1)إبراهيمابن

بيتهفىجمعمنباب

،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهأبوعبدأخبرنا-5705

،الوارثعبدحدثنامسذد،حدثنااو(./31،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا

خلقا،الناسأحسنلمج!الفهرسولكان:قالمالكبننسأعن،التياحأبىعن

ثئمفيكنستحتهائذىبالبساطفيأمربيتنا،فىوهوالضلاةتحضرهفرئما

النخل.جريدمنبساطهموكان:قال،بنافيصفىخلفهفنقوميقومثئم،ينضح

.(2)الوارثعبدعنالربيعوأبىشيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه

قالا:الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5805

الضغانئ،إسحافبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

.(5009)فىتقدم(1)

.(4336)فىوتقدم.(569/267)مسلم(2)
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بيتهفيجمعمنبابالصلاةكتاب

أنس،عن،حميدعن،سلمةابىبنالعزيزعبدحدثنا،داودبنموسىحدثنا

بيتهفىمرضهفىجمصالفهرسول/بناصفى:قالتالحارثبنتالفضلائمعن67/3

صلاةبعدهاصفىما)والمرسنت!:قرأ،بهمتوشئحاواحدثوبفىالمغرب

(1)ير"ص
لبض.حى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوواخبرنا2)-5955

داود.بنموسىأخبرنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،العباسأبوحدثنا

.(2فذكره

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالقهعبدمحمدأبووأخبرنا-5565

عن،الأعمشعن،معاويةابوحدثنانصر،بنسعدانحدثنا،الأعرابى

هؤلاءصفى:قالدارهفىالقهعبدأتينا:قالاوعلقمةالأسودعن،إبراهيم

رواهبهما.صلاتهفىالحديثوذكرفصفوا.قوموا:فقاللا.:قلنا؟خلفكم

.(3)معاويةأبىعنكريبأبىعن""الصحيحفىمسلم

بابفىذلكفىأنسعنالزحمنعبدبنالعلاءحديثمضىوقد

يؤم"ولا:!صالنبىقولتعالىالفهشاءإنوسنروىالعصر)4(،تأخيركراهية

فىالألبانىوصححهبه.داودبنموصىطريقمن(984)والشانى،(26871)أحمدأخرجه(1)

.(942)النانىصحيح

:بعدهكتبثم"إجازة!.:قبلهوكتب،الأصلحاشةفىمثبتوهر،2ص،س:فىلي!(2-2)

.،الجميععلىوضرب،بمثلهفذكره:"بخطه

.(1931)فىوتقدم.(534)مسلم(3)

.(2116)فىتقدم(4)
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الصلاةكتاب

.(1)"بإذنهإلأبيتهفىالرجل

بيتهفىجمعمنباب

عمرنصروأبوالفقيهطاهربنالقاهرعبدمنصورأبو2)وأخبرنا-6105

الفارسئحمدانبنعلىبنالرحمنعبدالقاسمبوأ(2وقتادةبنالعزيزعبدابن

أبوحدثنا،السلمئنجيدبنإسماعيلعمروأبوحدثنا:قالواا%شينفى

مولىسعيدأباأن،نضرةأبىعن،سليمانحدثنا،الأنصارئحدثنا،مسلم

الضلاةحضرتفلفا،مسعودوابنوحذيفةذزأبادعا،مملوكاأو،الأنصار

ياكذاكأ:ذزبوأفقال.ذرباأياتأخر:حذيفةلهفقال،بهمليصلىذربوأتقذم

نأيعنى:سليمانقال،فتأخر.نعم:قال؟الرحمنعبدأباياأو،مسعودابن

.(3)ببيتهأحقالرجل

ال!كرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5562

أبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

فدعاطعاماصنعأنه،ثابتأبىبنحبيبعنالضغير،موسىعن،معاوية

وجوهمنوأناساوذراكهيلبنوسلمةالتيمئوإبراهيمالنخعئإبراهيم

فىفصلواالصلاةحضرتثئم،عليهمفقمقالتيمئإبراهيمفأمرالقؤاء،

البدرى.مسعودابىحديثمن(5387-5350،5351،5384)فىسيأتى(1)

اصلفىعليهضرب،إإجازة:قبلهوكتب،الأصلحاشيةفىمثبتوهو،2ص،سفى!ل(2-2)

.،المؤلف

الرزاقعبدوأخرجه.(01)الانصارىالقهعبدبنمحمدوحديث،(1546)المعرفةفىالمصنف(3)

.(5389)فىوسيأتى.بنحوهبهنضرةأبىطريقمن(6157)شيبةأبىوابن،(3822)
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جماعةفوقهمافماالاثنينبابالصلاةكتاب

لبيوتا
)1(صءوء

.بالطعامجاءهمثثمالمسجد،إلىيخرجواولمجماعةفى

جماعةفوقهمافماالاثنينباب

،إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6305

أبىعن،خالدحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،مسذدحدثنا،المثنىأبوأخبرنا

الصلاةحضرتإاذا:قال!ع!اللهرسولأن،الحويرثبنمالكعن،قلابة

عن""الصحيحفىالبخارئرواهاكبركما")2(.ليؤئكماثمأقيما،ثمفأذنا

(3)يرو
.مسدد

حدثناالوليد،ابواخبرنى،الحافظالفهعبدأبوواخبرنا-5064

عن،الوهابعبدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنامحمد،بناللهعبد

!ع!النبئأتيت:قالالحويرثبنمالكعن،قلابةأبىعنالحذاء،خالد

الصلاةحضرت"اذا:لناقالعندهمنالاقفالأردنافلفا،رلىوصطحبأنا

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواهاكبركما!.وليؤمكمااقيما،ثئمفأذنا

.(4)براهيمإ

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضل"ابنالحسينأبوأخبرنا-5065

سعيدزيدبوأحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابناظ(31/0

.998/2المهذبفىلماموافقالنسخبميمامنوالمثبت.ا"البيت:2صفى(1)

،1828)فىوتقدم.بهزريعبنيزيدطريقمن(0151)خزيمةوابن،(979)ماجهابنأخرجه(2)

.(5359)فىوسيأتى،(1963،1964،1230

.(658،0860)البخارى(3)

.(674/293)مسلم(4)
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جماعةفوقهمافماالاثنينبابالصلاةكتاب

أبووأخبرناإح(أخبرخ!:قالشعبةحدثنا:قالاالمنهالبنوحخاجالربيعابن

حبيب،بنيونسحدثنا،أحمدبنجعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنببهر

أبىبنالفهعبدسمعت:قالإسحاقأبوحدثنا،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا

68/3الصبحصلاةؤ!عاللهرسولبناصفى/:قالكعببنأبىعن،يحذثبصير

"إن:،!اللا.:9!الوا0((؟فلان"أشاهد:!اللا.:!الوا."؟فلانأشاهذ9:فقال

ولو،المنافقينعلىالضلاةأثقلمن-والصبحالعشاءيعنى-الصلاتينهاتين

ولو،الملائكة!صمثلعلىالأولوالص!احبواولويزدوهمافيهمامايعلمون

وصلاته،وحدهصلاتهمنأزكىالزجلمعالزجلوصلاة،لابتدرتموهفضيلتهتعلمون

عز-وجل")1(.اللهإلىأحبفهوكروما،الزجلمعصلاتهمنأزكىالرجلينمع

طهمانبنوإبراهيمالثورىسفيانرواهوكذلك.شعبةعنجماعةرواههكذا

.(2)إسحاقأبىعنوجماعةيونسبنوإسرائيل

أبيهعنبصيرأبىبنالفهعبدعنإسحاقأبىعنمعاويةبنزهيرورواه

أبى:عن

أخبرناببغداد)3(،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناه-5066

حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربنالفهعبد

،(21265)أحمدوأخرجه.(556)والطالسى،2/641والتاريخالمعرفةفىسمانبنيعقوب(1)

الألبانىوحسنه.بهشعبةطريقمن(5602)حبانوابن،(4771)خزيمةوابن،(455)داودوأبو

.(518)داودأبىصحيحفى

.2/642والتاريخوالمعرفة،(5028)فىتقدمماينظر(2)

.2ص،الأصل:فىلي!(3)
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جماعةفوقهمافماالاثنينبابالصلاةكتاب

قدمت:قالأبيهعن،بصيرأبىبنالفهعبدحذثنى،إسحاقأبوحدثنا،زهير

.(1)بعكبنأبئفلقيتالمدينة

.(2)إسحاقابىعنوجماعةميمونبنخالدرواهوكذلك

أبىعنإسحاقأبىعنشعبةعنالمباركبنالفهعبدورواه-5067

بنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه.كعببنأفيعنبصير

.(3)فذكره.الفهعبداخبرنا،عبدانأخبرنا،الموخهأبوأخبرنا،حليم

.(4)إسحاقأبىعنوجماعةحازمبنجريررواهوكذلك

أبىعنحريثبنالعيزارعنإسحاقأبىعنالأحوصأبوورواه

بصير:

الفهعبدأخبرنا،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدأخبرناه-5068

أبوحدثنا،الزبيعبنالحسنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،ابن

قال:قالبصيرأبىعن،حريثبنالعيزارعن،إسحاقأبىعن،الأحوص

(5)بر

بى.

أبىعنشعبةعنمعاذبنومعاذالحارثبنوخالدسعيدبنيحىورواه

به.زهيرعنطرقمن(1476)خزيمةوابن،(21269)أحمدأخرجه(1)

به.ميمونبنخالدطريقمن2/641صمانبنويعقرب،(1308)الدارمىأخرجه(2)

.248/1الحاكم(3)

به.حازمبنجريرطريقمن(21271)المسندزوائدفىأحمدبناللهعبدأخرجه(4)

أبىطريقمن(21273)المسندزوائدفىأحمدبناللهعبدوأخرجه.2/641والتاريخالمعرفة(5)

به.الأحرص
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جماعةفوقهمافماالاثنينبابالصلاةكتاب

أبيه:ومنبصيرأبىبنالفهعبدمنإسحاقأبىسماعفذكروا،إسحاق

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5695

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبىعن،شعبةحدثنا:قالاالحارثبنوخالدسعيدبنيحيىحدثنا،بكر

منهسمعتهوقد:إسحاقأبوقال،أبيهعن،بصيرأبىبنالفهعبدعن،إسحاق

صلاةلمجيه!الفهرسولصفى:يقولكعببنأبئسمعت:قال،أبيهومن

.(1)الحديثفذكريوما.الضبح

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-5575

حدثنا،أبىحدثنا،معاذبنالفهعبيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

قال:شعبةقال،أبيهعن،بصيرأبىبنالفهعبدعن،إسحاقأبىعن،شعبة

قال:يقولكعببنأبئسمعت:قالأبيهومنمنهسمعتقد:إسحاقأبو

الزبيع)2(.بنسعيدحديثنجوفذكرلمجيه!.اللهرسول

:قالالفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرظ

:يقولالمدييىبنعلئسمعت:يقولالأسفاطئالفضلبنالعباسسمعت

جميعا.كعببنأبىمنالحديثسمعابصيرأبىوابنبصيرأبو

والنسانىبه.بكرأبىبنمحمدطريقمن(21267)المشدزوائدفىأحمدبناللهعبدأخرجه(1)

به.الحارثبنخالدطريقمن(0572)حبانوابن،(842)

وأخرجهأبى.:منبدلاإبراهيمثنا:تالمعاذبنالفهعبيد:وفيه.2/641،642والتاريخالمعرفة(2)

به.معاذبنالفهعبيدطريقمن249/1الحاكم
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جماعةفوقهمافماالاثنينبابالصلاةكتاب

سمعت:قالإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرظ

بنخالدروايةفى:يحيىبنمحمدقال:يقولالمدينئمحمدبنالفهعبد

من؟(2)محفوظةالزوايات)1(هذهأندلالةاو،ا/31سعيدبنويحيىالحارث

!هو؟كيفأدرىما،الأحوصأبىحديثخلا،يقللمومن.(3)أبيهعن:قال

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا4)-5071

محمدأخبرظ4و،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوس!حدثنا،إسحاق

حدثنابمرو،المخيرفىمحمدبنبكرأحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدابن

عن،وهيحبحدثنا:(قالا)إسماعيلبنموسىحدثنا،خيثمةأبىابنبكرأبو

نأ،الخدرئسعيدأبىعن،الناجىالمتوكلأبىعنالأسود،سليمان

فيصفىهذاعلىيتصذقرجل)ألا:فقالوحدهيصفىرجلا/أبصرجمي!النبئ

(6)
.معه؟!

عفوسابنمحمدبنعلىبنالحسينأحمدأبوأخبرنا-5072

القطيعى،هوحمدانبنجعفربنأحمدبكرأبوأخبرنابها،الأسداباذكث

.""الرواية:الأصلفى(1)

.249/1،250المستدركينظر(2)

الأصل.:فىلي!(3)

.2ص،ص:فىلي!(4-4)

.2ص،صفىلي!(5)

،209/1والحاكم،(584)الصغرىوفى،الدسنأبىعن(1439)المعرفةفىالممنف(6)

(2398)حبانوابن،بهإصماعلبنمرصىعن(574)داودابووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه

.(5076،5077)فىوصيأتىبه.وهيبطريقمن
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بهافسبقالصلاةيريدخرجمنبابالصلاةكتاب

حدثنا،إسحاقبنيحيىيعنىزكرئاأبوحدثنا،موسىبنبشرعلىأبوحدثنا

قال:قالالأشعرىموسىأبىعن،جذهعن،أبيهعنبدر،بنعليلة

(1)"جماعةفوقهمافما"اثنان:كج!الفهرسول

والله،2ضعي!وهوبدربنالربيعوهو،عليلةعنجماعةرواهكذلك

أعلم.

ضعيف:أيضااخروجهمنروىوقد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-5573

بنمحمدحدثنا،الكوفئالحجرئيحيىبنأحمد)3(أخبرخ!،يعقوب

قال:قالأنسعن،ثابتحدثنازربى،بنسعيدحدثناالضلت،

لاق(4)و.((فراشهبصدرأحقوالزجل،دابتهبصدرأحق"الزجل:كج!اللهرسول

.()((جماعةفهوكروما،جماعةوالثلاثة،جماعة"الإثنان:كج!الفهرسول

(1

(2

(3

(6

بهافسبقالصلاةيريدخرجمنباب

(6سهلبنأحمدنصبرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا6)-7455

بنالربغطريقمن(972)ماجهوابنبه.إسحاقبنيحىطريىمن(565)حميدبنعدأخرجه(

به.بدر

.(1501)فىتقدم(

أمحمد(.:مفى(

"تالا.:مفى(

/2الذهبىوقال.الصلتبنمحمدطريقمن3/0312الكاملفىعدىابنالأخيرضطرهأخرج(

.ضعفوهسعيد:999

.2ص،س:فىليى(6-
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بهافسبقالصلاةيريدخرجمنبابالصلاةكتاب

القعنبئحدثنا،البخارىالمتوكلبنسهلعصمةأبوأخبرنا،ببخارىالفقيه1)

محمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا)ح((امسلمةبنالفهعبد

بنالعزيزعبدحدثنا،مسلمةبناللهعبدحدثناداود،أبوحدثنابكر،ابن

بنعوفعن،علىبنمحصنعنطحلاء،ابنيعنىمحملإعنمحمد،

وضوءهفأحسنتوضأ"من:جم!الفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،الحارث

ذلكينقصلاوحفرها،صلاهامنأجرمثلالفهأعطاهصئوا،قدالنالرفوجدراحثئم

لث!يئا!)2(.أجرهممن

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكرأبوأخبرنا،علعأبووأخبرنا-7505

عن،عطاءبنيعلىعن،عوانةأبوحدثنا،العنبرئعئادبنمعاذبنمعاذ)3(

الموتالأنصارمنرجلاحضر:قالالمسئببنسعيدعن،هرمزبنمعبد

جمؤالفهرسولسمعت،احتساباإلاأحذثكموهماحديثامحدثكمإنى:فقال

اليمنىقدمهيرفعلم،الضلاةإلىخرجثئمالوضوءفأحسنأحدكمتوضأأإذا:يقول

ليبعد،أوفليقزب،سيتهعنهالفهحطإلاالئسرىقدمهيضغولم،حسنهلهالفهب!كإلا

وبقىبعضاصئواوقدالمسجدأتىوإنله،غفرجماع!فىفصئىالمسجدأتىن!ف

فأتئمصلواوقدالمسجدأتىن!ف،كذلككانبقى،ماوأتئمأدركماصفى،بعمق

.2نى:س،ص)1-ا(يى

ووافقهوصححه،1/802،902والحاكم،الروذبارىعلىأبىعن(583)الصغرىفىالمصف(2)

بنالعزيزعبدطريقمن(854)والنائى،(8947)أحمدوأخرجه.(564)داودوأبو.الذهبى

.(528)داودأىصحيحفىالألبانىوصححهبه.محمد

.473/26الكمالتهذيبينظر.الصوابوهومحمد".5:داودأبىوفىالنسخفىكذا(3)
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الصلاةكتاب

.(1)"كذلككانالفلاة

...هيفصلىقدمسجدفىالجماعةباب

فيهصلىقدمسجدفىالجماعةباب

ال!لمةتفرقفيهايحنا!لإذا

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-0765

حدثنا،عفانحدثنا،الحربىالحسنبنإسحاقحدثنا،القطانزيادابن

أبىعن،الناجىالمتوكلأبىعن،الألمودسليمانحدثنا،خالدبن2وهيب

))ألا:فقالجمسراللهرلمولصلىوقدالمسجدرجلدخل:قالالخدرىسعيد

.(3)"؟هعمفيصلىهذاعلىيتصدقرجل

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7705

محمدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أبىعن،الناجىسليمانعن،عروبةأبىابنهوسعيدعنبشر،ابن

صلىوقداظأا/31رجلجاء:قالالخدرئسعيدأبىعن،المتوكل

فصلىرجلفقام."؟اذهعلىيتجر"من:صج!الفهرسولفقال،ه!عاللهرسول

(4)
معه.

الحسينأبوأخبرناأحمد،بنمحمدبنمحمدوأخبرنا-5078

.مجهولمعبد:2/0001الذهبىوقال.(563)داودأبو(1)

إوهب".:مفى(2)

.(5071،5072)فىوتقدمبه.عفانعن(11613)أحمدأخرجه(3)

طريقمن(2399)حبانوابن،(6321)خزيمةوابن،(022)والترمذى،(91011)أحمدأخرجه(4)

حسن.حديث:الترمذىوقال.بهعروبةأبىبنسعيد
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...هيفصلىقدمسجدفىالجماعةبابالصلاةكتاب

محمدحدثنا/ال!جستاخ!داودأبوحدثنا،الفؤلؤئعلىابوحدثنا،الفسوئ3/70

الخبر:هذافىالحسنعن،زيدبنخصيبحدثنا،هشيماخبرنا،العلاءابن

.(1)!جملالفهرسولمعصفىكانوقد،معهفصلىزحنهبكرأبوفقام

حدثنا،البربهارئبحرأبوحدثنا،الإسفرايينئسعيدأبوأخبرنا-7905

الجعدحدثنا،العفئالضمدعبدأبوحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشر

فجاء،وجلسنارفاعةبنىمسجدفىالغداةصلينا:قالاليشكرئعثمانأبو

فأمرنعم.:قلنا؟أصفيتم:فقالفتيانهمنعشرينمننحوفىمالكبنأنس

.(2)مهبفصفىتقذمثئم،وأقامفأذنفتيانهبعض

أحمدبنعمربنالفهعبدحدثنا،الزوذبارئعلعأبووأخبرنا-8005

عن،سفيانعن،داودأبوحدثنا،ائوببنشعيبحدثنا،بوادطشوذبابن

وصفىوأقامفأذنصفينا،وقدأذمنجاءنا:قالعثمانأبىعن،يونس

.(3)بأصحابه

.(4)كرههأنه،الحسنعنيونسوعن

(فى)يكونموضععلىمحمولةالبصرئالحسنكراهية:الشيخقال

.(3697)عقبوتقدم.(27)داودلأبىالمراسيل(1)

ابىالجعدعنطرقمن(5435)يعلىوأبو،(7163)ضيبةأبىوابن،(1967)الرزاقعبدأخرجه(2)

الصحح.رجالورجالهيعلىأبورواه:2/4الزوائدمجمعفىالهيثسقالنجحوه.عئمان

.ء.بهيون!طريقمن(7162)ضيبةأبىوابن،الثورىعن(3418)الرزاقعبدأخرجه(3)

.(7176)ضيبةأبىوابن،(3426)الرزاقعبدينظر(4)

.م:نىيى(5)
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...الريحبعذرالليلوفىالمطر،بعذرالجماعةتركبابالصلاةكتاب

أعلم.والله،الكلمةتفزقصفىأنبعدفيهالجماعة

الريحبعذرالليلوفىالمطر،بعذرالجماعةتركباب

الظلمةمعالبردأو

المزكىإسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0815

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنابنبكروأبو

أبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا

حدثنا،خزيمةبنالسرئحدثنا،الحافظيعقوببنمحمدحدثنا،اللهعبد

ابنبكرأبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكعن،مسلمةبنالفهعبد

قرأت:قاليحيىبنيحىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،إملاءإسحاق

بردذاتليلةفىبالضلاةأذن:قالعمرابنعن،نافععن،مالكعلى

يأمرري!مجالفهرسولكان:قالثئم.الرحالفىصفواألا:فقال،وريح

لفظ2).الزحمال")1(فىصفوا"ألا:يقولمطرذاتباردةليلةكانتإذاالمؤذن

والباقىأذن.أنهعمرابنعن:قالالشافعىحديثوفى.يحيىحديث

مالك،عنيوسفبناللهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواهسواء2(.

.(3)يحيىبنيحيىعنمسلئمورواه

نأوفيه73/1ومالك،88/1والثافعى،(1443)والمعرفة،(510)الصغرىفىالمصنف(1)

وابن،(653)والنسائى،(0631)داودوأبو،(5302)أحمدطريقهومن،أذنعمربنالفهعبد

.(7802)حبان

-.2ص،سفىلي!(2-2)

.(697/22)ومسلم،(666)البخارى(3)
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...الريحبعذرالليلوفىالمطر،بعذرالجماعةتركبابالصلاةكتاب

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5082

عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عنعمر،بنالفهعبيد)1(عن،الطنافسئعبيدبنمحمدحدثنا،العامرئ

اخرفىقالثم،وريحبردذاتليلةفىبالصئ!لاةنادىعمرابنأن،نافع

كانلمجوالفهرسولفإن؟الرحالفىصلواألا،رحالكمفىصفواألا:ندائه

:يقولسفرفى،ريحذاتأو،مطرذاتأو،باردةليلةكانتإذاالمؤذنمريأ

.(3)هفلاعبيدحديثمن""الصحيحفىأخرجاهالزحال")2(.فىملوا"ألا

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدبنمحمدواخبرنا-5083

الفهعبدبنمحمدحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

عمر،ابنعن،نافععنعمر،بنالفهعبيدحدثنا،أبىحدثنانمير،ابن

ألا:أذانهاخرفىفقالومطر،وريحبردذاتليلةفىبالضلاةنادىأنه

كانتإذاالمؤذنيأمركانجمججوالفهرسولإن:قالثئمالزحال.فىصلوا

فىمسلمرواه."رحالكمفىالاملوا1:رف!لافى،مطرذاتأو،باردةليلة

اخروجهمنالبخارئوأخرجه،نميربنالفهعبدبنمحمدعن""الصحيح

.(4)هفلاعبيدعن

2:"عدأ.ص،سىف(1)

.(1887،1888)فىتقدم(2)

.(697/42)ومسلم،(632)البهخارى(3)

.(697/23)مسلم(4)
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...الريحبعذرالليلوفىالمطر،بعذرالجماعلأتركبابالصلاةكتاب

الشرقى،ابنحامدأبوأخبرنا،العلوىالحسنأبوأخبرنا)1(-5584

حدثنا،أبىأخبرنحما،عبدانحدثنا،حفصبنأحمد!بمحمدعونأبوحدثنا

فىسفرفىكانجموالفهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،أيوبعن،شعبة

3/71أن:مناديهفنادى،ومطرظلمةأو،وبردظلمةأو/،وريحظلمةذاتليلة

.(2)رحالكمفىصلوا

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-8555

عن،إسحاقبنمحمدعن،(3)سلمةبنمحمدحدثنا،النفيلئحدثنا،داود

فىبالمدينةبذلكاو،31/2جمواللهرسولمنادىنادى:قالعمرابنعن،نافع

القزة)4(.والغداةالمطيرةالفيلة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5586

خيثمةأبوحدثنا،النضرأبوحدثنا،البرازمكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

بنإسماعيلأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(

جابرعنالربير،أبىعن،خيثمةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبة

فىمنكمشاءمن"ليصل:فقالشطرناسفرفىجموالفهرسولمعخرجنا:قال

أصلفىعل!)ضرب:بعدهوكتب.الأصلحاشميةفىوأثبته،2ص،سفىالحديثهذايردلم(1)

.!المؤلف

من(7702)حبانوابن،(937)ماجهوابن،(0601)داودوأبو،(4784،0584)أحمدأخرجه(2)

.(934)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(5578)فىوشأتى،بنحوهأيوبعنطرق

.")مسلمة:مفى(3)

.4/38النهاية.الباردة:القرة(4)

فكر.:(235)داودأبىضعيففىالألبانىوتال.(0641)داودأبىعندوالحديث
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...الريحبعذرالليلوفىالمطر،بعذرالخفاعة/تركبابالصلاةكتاب

(1)(2)
يحى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.!ءر

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدابواخبرنا-8705

الوفابعبداخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

الحديبيةيومأصابنا:قالابيهعن،المليحأبىعن،خالدأخبرنا،عطاءابن

فىصقوا"أنلمجعو:النبىمنادىيعنىفنادىنعالنا،اسافليبللممطر

.(3)إرحالكم

وأبوالقاضىالحسنابنبكروابوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5088

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبىابنسعيد

الباهلى،عبيدةبنعامرعن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسن

بغيش)4(فأصابنالمج!الفهرسولمعكنا:قالبيهأعن،الهذكالمليحابوحدثنا

فىيصفىأنءا!ثل"من:سفرفىونحنلمجفالفهرسولمنادىفنادى،مطرمن

.()أفليفعلرحله

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

بنأحمدبكرأبواخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5089

طريقمن(9651)خزيمةوابن،(904)مذىوالتر،(6501)داودوأبو،(43471)أحمدأخرجه

به.خيثمةأبىزهير

.(698)ملم

،(5901)داودوأبو،(40072)أحمدوأخرجه.بهالحذاءخالدطريقمن(936)ماجهابنأخرجه

فىالألبانىوصححه.المليحوأبىخالدبينقلابةأبىبزيادة،بهخالدطريقمن(0792)حبانوابن

.(932)داودأبىصحيح

.143/1النهاية.القيلالمطروهر،بغشتصغير:بغيش

به.عفانابنعن(1370)الأعرابىابنأخرجه
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...51أخذإذاالأخبثينبعذرالجماعةتركبابالصلاةكتاب

أويس،أبىبنإسماعيلحدثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا،إسحاق

بنعتبانأن،الأنصارىالزبيعبنمحمودعن،شهابابنعن،مالكحدثنى

(1)اهنإالفهرسوليا:جمي!اللهلرسولقالنهوأ،أعمىوهوقومهيؤمكانمالك

بيتىفىالفهرسوليافصل،البصرضريررجلوأنا،والسيلالظلمةتكون

!أشارأصلى؟".أنتحب"أين:وقالجمجره!لارسولفجاء.مصلىأتخذهمكانا

فىالبخارئرواه.(2)رجمجالفهرسولفيهفصلىالبيتمنمكالؤإلى

.(3)أويسأبىبنإسماعيلعن""الصحيح

51أخذإذاالاخبثينبعذرالجماعةتركباب

يتطهرحتىأحدهماأو

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-5955

،أيوببنيحيىحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناببغداد،

أبوحدثنا:قالاجعفربنومحفدبلالبنسليمانأخبرنا،مريمأبىابنحدثنا

ر!نهاعائشةعن،عتيقأبىبنمحمدبنالفهعبدعن،مجاهدبنيعقوبحزرة

الأخب!ين،يدافعوهوولا،الطعامبحضرةأحدكميصفين"لا:جمجرالنبئقال:قالت

.(4)إوالبولالغائط

أإنماإ.:مفى(1)

.(1612)حبانوابن،(787)النسائىطريقهومن،1/172مالك(2)

.(4987)فىتقدمماوينظر.(667)البخارى(3)

/560)ومسلم،(89)داودأبروعنه،(24166)أحمدوأخرجه.(1448)المعرفهفىالمصنف(4)

به.حزرةأبىطريقمن(933)خزيمةوابن،(67
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3/27

...51أخذإذاالأخبثينبعذرالجماعةتركبابالصلاةكتاب

أبىبنمحمدعنالدراوردىوحذثنى:مريمأبىابنقال-5091

.(1)مثلهعالشةعن،أبيهعن،عتيق

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا2)-5092

(2(ح)جعفربنإسماعيلحدثنا،قتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا

بنإسماعيل/حدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

نأ،عائشةعن،عتيقأبىبنالفهعبدعن،(3)القاصحزرةابوحدثنا،جعفر

يدافعوهوولاالالعام،بحضرةوهوأحدكم(4)يصفىالا:قاللمجفهالفهرسول

.(6)إسماعيلعنوغيرهقتيبةعن""الصحيحفىمسلئمرواه.()الني!بخألا

حدثنا،دحيمابنجعفرأبوأخبرنا،العلوئمنصورأبوأخبرنا-9305

عن،عروةبنهشامحدثنا،الأسدئكناسةبنمحمدحدثنا،حازمبنأحمد

الرجلوأرادالضلاةحفرت)إذا:!عالنبىعن7)،الأرقمبنالفهعبدعن،أبيه

.(8)1(7ءالخلابفليدأالخلاء

أبىابنطريقمن(237)2/94العللفىحاتمأبىابنوذكره.(4841)عقبالمعرفةفىالمصنف(1)

به.عتيق

."المصنفأصلفىعليه"ضرب:الأصلحاشيةوفى،2ص،سفىليى(2-2)

.االقاضى":مفى(3)

.""يصلين:مفى(4)

.(244490)أحمدطريقهومن،(432)جعفربنإسماعلحديث(5)

.(.../560)مسلم(6)

.م:فىليى(7-7)

به.كناصةبنمحمدعن(1467)الدارمىأخرجه(8)
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...أخذاهإذاالأخبثينبعذرالجماعةتردبابالصلاةكتاب

بكروأبوالمزكىاظ(31/2إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا1)-4905

بنالربمأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسنابن

علئئناحد،لفقيهاطاهربوأوأخبرنا)ح(لكماأخبرنا،فعئالشاأخبرنا،سليمان

،الطباعابنعيسىبنإسحاقحدثنا،مةأساأبىبنالحارثحدثنا،حمشاذابن

أصحابهيؤئمكانأنه،الأرقمبنالفهعبدعن،أبيهعن،هشامعن،مالكعن

وجد"إذا:يقولكيهماللهرسولسمعت:فقالرجعثتملحاجتهفذهبيوما،

العلوىحديثوفى،الشسافعىيثحطلفظ."الصلاةقبلبهفليبدأالغائطأحدكم

.(2)(بالخلاء"افليبدأالخلاءالرجلوأرادالصلاةحضرت"إذا:جمتالنبىعن:قال!

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-5095

عن،عروةبنهشامحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،داودبوأحدثنا

فهم،يؤوهوالناسومعهمعتمراأوحاخاخرجأنه،أرقمبناللهعبدعن،أبيه

وذهب-أحدكمليتقدم:قالثم،الضبحصلاة؟الضلاةأقاميومذاتكانفلفا

الخلاءيذهبأنأحدكمأراد"إذا:يقولع!ي!القهرسولسمعتفإنىالخلاء-

.(4)هشامعنلكطرواهو!زلكبالخلاء")3(.فليبدأالصلاةوظمت

.2ص،الأصل:فىلي!(ا-1)

النسائىطريقهومن،159/1ومالك،155/1والشافعى،(1446)المعرفةفىالمصنف(2)

،(616)ماجهوابن،(421)والترمذى،(15959)أحمدوأخرجه.(0712)حبانوابن،(851)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهعروةبنهشامطريقمن(932،1652)خزيمةوابن

.(88)داودأبو(3)

المطبهوعة.النسخةمنوأثبتناه،نسختينفىموجودغيرأنهأشرناوقد،السابقالحديثهو(4)
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التوقانشديدةاليهونفسهالطعامبحضرةالجماعةتركبابالصلاةكتاب

أبوقال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا

،ضمرةوأبوإسحاقبنوشعيبخالدبنوهيبالحديثهذاروى:داود

أرقم،بنالقهعبدعن،حذثهرجلعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

.(2)زيهزقالكماقالوا(1)عروةبنهشامعنرووهائذينوالأكثر

أبوأخبرنا،إملاءالعلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-9655

(3)"

اسد،بنبهزحدثنا،الحكمبنبشربنالزحمنعبدحدثنا،الشرقئمد

انهلمجي!النبىعن،هريرةابىعن،أبيهعن،الأودئإدريسعن،شعبةحدثنا

شعبة.عنجماغةأسنده.(4)!الخبثمنشئايجدوهوأحدممميصفىألا:قال

فوقفه.شعبةعنإياسأبىبنادمورواه

التوقانشديد،إليهونفسهالطعامبحضرةالجماعلأتركباب

القاسمبنمحمدبنالحسنبنالحسينالفهعبدابواخبرنا-5597

بنالفهعبدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلحدثناببغداد،الغضائرى

بنأنسعن،الرهرئعن،عيينةبنسفيانحدثنا،المخزمئأئوببنمحمد

فابدءواوالعشاءالغحلاةحضرت)إذا:!مجالفهرسولقال:قالمالك

.،أبيهاعن:مفىبعده(1)

.(88)عقبداودأبو(2)

ابن".:مفىبعده(3)

51/435وأحمد.بنحوهبهيزيدبنإدري!طريقمن(7202)حبانوابن،(186)ماجهابنأخرجه(4)

.(150)ماجهابنصححفىالألباكأوصححهبه.الأودىيزيدطريقمن(9697)

ادم.عن3/192سفيانبنيحقوبأخرجه(5)
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الصلاةكتاب

بالعشاء(()1(

(2):.و
"لى.

التوقانشديدةاليهونفسهالطعامبحضرةالجماعةتركباب

عنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.

المزكىإسحاقأبىابنزكريابووأالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9855

أحمدبنمحمدصادقيوأبومئالفاشبيببنأحمدبنعلىبنأحمدنصروأبو

بنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:الضيدلاض!

73/3بنويونسالحارثبنعمروأخبرض!/،وهببنالفهعبدحدثنا،سليمان

"إذا:قاللمج!اللهرسولأن،مالكبنأنسحذثنى:قالشهابابنعن،يزيد

فىمسلمرواه.(3)"المغربصلاةقبلبهفابدءواالضلاةوحضرتالعشاءوضع

(4)

.وحدهعمروعنوهبابنعنالأيلىهارونعن""الصحيح

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-9955

حدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:قالاإبراهيمبنوأحمدشريكبنعبيدحدثنا

نأ،مالكبنأنسأخبرنى:قالأنهشهابابنعن،عقيلعن،الليث

،المغربصلاةتصلواأنقبلبالعشاءفابدءواالعشاءقذم"اذا:قالكيه!اللهرسول

.(بكير)بنيحيىعن""الصحيحفىا!ارىرواهعشائكم((.عنتعجلواولا

خزيمةوابن،(933)ماجهوابن،(852)والنسائى،(353)والترمذى،(07612)أحمداخرجه(1)

به.سفيانطريقمن(934)

.(64/557)مسلم(2)

يونس.ذكردونبهوهبابنطريقمن(0662)حبانابنأخرجه(3)

.(.../557)مسلم(4)

.(672)البخارى(5)
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التوقانشديدةإليهونفسهالطعامبحضرةالجماعةتركبابالصلاةكتاب

،و13/31بنمحمدبكرأبوأخبرنه!،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-0051

حدثناأسد،بنمعفىحدثنا،الحسنبنموسىحدثنا،بالويهبنأحمد

"إذا:قاللمجصالنبىعن،مالكبنأنسعن،قلابةأبىعن،أئوبعن،وهيمب

بالعشاء")1(.فابدءواالصلاةوأقيمتالعشاءوضع

رواه.بنحوهت!عالنبىعن،عمرابنعن،نافععن،أيوبوعن-1015

.(2)دسأبنمعفىعن""الصحيحفىالبخارئ

أبىابنزكرئاوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2015

وأبو(3)الفقيهالطوسئإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمإسحاقوأبوإسحاق

أبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالشاذياخئمحمدبنأحمدالعباس

أخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

نأ،عائشةعنيحذث،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عياضبنأنس

وهذابالعشاء")4(.فابدءواالصلاةوأقيمتالعشاءوضع!إذا:قال!ح!جمالفهرسول

.()هشامحديثمن""الصحيحفىوالبخارئمسلمأخرجه.عياضابنلفظ

بنأحمدبنمحمدأخبرخ!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0351

حدثنا،المكئعئادبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،المقرئعلى

به.وهيبطريقمن(01360)أحمدأخرجه(1)

.(5463)البخارى(2)

به.هثامطريقمن(935)ماجهوابن،(24120)أحمداخرجه(3)

سنةتوفىالوافر.والجاهالثروةوله،ومناظريهمالشافعيةكبارمن:الذهبىوقال،الغافرعبدوثقه(4)

.213ص(ص044-ص421شةووفيات)حوادثالإسلامتاريخ،(271)المنتخب.(ص411)

.(167،5645)والبخارى،(585)مسلم(5)
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التوقانشديدةإليهونفسهالطعامبحضرةالجماعةتر&بابالصلاةكتاب

كذا-عتيقأبىعن،حزرةأبىمجاهدبنيعقوبعن،إسماعيلبنحاتم

عندمحمدبنوالقاسمأناتحذثت:قال-عتيقأبىبنالفهعبدوهو،قال

لهفقالتولد،لأتموكان،(1)لحانةرجلاالقاسموكالىحديثار!نهأعائشة

منعلمتقدإنىأما؟هذاأخىابنيتحدثكماتتحذثلالكما:عائشة

محمدبنالقاسمفغضب:قال.مكأأذبتكوأنت،أمهأذبتههذا؟أتيتأين

أين؟:فقالت،قامبها!أقدر!بهماعائشةمائدةرأىفلماعليها)2(.وأضئا

إنى،غدراجلس:قالت.أصفىإنى:قال.اجلس:قالت.أصفى:قال

يدافعهوهوولاالطعامبحضرةصلاة"لا:لمجوللمجمالفهرسولسمعت

أبىابنعن:وقالعبادبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهالأخبنان")3(.

(4)

عتيق.

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5154

أبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،يعقوب

"إذا:!اللهرسولقال:قالعمرابنعن،نافععن،اللهعبيدحدثنا،مةأسا

.منه"يفرعحثىتعجلواولابالعشاء،فابدءواالصلاةوأقيمتأحدكمعشاءوضع

.46/5النووىبشرحمسلمصحيح.كلامهفىاللحنكثير:اللحانة(1)

.47/5النووىبشرحمسلمصحيححقد.أى:أضسث(2)

فىوتقدم،بهحزرةأبىطريقمن(933)خزيمةوابن،(89)داودوأبو،(16624)أحمدأخرجه(3)

(9005).

.(056/67)مسلم(4)

به.الفهعبيدطريقمن(354)الترمذىوأخرجه.(7990)شيبةأبىابن(5)
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التوقانشديدةإليهونفسهالطعامبحضرةالجماعةتركبابالصلاةكتاب

51ورو،أسامةأبىعنإسماعيلبنعبيدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(1)شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلم

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-5051

اللهعبيدعن،يحيىحذثنى:أحمدقال،حنبلبنوأحمدمسذدحدثنا،داود

أحدكمعشاءوضع"إذا:قالع!يه!النبىعن،عمرابنعن،نافعحذثنى:قال

وضعإذاا!ثهعب!و!ان:مسذدزاد.(3)"غ!/حتى(2)يقومفلاالصلاةوأقيمت3/74

سمعوإن،الإقامةسمعوإنيفرغحتىيقملم-عشاؤهحضرأو-عشاؤه

.الإمامقراءة

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-6051

سويدحدثنا،(4)الجفالمهرانبنالعباسبنالحسنحذثنى،الصفارعبيد

ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،ميسرةبنحفصحدثناسعيد،ابن

يقضىحتىيعجلنفلاالطعامعلىأحدكمكان"إذا:قالع!يه!الفهرسولأنعمر

.()"الصلاةأقيمتوإنمنه،حاجته

بنموسىعنعثمانبنووهبمعاويةبنزهيررواهاللفظوبهذا

.(955/66)مسلمو،(673)البخارى(1)

.،يقومنفلا:"بخطه:الأصلحاشيمافى(2)

.(9047)واحمد،(3757)داودابو(3)

.2/223المشتبماوتوضيح،397/7بغدادتاريخوبنظر.أ"الحمال:م،سفى(4)

به.عقةبنموسىطريقمن(936)خزيمةوابن،(.../559)مسلماخرجه(5)
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الطعاممنحاجتهأخذوقدأقيمتإذاالصلاةإليقاممنبابالصلاةكتاب

روايتهما)2(.إلىالبخارىوأشار،اعقبة

ال!مسار،الحسينبنعبدوسأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5751

أنسعندكنا:قالحميا،حدثنى:قالالأنصارئحدثنا،حاتمأبوحدثنا

بالعشاء.ابدءوا:أنس!فقال،العشاء(ظ31/13حضروقدبالمغربالمؤذنفأذن

خفيفا)3(.عشاؤهوكانصفينا،ثئممعهفتعشينا

الطعاممنحاجتهأخذوقدأقيمتإذاالصلاةإلىقاممنباب

النضرأبوأخبرنا،الروذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-5851

حدثنا،الدارمىسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمدبنمحمد

عنحدثهماسعدبنليثأن،المصريانبكيربنويحيىصالحبنالفهعبد

بنعمروأباهأن،مئةأبنعمروبنجعفرأخبرك!:قالشهابابنعن،عقيل

إلىدعىثم،يدهفىشاةكتفمنيحتزء!ج!الفهرسولرأىائه،أخبرهمئةأ

.(يتوضأ)ولمفصفىقامثمبها،يحتز(4)ناكالتىنيك!لاوفألقاهاالضلاة

آخروجهمنمسلموأخرجه،بكيربنيحيىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه

الرهرئ)6(.عن

به.معاويةبنزهيرطريقمن(1293)عوانةأبوأخرجه(1)

.(674)البخارى(2)

به.حميدطريقمن(7993)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.م:فىلي!(4)

.(722،723،742)فىوتقدمبه.صالحبنالفهعبدعن(754)الدارمىأخرجه(5)

.(535/92،93)ومسلم،(802)البخارى(6)
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75/3

والخوفالمرضبعذرالجماعةتركبابالصلاةكتاب

بنمحمدالعبالسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5109

حدثنا،منصوربنمعفىحدثنا،الدورئمحمدبنالعبالسحدثنا،يعقوب

كان:قالاللهعبدبنجابرعن،أبيهعنجعفر،عن،ميمونبنمحمد

.(2)لغيرهولالطعامالضلاة)1(يؤخرلالمج!الفهرسول

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-0151

الضمحاكحدثنا،الحنفئبكرأبوحدثنا،الطوسئمسلمبنعلئحدثنا،داود

ابنزمانفىأبىمعكنت:قالعميربنعبيدبنالفهعبدعن،عثمانابن

سمعناإنا:الزبيربنالقهعبدبنعئادفقال،عمربنالقهعبدجنبإلىالزبير

عشاؤهم؟كانما،ويحك:عمربنالفهعبدفقال.الضلاةقبلبالعشاءيبدأائه

.!؟(3)أبيكعشاءمثلكانأتراه

والخو!المرضبعذرالجماعةتركباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-1151

حدثنا/،معمرأبوحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الحافظيوسفبنيعقوب

يخرجلم:قالمالكبنأنسعن،صهيببنالعزيزعبدحدثنا،الوارثعبد

بالناسيصفىر!نهبكرأبوفذهب،الضلاةفأقيصتثلاثا!جوالفهرسولإلينا

وجهلناوضححينمنهإليناأعجبمنظرارأينافما،الحجابجم!النبئفرفع

،لاأ.:2ص،سفىبعده(1)

حاتم:أبوقال:2/0501الذهبىوقال.بهمنصوربنمعلىطريقمن(3758)داودأبرأخرجه(2)

أبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهالاخجاجيحللا:حبانابنقال،بهبأسلايمونبنمحمد

.(038)داود

.(3196)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(3759)داودأبو(3)
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والخوفالموضبعذرالجماعةتر&بابالصلاةكتاب

وأرخى،يتقذمأنبكرأبىإلىجم!الفهرسول!فأومأ،جم!اللهرسول!

فىالبخارىرواه.(1)تامحتىإليهيوصلفلمالحجابكجاللهنبئ

.(2)الوارثعبدعناخروجهمنمسلموأخرجهمعمبر،أبىعن""الصحيح

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-1251

أخبرنا،اليمانأبوحدثناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

!يهمالنبىتبعوكان،الأنصارئمالكبنأنسأخبرك!،الرهرىعن،شعيب

توفىالذىع!حمالنبىوجعفىبهميصلىكان4!فربكرأباأن،وصحبهمهوخد

سترلمجحمالنبئكشفالصلاةفىصفوفوهمالاثنينيومكانإذاحتى،فيه

فضحكتبسمثم،مصحفورقةوجههكأنقائموهوإليناينظرالحجرة

ونكص،!عاللهرسول!برؤيةفوحمنالصلاةفىنفتتنأن(3فهممنا:قال!3)

قال!:.الصلاةإلىخار!!النبئأنوظن،الصفليصلعقبيهعلىبكرأبو

وأرخى!رالنبىدخلثم،صلاتكمأتمواأنبيدهإليناكجالفهرسول!فأشار

أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(ذلك)يومه(4)نمفتوفىالستر،

الزهرئ)6(.عنآخروجهمنمسلئموأخرجهاوأ31/4،اليمان

وابن،(1488،1650)خزيمةوابن،(40132)أحمدوأخرجه.ا7/95الدلاللفىالمصنف(1)

به.الوارثعبدطريقمن(0652)حبان

.(419/001)ومسلم،(681)البخارى(2)

"فهمنا،.:سفى(3-3)

"فىإ.:سفى(4)

به.اليمانأبىعن(13029)أحمدوأخرجه.ا7/94الدلائلفىالمصنف(5)

.(194/98،99)ومسلم،(680)البخارى(6)
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...بصلأأوثوفاأكلمنمنعفىجاءمابابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-1351

عن،العبدئمغراءعن،جنابأبىعن،جريرحدثنا،قتيبةحدثناداود،

لمجم:الفهرسولقال:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،ثابتبنعدئ

:قالواصفى".التىالصلاةمنهتقبللمعذزائباعهمنيمنعهفلمالفادىدمع"من

.(1)"ضرمأو"خوث:قالالعذر؟وما

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-4151

:قالنهألأإبمثلهكرهفذسعيد.بنقتيبةرجاءأبوحدثنا،ديناربنداودبنمحمد

.(2)"اهالصالتىالصلاة"تلك:وقالمرض".أو!خوث:قال؟عذرهما:قالوا

كراثا-أوبصلااوثوماأكلمنمنعفىجاءماباب

المسجديأتىأنمن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-1551

الحافظ،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(يحيىحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،داود

أيوببنومحقدالمثنىأبوأخبرنا،إملاءإسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا

)ح(اللهعبيدعن،يحيىحدثنامسذد،حدثنا،المثنىلأبىوالحديث

حدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،عمربنمحمدأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا

حدثناسعيد،بنيحيىحدثناقالا:المثنىبنومحفدبشاربنمحمد

صحيحفىالألبانىوقال.عدىعنضجةعنهثمطريقمن(8057)فىوسيأتى،(155)داودأبو(1)

.!لهصلاة)ولا:وبلفظ،العذرجملةدونصحيح:(515)داودأبى

.7/2670عدىلابنوالكامل،(511)الصغرىوفى،(1452)المعرفةفىالمصنف(2)
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...بصلأأوثوفاأكلمنمنعفىجاءمابابالصلاةكتاب

غزوةفىقاللمجماللهرسولأنعمر،ابنعن،نافعأخبرخ!،الفهعبيد

بنهـص!رحديثلفظهذاالمساجد".يأتينفلاالشجرةهذهمناعكل"من:خيبر

فى:فيهولشالمساجد".يقربن"فلا:أحمدحديثوفى،المثنىوابنبشار

يأتى"فلا:وقال.الثوميعنىوزاد:مسذد،حديثفىوهوخيبر.غزوة

محمدعنمسلمورواه،مسذدعن""الصحيحفىالبخارئرواهمسجدنا")1(.

.(2)المثنىابن

إسحاقبقأحمدبكرأبو-خدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-1651

شيبة،أبىبناللهعبدحدثنا،القاضىإسحادتىبنموسىأخبرنا،إملاءالفقيه

نأعمر،ابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدحدثنانمير،ابنحدثنا

يذهبحتىمسجدنايقربنفلاالبقلةهذهمنأكل"من:قال!كيمالفهرسول

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.الثوميعنى.ريحها"
(3)ر

3/76وغيرهما:هريرةوأبومالكبنأنس/أيضاورواه

إسحاقابقبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-1751

العزيزعبدعن،الوارثعبدحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا،الفقيه

فىيقول!عالفهرسولسمعتما:مالكبنلأنسقلنا:قالصهيبابن

ومحمدبثاربنمحمدطريقمن(1661)خزيمةابنوأخرجه.(9164)وأحمد،(5382)داودأبو(1)

به.الفهعبيدطريقمن(2088)حبانوابن،(0161)ماجهوابن،بهالمثنىابن

.(156/68)ومسلم،(853)البخارى(2)

.237/4المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،(24848)شيبةأبىابن(3)

.(69/561)مسلم(4)
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...بصلأأوثوفاأكلمنمنعفىجاءمابابالصلاةكتاب

يصلينولايقربنافلاالشجرةهذهمناكلامن!ز:النبئقال:قال؟الثوم

ير"و(1)
منمسلمواخرجه،وغيرهمسددعن""الصحيحفىالبخارئرواه.".

العزيز)2(.عبدعنعلئةابنحديث

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-1851

حديثهوهذايحيىبنومحفدرافعبنومحضدإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمد

أبىعن،المسيبابنعن،الرهرئعن،معمرعن،الززاقعبدحدثنا:قالوا

فلااثوم-سى-الشجرةهذهمناكلمن9:!غالنهرسلتال:تالهريرة

يؤذيناولامسجدنا،(3)يقربن)افلا:رافعابنحطيثودىمسجدنا((.فىيوذينا

.()رافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"الثومبريح

ببغداد،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-9151

محمدبنالرحمنعبدحدثنا،البخترئبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

بنعثمانعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدابووأخبرنا)ح(منصورابن

حدثنامنصور،بنمحمدبناظ،4/31الزحمنعبدحدثناببغداد،أحمد

عنجابر،عنعطاء،أخبرخ!،جريجابنحدثنا،القطانسعيدبنيحيى

به.العزيزعبدطريقمن(12937)أحمدأخرجه(1)

.(562/70)ومسلم،(856،5451)البخارى(2)

.،ىفأيقربنا:سفى(3)

(7د83)أحمدوأخرجه.(1645)حبانوابن،(0761)أحمدطريقهومن،(1738)الرزاقعبد(4)

به.الزهرىطريقمن

.(635/17)مسلم(5)
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...بصلأأوثوفاأكلمنمنعفىجاءمابابالصلاةكتاب

:الثومبعدقالثم:قال-الثومبمالشجرةهذهمناعكل"من:قالع!يهالنبى

منهيتأذىمماتتأذىالملائكةفإنمسجدنا؟فىيقربنافلا-والكراثوالبصل

محمدعن""الصحيحفىمسلمرواه،اللهعبدأبىحديثلفظالإنسمان")1(.

.(2)جريجابنعنآخروجهمنالبخارىوأخرجه،يحيىعنحاتمابن

محمدبنعبيدمحمدوأبوعليهقراءةالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5251

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالالمنهاالأصمالقشيرىمهدىبنمحمدابن

أخبرلاعطاء،بنالوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

نهى:قالاللهعبدبنجابرعنالزبير،أبىعنالدستوالئ،هشام

فقال،منهفأكلناالحاجةفغلبتنا،والكراثالبصلعن!ماللهرسول

الملائكةفإنمسجدنا)3(بميقربنفلاالخبيثةالشجرةهذهمناعكل"من:!ك!يطهالنبئ

.()هشامحديثمنمسلمأخرجه.(4)"الإنسانمنهيتأذىمماتتأذى

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5121

(1

(2

(3

(5

خزيمةوابن،(706)النسائىوأخرجه.(27)البخترىابنجعفرأبىمصنفاتفيهمجموع(

،(15069)أحمدوأخرجهبه.القطانسعيدبنيحىطريىمن(1644)حبانوابن،(1665)

به.جريجابنعنطرقمن(1806)والترمذى،(564/75)ومسلم

.(854)والبخارى،(564/74)مسلم(

مساجدنا".":مفى(

أحمدوأخرجهبه.هشامطريقمن(2086،2590)حبانوابن،(15014)أحمدأخرجه(

طريقمؤ،(1668)خزيمةوابن،(3365)ماجهوابن،(6687)الكبرىفىوالنسائى،(59151)

بهءالزبيرأبى

.(564/72)مسلم(
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حرامغيرذلكأكلأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

عن،الشيباك!عن،جريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داودأبوحدثنا

:قاللمجؤالفهرسولعنأظنه،حذيفةعن،حبي!شبنززعن،ثابتبنعدئ

فلاالخبيثةالبقلةهذهمناعكلومن،عينيهبينتفلهالقيامةيومجاءالقبلةتجاهتفل)من

شلاشا.مسجدنايه)1(.يقربن

حرامغيرذلدأحلأنعلىالدليلباب

القاضىالحسنبنأحمدبكبروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5122

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبو

أخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

بنجابرأن،رباحأبىبنعطاءحذثنى:قالشهابابنعن،يزيدبنيونس

ليعتزلأوفليعتزلنا،بصلأأوثوماأكل"من:قاللمجؤالفهرسولإن:قالالفهعبد

لهافوجدبقولمنخضراتفيهبقدرامح!وإنه."بيتهفىليقعدأومسجدنا)2(،

(3)أصحابهبعضإلىاقربوها".:قالالبقولمنفيهابمافأخبر/فسأل،ريحا

رواه.(4)"تناجىلامنأناجىفإنىاكل:قالأكلهاكرهراهفلضا،معهكان

الطاهرأبىعنمسلمورواهعفير،بنسعيدعن""الصحيحفىالبخارى

طريقمن(1639)حبانوابن،(925،4131،1663)خزيمةابنوأخرجه.(3824)داودأبو(1)

.(3239)داودابىصحيحفىالألبانىوصححهبه.جرير

مساجدنا،.":مفى(2)

"أصحابىإ.:2/0701المهذبوفى)كذا،.:فرقهاوكتب"أصحاب،:الأصلفى(3)

(5245)والبخارى،(99521)واحمد.بهوهبابنطريقمن(6679)الكبرىفىالنالىأخرجه(4)

به.الزهرىطريقمن(1664)خزيمةوابن.بهيون!طريقمن
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حرامغيرذلكأكلأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

.(1)بهوابنعنكلهم،وحرملة

ببدر-أص!:وهببناعن،صالحبنأحمدوقال!:البخارىقال!-2315

الحافظ،اللهعبدأبو.أخبرناهخضراتفيهطبقا-يعنى:وهبابنوقال!

سعيدبنعثمانحدثنا،يوسفبنمحمدبنمحمدالنضرأبوأخبرنا

.(2)فذكرهوهب.ابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،الدارمئ

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4215

بنسعيدحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

كان:قال!سمرةبنجابرعن،حرببنسماكعن،شعبةحدثناعامر،

إليهفبعث:قال!.أيوبأبىإلىبفضلهبعثطعاممنأكلإذاجمتاللهرسول!

هو؟أحرامالفهرسول!يا:فقال!أئوبأبوفأتاه،ثومفيها؟منهايأكللمبقصعة

.(4)كرهتما(3)أكرهفإنى:قاللريحه".كرهتهولكنى"لا،:قال

أبىابنزكرئاوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5125

بنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاق

بنعمروأخبرخ!،وهبابنأخبرنااو،5/31،الحكمعبدبنالفهعبد

نأحدثهسعدبناللهعبدمولىالنجيبأباأن،سوادةبنبكرعن،الحارث

.(456/73)ومسلم،(585)البخارى(1)

به.صالحبنأحمدعن(3822)داودأبووأخرجه.(7359)البخارى(2)

.إإكرهت:سفى(3)

والترمذىبه.عامربنسعيدطريقمن(20897)أحمدوأخرجه.(5963)الشعبفىالمصنف(4)

صحيح.حسن:الترمذىوقال.بهشعبةطريقمن(0511)حبانوابن،(1807)
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حرامغيرذلكأكلأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

،والكراثوالبصلالثومكح!الفهرسولعندذكرنهأ،حذثهالخدرئسعيدباأ

لمج!:الفهرسولفقالأفتحرمه)1(؟،الثومكفهذلكوأشذالفهرسوليا:وقيل

.(3)"هنمريحه(2)هنعيذهبحتىالمسجدهذايقربفلااكلهمن)كلوه،

حدثناجعفر،بنأحمداخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5126

،الجريرئأخبرنا،إسماعيلحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبد

فىوقعناخيبرفتحتأننعدلم:قالالخدرئسعيدأبىعن،نضرةأبىعن

إلىرحناثئم،جياعوناس،شديداأكلامنهافأكلنا،الثوميعنى،البقلةتلك

الخبيثةالشجرةهذهمنل!عا"من:فقالالزيحكج!الفهرسولفوجدالمسجد.

لمجصالنبئذلكفبلغ.حرمت،حرمت:النامنفقالالمسجد".فىفلايقرشماشيما

.(4)"اهحيرهر!عاشعجرةوكنها،اللهاحلماتحريمبىليسانهالناسإايها:فقال

.(علتة)ابنإسماعيلعنالناقدعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمداخبرنا-5127

هلالأبوأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

عن،بردةأبىعن،هلالبنحميدعن،وغيرهالمغيرةبنوسليمانالزاسبئ

المسجدفأتيتجم!الفهرسولعهدعلىالثومأكلت:قالشعبةبنالمغيرة

إأفنحرمه!.:م،2ص،سفى(1)

.م،س:فىلي!(2)

به.وهبابنطريقمن(0852)حبانوابن،(1669)خزيمةوابن،(3823)داودأبوأخرجه(3)

به.عليةابنإسماعيلطريقمن(1667)خزيمةابنوأخرجه.(08411)أحمد(4)

.(565/76)مسلم(5)

-566-



حرامغيرذلكأكلأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

ريحه!يهماللهرسولفوجد،الصلاةفىمعهمفدخلت،بركعةسبقتوقد

ريحها".يذهبحتىمصلانايقربنفلاالخبيئةالشجرةهذهمناعكل"من:فقال

لماعليكأقسمت،اللهرسوليا:قلتسفمتفلفاصلامح!،فأتممت

صدرى،إلىانتهيتحتىكمىفىفأدخلتها،يدهفناولنىيدك.أعطيتنى

.(1)"ارذعلك"أرىأو،عذرا"لك"إن:فقالمعصوبا.فوجده

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-2815

المنذربنعيسىحدثنا،الذورىالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأ

علىأبووأخبرنا)ح((2)دعسبنبحيرحدثنا،الوليدبنبقئةحدثنا،الحمصئ

موسىبنإبراهيمحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئ

بحير،عن،بقيةحدثنا،شريحبنحيوةوحذثنا:داودأبوقالأخبرنا.:قال

البصل،عنر!نهأعائشةسألأنه،سلمةبنحيانزيادأبىعنخالد،عن

.(3)لصبفيهطعاملمجداللهرسولأكلهطعامآخرإن:فقالت

روايةوفى:ال!ثيخ.قالخيارالضواب:وقالوا.حيان:الكتابفىهكذا

خيار.:حيوةعن،(4)""التاريخفىالبخارئقالهوكذلكخيار.:عيسى

خزيمةبنوا،(50821)وأحمد.بههلالأبىطريقمن(6382)اوددبووأ،(76181)أحمدأخرجه(1)

داودأبىصحيحفىالالبانىوصححه.بهالمغيرةبنسليمانطريقمن(9502)حبانوابن،(6721)

(3241).

"سعيد".:مفى(2)

(6680)الكبرىفىوالنسائىبه.شريحبنحيوةعن(24585)أحمدوأخرجه.(3829)داودأبو(3)

.(825)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.بقيةطريقمن

.3/223الكبيرالتاريخ(4)
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بالطبخيميتهأنذلكمنشيئاأكلمنبهيؤمرمابابالصلاةكتاب

ببغداد،الحرفئالفهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمابوأخبرنا/-5129

إسحاقحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةحدثنا

ساليم،بنالفهعبدحذثنى،الحارثبنعمروحذثنى،العلاءبنإبراهيمابن

راشدأباأن،سعدبنراشدحدثنا،الربيدئعامربنالوليدبنمحمدحذثنى

قبلمشوئاالقدرفىالبصلأكلقدجمزالنبئأن،!نه!عائشةإلىيرذه،حذثه

بجمعبما)1(.يموتأن

بالطبخيميتهأنذلكمنشيئااحلمنبهيؤمرماباب

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5130

عن،قتادةعن،هشامحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

ل!بهعمرخطب:قالطلحةأبىبنمعدانعن،الجعدأبىبنسالماظ،5/31

شجرتينمنتأكلونالناسأئهاإبممثتم:فيهقال،الحديثفذكر.الجمعةيوم

لمجصالفهرسولأرىكنتولقد،والثومالبصلهذا،خبيثتينإلاأراهمالا

منكمكانفمن،البقيعإلىفاخرجبهامرالزجلمنريحها)2(إذاوجد

هشامحديثمن""الصحيحفىمسلماخرجه0(3)اخبطفليمتهمابذلااكلهما

.223/3الكبيرالتاريخ(1)

"ريحهما،.:مفى(2)

من(707)والنسائى،(186)أحمدوأخرجه.(53)والطالسى،(5964)الشعبفىالمصنف(3)

،4101،2726)ماجهوابن،(6682)الكبرىفىوالنسالى،(89)أحمدوأخرجه.بههثامطريق

به.قتادةطريقمن(1666)خزيمةوابن،(3363
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بالطبخيميتهأنذلكمنشيئاأكلمنبهيؤمرمابابالصلاةكتاب

.(1)قتادةعنوغيرهالذستوائى

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3115

شريك،عن،إسحاقبىأعن،وكيعأبوالجراححدثنا،مسذدحدثنا،داود

هوشريك:داودأبوقالمطبوخا)2(.إلأالثومأكلعننهى:قالل!ءحنهعلىعن

حنبل.ابن

حدثنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-3215

حاتمأبوميسرةبنخالدحدثنا،محمدبنيونسحدثنا،الفهعبيدبنمحمد

منأكل"من:لمجي!النبئعن،أبيهعن،قزةبنمعاويةعن،مكةينزلوكان

.(3)"اخبطفأميتوهمااكليهمابذلاكنتمفإنمسجدنا،يقربنفلاالشجرتينهاتين

.(16656)نىوسيأتىاثهد.نيهلي!الانىوالموضع.(567،1617)مسلم(1)

به.مسددطريقمن(0818)الترمذىوأخرجه.(3828)داودوأبو،(5741)المعرفةنىالمصنف(2)

.(3243)داودأبىصحيحفىالألانىوصححه

بنخالدطريقمن(6681)الكبرىفىوالنساثى،(3ول27)داودوأبو،(16247)أحمدأخرجه(3)

.(3242)داودأبىصحيحفىالألانىوصححهبه.ميسرة
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...الاستخلافمنللأماميستحبمابابالصلاةكتاب

،بقيامقاعداالإمامصلاةأبوابجماع

ذلكوغيربقعود،وقائما

الاستخلا!منللإماميستحبماباب

الصلاةفىالقياميستطعلمإذا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5133

عن،الجعفئالحسينحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

مرض:قالموسىأبىعن،بردةأبىعن،عميربنالملكعبدعن،زائدة

عائشة:فقالتبافاس".يصئى)1(بكيرأباأمروا:فقالجم!الفهرسول

يصفىيستطيعلامقامكيقوممتىرقيقرجلبكراباإن،الفهيارسول

:قال."يوسفصواحباتفإبمنبالئاس(2)يصفىبكرأبا"مروا:فقال.بالناس

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)ري!الفهرسولحياةفىبكرأبوفصفى

الجعفى)4(.حسينعننصبربنإسحاق

حدثنا،الكعبىمحمدبنالقهعبدأخبرنا،الفهعبدأبو4315-واخبرنا

فذكره.علىبنحسينحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

.،افليصل:الأصلحاشيةفى(1)

)يصل".:الأصلةي!احفى(2)

والبهخارى.بهالجعفىعلىبنحشنعن(01970)أحمدوأخرجه.7/187الدلائلفىالمصنف(3)

عمرابنحديثومن،(3399،3704)عاثةحديثمنوتقدمبه.زائدةطريقمن(3385)

.(5144)عاتةحديتمنوصأتى،(0340)

.(678)البهخارى(4)
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جالساالإمامصلىإذاجالساالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكتاب

مسلمرواه.(1)مرضهفاشتذلمجحمالفهرسولمرض:قالأنهإلا،نحوهبإسناده

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفى

جالساالإمامصلىإذاجالشاالمأمومصلاةفىروىماباب

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5135

أبووأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،منيببنالزحيمعبدحدثنا،الطوسئأحمد

بنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبد

مالكبنأنسسمع،الرهرئعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزملئشيبان

عليهفدخلنا،الأيمنشفهفجحشفرسمن!تالفهرسولسقط:قال

الامامجعل"إنما:قالالضلاةقضىفلفا،قعودافصلينا،قاعدافصلى،نعوده

79/3.حمدهلمنالفه/دمعقال:واذافاركعوا،ركعواذافكبروا،كبرف!ذابه،ليؤتئم

البخارئرواه.(3)"أجمعينقعودافصلواقاعداصئىواذاالحمد.ولكربنافقولوا:

ابنعنوغيرهيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،علىعن""الصحيحفى

(4)ري،
عيينه.

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5136

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالمزكىإسحاقأبىابنزكرئا

.(7233)شيبةأبىابن(1)

.(420/101)مسلم(2)

.(3702)فىتخريجهتقدم(3)

.(411/77)ومسلم،(8"5)البخارى(4)
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جالساالإمامصلىاذاجالساالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكتاب

،شهابابنعن،مالكأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا

شقهفجحشعنهفصرعفرساركبجمزالفهرسولأن،مالكبنأنسعن

فلماقعودا،وراءهفصقيناقاعد،وهوالضلواتمنصلاةفصلى،الأيمن

ركعوإذاقياما،فصلواقائماصفىف!ذابه،لئؤتئمالإمامجعل)إنما:قالانصرف

ولكربنا:فقولوا.حمدهلمنالفهسمع:قالوإذا(وا31/6فارفعوا،رفعوإذافاركعوا،

من""الصحيحفىأخرجاه.(1)أأجمعينجلوسافصلواجالساصلىوإذاالحمد،

.(2)مالكحديث

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5137

مالكأخبرنا،الشئافعىأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

داود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(

انهار!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مالكعن،القعنبئحدثنا

قياما،قوموراءهوصفى،جالسنوهوبيتهفىجمزالفهرسولصفى:قالت

ركعفماذابه،لؤتمالإمامجعلاإنما:قالنصرفافلفا،اجلسواأنإليهمفأشار

فىالشئافعئ(3)دازجلوسا".فصفواجالساصفىوإذافارفعوا،رفعوإذافاركعوا،

الفهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواهجالسا)4(.فصفىشاكىوهو:روايته

فىوتقدمالعى(.ضفاء-330)254/1مندهفىوالافعى،(1460)المعرفةفىالمصنف(1)

.(141/80)ومسلم،(689)ابخارى(2)

)رواه".:الأصلفى(3)

داودوأبوالعى(،ضفاء-332)1/254مندهفىوالافعى،(1461)المعرفةفىالمصنف(4)

.(0634)فىوتقدم،(4012)حبانوابن،(94152)أحمدطريقهومن،1/135ومالك،(506)
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جالساالامامصلىإذاجالساالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكتاب

.(1)هشامعنآخروجهمنمسلموأخرجه،مالكعنوغيرهيوسفابن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5138

أبيه،عن،شعيببنبشرحدثنا،الحمصئخالدبنمحمدحدثنا،يعقوب

أبوحدثنا،الخوارزمئغالببنمحمدبنأحمدوأخبرنا)ح(الرنادأبىعن

حدثنا،سواربنمحمدبنجعفرحدثنا،حمدانبنأحمدبنمحمدالعباس

أبىعن،الأعرجعن،الزنادأبىعن،الزحمنعبدبنالمغيرةحدثنا،قتيبة

:لمجفه-لفهارسولقال:قالشعيبحديثوفى-قالعشج!للهارسولأن،هريرة

:قالوإذافاركعوا،ركعوإذافكبروا،كئرفاذا،عليهتختلفوافلا،بهلئوتئمالامام"انما

صلىوإذافاسجدوا،سجدوإذا.الحمدلكرئناالفهئم:فقولوا.حمدهلمناللهدمع

ابنقتيبةعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)"اجمعينجلوشافصلواجالشا

.(3)حمرأبىبنشعيبعناليمانأبىعنالبخارممئىوأخرجهسعيد،

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3951

بشرسهلأبوحدثنا،العزائمئجعفرأبووحذثنا)ح(قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

بنيحىحدثنا:قالاالبيهقئالحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئأحمدابن

أبىعن،أبيهعن،الزؤاسئحميدبنالزحمنعبدبنحميدأخبرنا،يحى

فبصر،ليسمعناخلفهبكرأبوفكئركئرعشج!الفهرسولأن،جابرعنالربير،

.(124/82،83)ومسلم،(688،1311،2361)البخارى(1)

من(1613)خزيمةوابن،(958)والحميدىبه.خالدبنمحمدعن(1628)عوانةأبرأخرجه(2)

.(5210)فىوصيأتى،(2309،2631)فىوتقدمبه.الزنادأبىطريق

.(734)والبخارى،(144/86)مسلم(3)
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80/3

جالساالإمامصلىإذاجالساالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكقاب

فعلتفعلواأن"كدتم:قالالضلاةقضىفلفا،اجلسواأنإلينافأومأقيامابنا

صفواوإنق!ياما،فصفواقياماصفوافإنبأئفتكم،اكموالعظمائهم،والزويمفارس

:قالحديثهفىداودوزاد،إسمايملح!يثلفظجلوس!ا")1(.فصلواجلوس!ا

أبوكئرجمتالفهرسولكبرفإذا،خلفهبكروابوالطهرجمتالفهرسولبناصفى

،(3)يحيىبنيحىعن"الصحيح"فىمسلمرواهليسمعنا)2(.ل!بهبكر

جم!الفهرسولاشتكى:فيهقالالزبير،أبىعنالتيثحديثمنوأخرجه

.(4)ذعاقوهووراءهفصئينا

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقبىأابنزكرثاأبووأخبرنا-0415

أخبرناالفراء،/الوقابعبدبنمحمدحدثناالشئيباض!،يعقوببنمحمد

صرع:قالجاببرعن،سفيانأبىعن،الأعمشأخبرنا،عونبنجعفر

بيتفىفقعد،قدمهفانفكتنخلةجذععلىلهفرسعن!رالفهرسول

قاعدافصفىتطؤعا،يصئىاظ،6/31فوجدناه،نعودهفاتيناه!مهألعائشة

إلينافاومأفقمنا:قالقاعدامكتوبةصلاةيصفىفوجدناهأتيناهثئم،قياثمونحن

قائماصفىوإنقعودا،فصلواقاعداصفىإن،بالإماماث!ئوا5:قالثئم،فجلسنا

.!(بعظمائها)فارستفعلكماتفعلواول!قياما،فصفوا

أجمحينا.5:سفىبحده(1)

.(5139)فىوتقدم،بهيحسبنيحسطريقمن(797)النساشأخرجه(2)

.(413/85)مسلم(3)

.(214/83)مسلم(4)

لعظمائها".5:م،سفى(5)
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ضعفهوبيانجالساالإمامةعنالنهىفىروىمابابالصلاةكتاب

ضعفهوبيانجالساالإمامةعىالثهىفىروىماباب

حدثنا،الفمبعئالعباسأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-4151

عن،عيينةبنسفيانحدثنى،أويسأبىابنحدثنا،زيادبنعلىبنالحسن

الحارثابنبكرأبو.وأخبرناقال!ع!ي!اللهرسول!أن،الشعبىعن،رجلى

حدثنا،مبشربنالفهعبدبنعلئحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الفقيه

الشئعبىعن،جابرعن،سفيانعن،ربيعةبنمحمدحدثنا،حرببنمحمد

لم:عمربنعلئقال.(1)"اسلاجبعدىأحديؤمن"لا:عىاللهرسول!قال!:قال!

.(2)ةجحبهتقوملامرسلوالحديث،متروكوهوالجعفىجابرغيريروه

الربيعأخبرنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا

لاوأنهحخةفيهليستأنبهذااحتبئائذىعلمقد:الشافعئقال!:قال!

.(3)هنعالروايةعنالناسيرغبرجلعنولأنه،مرسللأنه؟يثبت

جالسا،الإمامصلىوإنقائماالمأمومصلاةفىروىماباب

الأخبارمنتقدممانسخعلىبهيستدلوما

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5142

خزيمةوابن،(3485)ماجهوابن،(602)داودوأبو،(14205)أحمدأخرجه=والحديث

به.الأعمشطريقمن(1615)

به.جابرطريقمن(0874،0884)الرزاقعبدواخرجه.398/1الدارقطنى(1)

.398/1الدارقطنى(2)

.20؟/7والافعى،(1470)المعرفةفىالمصنف(3)

-575-



جالسا...الإمامصلىوانقائماالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكتاب

علئوأخبرنا)ح(يون!بنالفهعبدبنأحمدحدثنا،مئالذارسعيدبنعثمان

،إسحاقبنإسماعيلحدثناعبيد،بنأحمداخبرنا،عبدانبناحمدابن

عائشة،أبىبنموسىحدثنا،قدامةبنزائدةحدثنايون!،بناحمدحدثنا

ألا:فقلتر!نهاعائشةعلىدخلت:قالعتبةبنالفهعبدبنالفهعبيدعن

قد،بطولهالحديثفذكر.بلى:فقالت؟!ج!الفهرسولمرضعنتحذثينى

بكرأبىإلىع!يدالفهرسولفارسل:قالتأنإلى،الطهارةكتابفىنقلناه

تصفىأنيأمركجميرالفهرسولإن:فقالالزسولفأتاه،بالناسيصفىأن

أنت:عمرقال.بالناسصلعمريا:رقيقارجلاوكانبكرأبوفقال.بالناس

وجدتججيرالفهرسولإنثئم،الأئامتلكبكرأبوبهمفصفىففعل.بذلكأحق

بكروأبوالطهرلصلاةالعباسأحدهمارجلينبينفخرج،خفةنفسهمن

يتأخر،ألاجميرالنبئإليهفأومأ،ليتأخرذهببكرأبواهرفلفا،بالناسيصفى

قالت:.!حبهبكرأبىجنبإلىفاجلساه.،جنبهإلىأجلساص!5:لهماوقال

بصلاةيصفونوالناس،قائثموهوجمروالفهرسولبصلاةيصئىبكرأبوفجعل

علىفدخلت:الفهعبدبنالفهعبيدقالقاعد.!عالفهورسولبكبرأبى

مرضعنعائشةحذثتنىماعليكأعرضالا:لهفقلتعبالبىبنعبدالفه

ائهغير،شيئامنهأنكرفماحديثها/عليهفعرضت.هات:قال-شي!؟الفهرسول3/81

هو:تاللا.:نقلت؟العباسمعكانائذىالاخرالزجللكأسفت:تال

.(2)!نويبنالفهعبدبنأحمدعنجميعاومسلمالبخارئرواه.(1)هئ!على

.(16659)فىوصياتى،(607)فىتخريجهتقدم(1)

.(184/09)مسلمو،(687)الب!خارى(2)
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جالسا...الامامصلىوانقائماالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكتاب

نأوأ17/31الحديثهذافىعائشةأبىبنموسىعنشعبةعنروىوقد

زائدةسياقوحسن،(1)خلفهالصففىع!يهمالفهورسولبالناسصلىبكرأبا

ذكرهولذلك،حفظهيحفظهلمغيرهوأنحفظهعلىيدلللحديثقدامةابن

خالفه.منروايةدونكتابيهمافىتعالىاللهرحمهماومسلمالبخارئ

:عباسابنعناخروجهمنروىوكذلك

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-4351

أرقمعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلأخبرنا،رجاءابنحدثنا،علىبنهشام

فذكر.فسألتهالشامإلىالمدينةمنعباسابنمعسافرت:قالشرحبيلابن

خفةنفسهمنع!يهمالفهرسولفرأى:قالأنإلى،!ي!النبىمرضفىالحديث

ل!جنهبكرأبوفذهبسبحوا،الناسأحسفلما،رجلينبينيهادىفخرج

انتهىحيثمنمح!مجاللهرسولفاستفتح،مكانكبيدهإليهفأشاريتأخر،

بكرأبوفائتئم،جالسجم!يهمالفهورسولقائمبكروأبوالقرانمنبكرأبو

حتىالضلاةجم!يهمالفهرسولقضىفما،بكربأبىالناسوائتم!ي!الفهبرسول

فمات،الأرضفىلتخطانرجليهوإنرجلينبينيهادىفخرج،جداثقل

عائشة:عناخروجهمنروىوبمعناه.(2)صويولممح!مجاللهرسول

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4451

-به.ضعبةطريقمن(1621)خزيمةوابن،(796)والنسائى،(13261)أحمدأخرجه(1)

به.إسرائيلطريقمن(1235)ماجهوابن،(3189)أحمدوأخرجه.7/226الدلائلفىالمصنف(2)

على.ذكردونحسن:(0102)ماجهابنصحيحفىالألبانىوقال
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جالسا...الإمامصلىوإنقائماالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكتاب

حدثنا،يعقوببنمحمدوحذثناقال:.قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيه

معاويةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا:قالا،يحيىبنمحمدبنيحيى

قتيبة،بنإسماعيلحدثنا،الكعبئمحمدبنالفهعبدوأخبرك!:قال)ح(

عن،الأعمشعن،ووكيعمعاويةأبو!حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا

جاء!صالفهرسولثقللما:قالتر!نهاعائشةعنالأسود،عن،إبراهيم

يا:!قلت:قالتبافماس".فليصلبكيرابا"مروا:فقالةالس!صلابيؤذنهبلال

،الناسيسمعلامقامكيقوممتىوإنه،أسيفرجلبكبرأباإنالفهرسول

د!صة!قلت:قالتبافماس".فليصلبكبراباإمروا:قالعمر؟أمرتفلو

فلو،الناسيسمعلامقامكيقوممتىوإنه،أسيفرجلبكرأباإن:لهقولى

يودف،(1)صواحبلأنتن"إنكن:جم!الفهرسولفقال،لهفقالتعمر؟مرتأ

فلفا:قالت.بالناسفصفىبكرأبامروافأ:قالتبافماس".فليصلبكبرأبامروا

بينيهادىفقام:قالت،خفةنفسهمنلمج!الفهرسولوجدالص!سلاةفىدخل

أبوسمعالمسجد)2(دخلفلفا:قالت.الأرضفىتخطانورجلاهرجلين

فجاء،مكانكقمجمجر؟الفهرسولإليهفأومأليتأخر،ذهبه!حبكر

!صالفهرسولفكان:قالت.بكبرأبىيسارعنجلسحتىلمجؤالفهرسول

لمجص،النبىبصلاةبكبرأبويقتدىقائفا؟بكروأبوجالسابالناسيصفى

فىمسلمرواه.3يحيىبنيحىحديثلفظبكر.أبىبصلاةالناسويقتدى

.ا"صواحبات:سفى(1)

"وا.:مفىبعده(2)

وابن=،(1232)ماجهوابن،(25761)وأحمد.بهشيبةأبىابنعن(1232)ماجهابنأخرجه(3)
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جالسا...الإمامصلىوإنقائماالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكتاب

البخارىورواه،شيبةأبىابنبكرأبىوعن،يحيىبنيحيىعن""الصحيح

.(1)معاويةأبىعنقتيبةعن

الإسماعيلى،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-4551

82/3أخبرناالفراء،موسىابنهوإبراهيمحدثناالزوياك!،/يحيىأبوأخبرك!

مرضلما:قالتعائشةعنبإسنادهفذكره.الأعمشعنيون!،بنعيسى

قولهادونقضتهافذكرت.بالصلاةأذنفيهماتالذىالمرضع!ي!اللهرسول

جنبهإلىبكروأبويصفىفجلسجم!اللهرسولفخرج:قالتأنإلى،لحفصة

.(3)عيسىعنراهويهبنإسحاقعنمسلمرواه.(2)الناسيسهعبكروأبو

بالناسيصفىجم!النبئوكان:فيهقالالأعمشعنمسهربنعلئورواه

التكبير)4(.يسمعهمبكروأبو

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-4651

بنالفهعبيدحدثنا:قالاوالعوذىبيانبنالحسنبنعلئحدثنا،الضفارعبيد

ر!نها،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةبنحمادحدثنا،محمد

فوجد:قالت.بالناسيصلىأنبكرأبافأمروجعاكان-يخجوالفهرسولأن

.(37"3399،4)فىوتقدم.بهوكغطريقمن(0212)حبانوابن،(1616)-خزيمة

.(713)والبخارى،(814/95)مسلم(1)

به.عشىطريقمن(1642)عرانةأبوأخرجه(2)

.(418/96)مسلم(3)

.(418/96)مسلمأخرجه(4)
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جالسا...الامامصلىوانقانماالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكتاب

بكرأباجمتاللهرسولفأئم،بكرأبىجنبإلىفقعدفجاءخفة!يرالفهرسول

.(1)قائموهوالناسر!نهبكبرأبووأتمقاعد،وهو

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبووأخبرنا-4751

نمير،بنالفهعبدبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرك!،الإسماعيلئ

لمجداللهرسولمرأ:قالتر!بهاعائشةعن،أبيهعن،هشامحدثنا،ابىحدثنا

فوجد:عروةقالبهم.يصفىفكان،مرضهفىبالناسيصفىأنبكرابا

بكرأبواهرفلقا،الناسيؤئمبكرأبوفإذا،فخرجخفةنفسهفى!يرالفهرسول

أبىحذاءلمجدالنبئفجلس،أنتكماأنلمجفهالفهرسولإليهفأشاراستاخر،

يصفونوالناسلمجد،القهرسولبصلاةيصفىبكرأبووكان،جنبهإلىبكر

نمير،بنالفهعبدبنمحمدعن"الصحيحدزفىمسلمرواه.(2)ركبأبىبصلاة

.(3)ريمنبنالفهعبدعنيحىبنزكرتاعنالبخارئورواه

وسائربكراباوانإماماكانلمجفالنبئانعلىالزواياتهذهاتفقت

به.اقتدواالناس

خلفه:صفىجميرالنبئوأنإماما،كانبكراباأنروىوقد

حامدأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمخمدالحسنأبوأخبرنا-4851

الحافظ،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(الفهعبدبنإبراهيمحدثنا،الشرقىابن

.(3705)فىتخريجهتقدم(1)

به.نميرابنطريقمن(1233)ماجهوابن،(25943)أحمدأخرجه(2)

.(683)والبخارى،(184/97)مسلم(3)
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جالسا...الإمامصلىوإنقائماالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكتاب

الفهعبيدبنأحمدحدثنا،ثعلبصاحبالواحدعبدبنمحمدأخبرنا

عن،هندأبىبننعيمعن،شعبةحدثناسؤار،بنشبابةحدثنا:قالاالنرسئ

فىروخصالفهرسولصفى:قالترمحتهاعائشةعن،مسروقعن،وائلأبى

سواء.حديثهمالفظقاعدا)1(.بكرأبىخلففيهماتائذىمرضه

الفقيه،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا-4951

حدثناداود،أبوحدثنابشار،بنمحمدحدثنامحمد،بناللهعبدأخبرنا

من:قالترمحبهاعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،شعبة

الضف.فىلمج!الفهرسوليدىبينالمقذمز!بهبكرأبوكان:يقولمنالناس

عنشعبةعنالطيالسئرواههكذاالمقذم)2(.ع!جوالنبئكان:يقولمنومنهم

والضخة،الإثباتعلىتقذمكماالأعمشعنالجماعةورواية،الأعمش

فيها.عليهواختلف،عنهوائلأبىعنهندبىأبننعيمبهاتفزدمسروقورواية

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5150

المعتمرحدثنا،معاذبناللهعبيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

رمحنها.عائشةعن،وائلبىأعن،هندبىأبننعيمحدثنا،بيهأعن،سليمانابن

قالت:آخرهوفى،بالصخلاةهب!!لبكرأباوأمرهجميرالنبىمرضقضةفذكرت

(1912)حبانوابن،(362)مذىوالتر،(25257)أحمدواخرجه.7/191الدلائلفىالمصنف(1)

شعبةطريقمن(0162)خزيمةوابن،(785)والنسائى،(25256)واحمد،بهشبابةطريقمن

غريب.صحيححسنحديث:الترمذىوقال،به

به.بثاربنمحمدعن(1618)خزيمةابناخرجه(2)
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جالسا...الإمامصلىوانقائماالمامومصلاةفىروىمابابالصلاةكتاب

:قال.يثبتأنإليهفأومأيستأخرأنأراد/لمجوالنبىبجيئة)1(بكبرأبوأحنفلما3/83

الصخف)2(.فى:قالتأوبكر.أبىبحذاءفوضح!يروبالنبىوجىء

جميعا.والمتنالإسنادفىشعبةعنشبابةروايةيخالفوهذا

المتن:هذامنبقريبشعبةعنشبابةعنروىوقد

حدثنا،كتابهأصلمنالسثلمئالزحمنعبدأبوأخبرناه،ظ5131-51/17

سؤار،بنشبابةحدثنا،الطرسوسئيعنىأمئةأبوحدثنا،الأصئمالعباسأبو

عنيحذثوائلاباسمعت:قالهندأبىبننعيمحدثنا،شعبةحدثنا

وجعفىبالناسصفىزحنهبكرأباأن!نها،عائشةعنمسروقي،

.(3)فضلافىلمجؤالفهرسولوكان!يرو،الفهرسول

شعبة:عنالمحئربنبدلرواهوكذلك

محمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبواخبرناه-5152

روايةبمثلفذكرهالمحئر.بنبدلحدثنا،مسزةأبىابنحدثنا،الفاكهئ

.(4)شبابةعنالطرسوسئ

.()!حبهبكرأبىخلفصفىجمزالنبئأنأنسعنورؤينا

."سحب"صك!جن-(1)

وزاد،بهمعاذبناللهعيدطريقمن(2124)جانابنوأخرجه.1/447،448والتاريخالمعرفة(2)

.8/141الفتحوينظر."مسروقعنوائلأبى)عن:فيه

.(5148)فىتقدم(3)

به.بدلطريقمن(2039)الأوصطفىالمنذرابنأخرجه(4)

.7/192،193الدلانلفىالمصنف(5)
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الصلاةعليهتجبمنبابالصلاةكتاب

لممرةبكرأبىع!خلفاللهرسولصلىلو:اللهرحمهالشافعئقال

.(1)أخرىبكرأبوخلفهصلىيكونأنذلكيمنع

صلىبكرأباأنإلى(2)"مغازيه"فىعقبةبنموسىذهبوقد:ال!ثيخقمال

فوجد،!صالنبىفيهتوفىائذىاليوموهوركعةالاثنينيومالصبحصلاةمن

قامبكرأبوسلمفلما،ركعةبكرأبىمعفصلىفخرجخفةنفسهفىؤ!عالنبئ

.الأخرىالزكعةفصلى

فىبكرأبىخلفصقىأنهروىمنمرادالضلاةهذهتكونأنفيحتمل

يومالظهرصلاةفهى(3)مرضهفىبكرأبوصلاهاالتىالضلاةفأما،مرضه

فلاالطهر،بيانفىعباسوابنعائشةعنرويناكماتب!لايومأوالأحد

.(4)الأولبالخبرالاحتجاجويصح،منافاةبينهمايكون

الصلاةعليهتجبمنباب

بنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5153

حدثنا،شيبةبىأبناللهعبدحدثنا،إسحاقبنموسىأخبرنا،ملاعإإسحاق

نافع،عن،عمربنالقهعبيدعن،سليمانبنالزحيموعبدإدريسبنالفهعبد

.7/991الافعى(1)

.198/7الدلائلفىالمصنف(2)

إخلفهأ.:مفىبعده(3)

الاثنينيومصبحالحجرةستررفع-شتأنهأنىحديثمنالصحيحفى:2/1014الذهبىقال(4)

.(5112)فىتقدمماوينظراص..معهميصلولمفرجعوعجز
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الصلاةعليهتجبمنبابالصلاةكتاب

(1)عشرةأربعابنوأناأحديوم!النبىعلىعرضت:قالعمرابنعن

فأجازك!)2(.عشرةخمسابنوأناالخندقيومعليهوعرضتفاستصغرك!،

منالبخارئوأخرجه،شيبةابىبنالفهعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه

.(3)رمعبنالفهعبيدعناخروجه

بكر،بنمحمدبكرأبواخبرنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-5154

أبىعن،خالدعن،وهي!بحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبوحدثنا

حئىالنائمعن؟ثلائةعنالقلمأرفع:قالجم!النبىعن،علىعن،ىح!ضلا

.(4)"يعقلحئىالمجنونوعن،يحتلمحتىالضبئوعن،يستيقظ

حيانابنمحمدأبواخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-5551

حفادحدثنا،هدبةحدثنا،عاصمأبىبنعمروبنأحمداخبرنا،الشيخأبو

عائشة،عن،الحارثبنتصفئةعن،سيرينابنعن،قتادةعن،سلمةابن

أبىابنقال.(بخمالي!)إلاالحائضصلاةيقبللاالفه)إن:قالجم!النبئأن

.البلوغبالحيضاراد:عاصم

بالحيض.بلغتإذاعليهاالفرضتوخهعلىكالذلالةوفيهال!ثيخ:قال

"صنةا.:مفىبعده(1)

،11407،11408)فىوسيأتى.(34261،34448،37202،37763)شيبةأبىابن(2)

17291،17865).

.(2664،9704)والبخارى،(.../1868)مسلم(3)

،8686،01421،09152)فىوسيأتى.منقطع:2/1501الذهبىوقال.(0344)داودأبو(4)

17297).

.(3296،11423)فىتخريجهتقدم(5)
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والصلاةالطهارةأمرالصبيانتعليممنوالأمهاتالآباءعلىمابابالصلاةكتاب

الصبيانتعلي!امنوالامهاتالآباءعلىماباب

والصلاةالطهارةأمر

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5651

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمزكىإسحاق

بنحرملةحدثنا،المصرىالحكمعبدبناللهعبدبن!حمدأخبرنا،يعقوب

عن،سبرةبنالربيعبنالملكعبدعفهعن،سبرةبنالزبيعبنالعزيزعبد

3/48،سنينسبعابن/الصلاةالصبئ"علموا:م!عاللهرسولقال:قالجذهعن،أبيه

.(1)"رشعابنعليها،،و18/31واضربوه

بنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5157

بكربنالفهعبدحدثنا،الذقاقمهرانبنسهلحدثناهاك!،بنصالح

أبيه،عن،شعيببنعمروحدثنا،حمنئأبوداودبنسؤارحدثنا،ال!همئ

واضربوهم،سنينلسبعبالصلاةالصبيان"مروا:وح!مجالفهرسولقال:قالجذهعن

.(2)"المضاجعفىبينهموفرقواعشر،فىعليها

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5158

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاق

بنمعاذحدثنى:قالسعدبنهشامأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصر

فىالذهبىوقال.الذهبىووافقهوصححه،258/1والحاكم،(592)الصغرىفىالمصنف(1)

فىتخريجهوتقدم.معينابنلينه،صدوقوهومسلملهروىقدالملكعبد:2/1501المهذب

(2286).

.(3276)فىتخريجهوتقدمضعف.فيه:سوارعن2/1510الذهبىوقال.ا97/1الحاكم(2)
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والصلاةالطهارةأمرالصبيانتعليممنوالأمهاتالاباءعلىمابابالصلاةكتاب

فقالت:الصبئ؟يصلىمتى:لامرأتهفقالعليهدخلنا:قالالجهنئاللهعبد

"إذا)1(:فقالذلكعنسئلأنهلمجمالفهرسولعنيذكرمنارجلكان،نعم

.(2)"بالصلاةفمروهيسارهمنيمينهعرف

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5951

بنجعفرأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثناالشئيباخ!،يعقوب

علىحافظوا:اللهعبدقال:قالالقاسمعن،العميسأبوأخبرنا،عون

.(3بالعادةالخيرفإنما3)الخيرتعؤدواثم،الصلاةفىأبنائكم

أحمدأبوأخبرنا،العبدوئأحمدبنعمرحازمأبووأخبرنا-5160

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظإسحاقبنأحمدبنمحمدبنمحمد

بنمخلد)4(حدثنا،الجهضمئالحسنبنجميلحدثنا،خزيمةبنإسحاق

الفهعبدعن،الأحوصأبىعن،الأقمربنعلىعن،عميسأبوحدثنا،يزيد

الخيرفإنماالخير،وعفموهم،الضلاةفىأولادكمعلىحافظوا:قال

عادلى)5(.

اللهعبدعنالقاسمعنالعميسأبىعنفرواهعودزبنجعفرخالفه

..!متى9:مىف(1)

.(95)داودابىضعيففىالألبانىوضعفه.(497)داودأبوطريقهومن،(422)وهبابن(2)

.،"عادة:سفى(3-3)

"محمد!.:م،سفى(4)

به.الاقمربنعلىطريقمن(9155)الطبرانىأخرجه(5)
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والصلاةالطهارةأمرالصبيانتعليممنوالأمهاتالآباءعلىمابابالصلاةكتاب

ابناللهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-5161

أخبرنا،عون!بجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

علىحافظوا:اللهعبدقال:قالالأحوصأبىعن،عمارةعن،الأعمش

الص!لاة)1(.فىأبنائكم

أبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5162

ماهانبناللهعبدبنيوسفحدثنا،السمسارالحسينبنعبدوسالفضل

حدثناالخزاز،عامرأبىبنعامرحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،الدينورئ

والذنحل"ما:!راللهرسولقال:قالجدهعن،أبيهعن،موسىبنأئوب

(3بنسعيد3)بنعمروابنهوموسىبنأيوب.(2)"ننسحأدبمندخيراولدا

لمالبخارى)4(:قال،مرسلوهوعامرعنجماعةرواهوكذلك.العاص

.!النبىعنجدهسماعيصح

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5163

حدثناعبيد،بنيعلىحدثنا،الضغانئإسحادتىبنمحمدحدثناالصفار،

مسئولفإنكابنكأدب:لرجليقولعمرابنسمعت:قالالحاطبئعثمان

.(لك)وطواعيتهبركعنمسئولوإنه؟علمتهوماذاأذبتهماذاولدكعن

به.الأعمشطريقمن(8755)والطبرانى،(3513)شيبةأبىوابن،(4742)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(2305)فىتخريجهتفدم(2)

الأصل.:فىليس(3-3)

.1/422الكبيرالتاريخ(4)

عبيدبنيعلىطريقمن(170)والمتفقهالفقيهفىالخطيبوأخرجه.(8662)الشعبفىالمصنف(5)

.بالقوىليسإبراهيمابنهوعثمان:2/1610الذهبىوقالبه.
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والصلاةالطهارةأمرالصبيانتعليممنوالأمهاتالاباءعلىمابابالصلاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5164

طلحةحدثنا،موسىبنالفهعبيدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

وزوجتهولدىعفمتإذا:العاصبنسعيدقال:قالبردةأبىعن،يحيىابن

.(2)عليهحقىوبقى،حقهقضيتفقدوأحججته)1(

"أحجيةا.:مفى(1)

الفهعبيدطريقمن(170،312)اليالكتابفىالدنياأبىوابن،(26724)شيةأبىابنأخرجه(2)
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النافلةيصلىمنخلفالفريضةبابالصلاةكتاب

ذلكوغيروالطمومالإمامنيةاختلا!أبواب/جماع

النافلةيصلىمنخلفالفريضةباب

إبراهيمبنيحيىزكرياوأبو1)الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5165

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا:قالاا(

برجاسمعت:يقولديناربنعمروسمعنهأ،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئ

ثمالعتمةأوالعشاء!جالنبىمعيصلى(ظ18/31معاذكان:يقولاللهعبدابن

ليلةذاتالعشاء!االنبئفأخر:قال.سلمةبنى(2)ىفلقومهفيصليهايرجع

مقرجلفتنحى،""البقرةبسورةفقرأقومهفأئمرجعثم،معهمعاذفصلى

!ص.اللهرسولاع!ولكنى،لا:قال؟أنافقت:لهفقالوا،وحدهفصملىخلفه

رجعثئم،معكصلىمعاذاوإنالعشاءأخرتإنك،اللهرسوليا:فقالفأتاه

نحنوإنما،(3)وصليتتأخرتذلكرأيتفلما،""البقرةبسورةفافتتحفنافأ

أنت"أفتان:فقالمعاذعلى!ج!ك!النبئفأقبلبأيدينا.نعملنواضح)4(أصحاب

.(كذا")وسورةكذابسورةاقرأأنت؟!أفتانمعاذ؟!يا

(1

(2

فى:وكتبقالا.:قولهإلىزكرياوأبو:قولهعلىالمؤلفأصلفى"ضرب:الأصلحاشيةفى(ا-

قالوا".آخرين

"من".:مفى(

."فصليت:"بخطه:الأصلحاشيةفى(

.5/69النهاية.ناضح:واحدها،عليهايستقىالتىالابل:النواضح(

أحمدوأخرجه.1/172والشافعى،(1012،4731)المعرفةوفى،(555)الصغرىفىالمصنف(

حبانوابن،(125،1161)خزيمةوابن،(483)ئىوالنسا،(006،079)داودبووأ،(70431)

.(5316،5336)فىوسيأتى،بهعيينةبنسفيانطريقمن(1840،0240)
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النافلةيصلىمنخلفالفريضةبابالصلاةكتاب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5166

حدثناعباد،بنمحمدحدثناالقتاك!،محمدبنالحسينحدثنا،يعقوب

يأخ!ثمجمجالنبىمعيصقىمعاذكان:قالرف!جابرعن،عمروعن،سفيان

سورةفافتتحقومهأتىثئمالعشاء،ليلةجم!النبىمعفصفى،قومهفيؤثم

الحديثباقىوذكر.وانصرفوحدهصفىثئمفسفمرجلفانحرف،"البقرة"

51روعبادأ(.بنمحمدإلاوسفم.:الحديثهذافىأحايقللم1)،بمعناه

المكى)2(.عئادبنمحمدعن""الصحيحفىمسلم

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5167

حدثنا،زيدبنحضادحدثنا،عارمحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا،الفقيه

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(أيوب

،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحادتىبنمحمد

حدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(أتوبعنزيد،بنحضادحدثنا

حدثنا،الربيعأبوحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمد

نأ،اللهعبدبنجابرعن،دينابىبنعمروعن،أتوبعنزيد،بنحماد

لفظبهم.فيصفىقومهيأح!ثئمز!جمالفهرسولمعيصقىكانهب!!لمعاذا

البخارىرواه.(3)مهفيؤأصحابهيأح!ثئم:سليمانحديثوفى،عارمحديث

.(المؤلفأصلفىاليس:الأصلحاشيةفى(ا-1)

.(178/465)مسلم(2)

به.حرببنسليمانطريقمن(1777،1778)عوانةأبوأخرجه(3)
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النافلةيصلىمنخلفالفريضةبابالصلاةكتاب

الربيعأبىعنمسلئمورواه،حرببنوسليمانعارمعن""الصحيحفى

.(1)!كاالزهر

الفقيه،النضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-5168

عمرو،عن،شعبةحدثنا،إبراهيمبنمسلمأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا

فيؤئميرجعثئمكح!النبىمعيصلىكانجبلبنمعاذأن،الفهعبدبنجابرعن

(2)ص
.(3)إبراهيمبنمسلمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.قومه

86/3بنمحمداللهعبدأبوحدتنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-5169

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا)ح(هشيئم

أخبرنا،هشيئمحدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

معيصلىكانمعاذاأن،اللهعبدبنجابرعن،ديناربنعمروعنمنصوز،

.(4)الصلاةتلكبهمفيصلىقومهفيأكأ،ينصرفثئمالعشاءجميهالفهرسول

زاذان.ابنهوومنصوز.()يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه

علىأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5175

،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظعمرابن

.(564/811)مسلمو،(117)البخارى(1)

به.شعبةطريقمن(7"1)والبخارى،(49601)أحمدأخرجه(2)

.(007)البخارى(3)

به.هثمطريقمن(24"3)حبانوابن،(1776)عوانةأبوأخرجه(4)

.(465/180)مسلم(5)
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النافلةيصلىمنخلفالفريضةبابالصلاةكتاب

بنجابرأخبرخ!دينار،بنعمروعن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثنا

فيصلىقومهإلىينصرفثئمالعشاءجمجرالنبىمعيصفىكانمعاذاأن،الفهعبد

(1)فريضةولهمتطؤعلههى،بهم

بشربنالزحمنعبدحدثنا،النيسابورئبكرأبووحذثنا:قال!-5171

او(9/31أخبرخ!،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:قالاالأزهروأبو

لههى،الضلاةتلكبهمفيصفى:قال!أنهإلا،بمثلهفذكرهدينار.بنعمرو

.(2)فريضةولهمنافلة

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5172

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

مقسم،بنالفهعبيدحذثنى:قال!عجلانابنعن،سعيدبنيحيىحدثنا،بكر

يأع!ثئم،العشاءجمحرالفهرسول!معيصقىمعاذكان:قال!الفهعبدبنجابرعن

القحلاة)3(.تلكبهمفيصفىقومه

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-5173

سلمة،بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

صفىكجالفهرسول!أن،الفهعبدبنجابرعن،الحسنعن،قتادةعن

به.مرزوقبنإبراهيمعن1/094المحانىسرحفىالطحاوىوأخرجه.1/274الدارقطنى(1)

صحيح.إصنادهما:1017/2الذهبىوقال.275/1الدارقطنى(2)

يقفىمن(4042)جانوابن،(6331)خزيمةوابن،(995)اوددوأبو،(14241)أحمدأخرجه(3)

،(1634)خزيمةوابن،(793)داودأبووأخرجه.الصلاةحبانابنيعينولم،بهسعيدبنيحى

.(5338)فىوصياتى،بهعجلانابنطريقمن(2401)حبانوابن
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النافلةيصلىمنخلفالفريضةبابالصلاةكتاب

ثمركعتين(1)بالآخرينصلىثئم،سفمثمركعتينمنهمبطائفةبأصحابه

.(2)سلم

منمعناهوثبت.(3)رباجعنالحسنعنعبيدبنيونسرواهوكذلك

.(4)رباجعنالرحمنعبدبنسلمةأبىحديث

اللهعبدأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبووأخبرنا-5174

الطوسئ،حيانبنهاشمبناللهعبدحدثنا،الشرقىبنالحسنبنمحمدابن

أبىعن،الحسنعن،أشعثحدثنا،القطانسعيدبنيحيىحدثنا

فكانت،ركعتشوبهؤلاءركعتينبهؤلاءصلىجمج!النبئأن،4!ربكرة

.()ركعتينركعتينولهمأربعا!يهمللنبى

فريضة.وللآخريننافلةج!عللنبىهاتينمنوالأخيرةالشتافعئ)6(:قال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-5175

ابنعن،مسلمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

معهمفيصلىالقيامفىوالناسفيأ!،العتمةتفوتهكانعطاءأن،جريج

(3

.""بالأخرى:مفى(

.(0261)فىوسيأتىبه.حمادطريقمن(1551)النسائىأخرجه(

به.يونىطريقمن(1553)النسائىأخرجه(

.(843/311،312)مسلمأخرجه(

.(0361)فىوسيأتىبه.سعيدبنيحيىطريقمن(835)والنسائى،(08420)أحمدأخرجه(

.173/1الثحافعى(

-935-
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3/78

العصريصلىمنخلفالظهربابالصلاةكتاب

.(1)العتمةمنبهويعتدذلكفعلاهرواله،ركعتينعليهايبنىثئمركعتين

رجاءوأبووالحسنمنئهبنوهبوكان:الشافعئقال-5176

يصلواأنيريدونالعطاردئرجاءأبىقومجاءهذا؟يقولونالعطاردئ

لا:فقالمعك.لنصلىإلاجئنامافقالوا:،صفىقدفوجدوهالطهر

أبىعنخلدةأبىعنقطنأبو/ذلكذكربهم.فصفىقامثئمأخئئكم.

.العطاردئرجاأ

منرجلوعند!جبهالخطاببنعمرعنويروى:د!!حنهالشئادعئقال

منه.قريبعباسوابنالذرداءأبىعنويروى،المعنىهذامثلالأنصار

ابنعن،المجيدعبدأخبرنا،الشئافعئأخبرنا:قالولإسناده-5177

العشاءفجعلتهاالقيامفىالناسوجدت:لطاوسإنسانقال:قالجريج

.(2)أصبت:قال.الآخرة

العصريصلىمنخلفالظهرباب

.(3)((ىونما2امرولكلبالنياتالأعمال"إنما:لمجقهالنبئقال

بكرأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5178

حدثنا،ال!ليطئالأزهرأبوحدثنا،القطان(4)الخليلبنالحسينبنمحمد

.173/1والافعى،(1479)المعرفةفىالمصنف(1)

.173/1والافعى،(1481)المعرفةفىالمصنف(2)

.(184)فىتخريجهتقدم(3)

.318/15النبلاء(علامسيروينظر.!الجليل9:مفى(4)
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الأعمىإمامةبابالصلاةكتاب

عنعطاء،بنالوضينحدثنا،حمىبنيحيىحدثنامحمد،بنمروان

أصحابمننفرثلاثةدخل:قالطعائذابنعن،علقمةبنمحفوظ

الظهرة!صمنفرنحواقدالعصرصلاةفىوالناسالمسجدلمجروالفهرسولط

قالط؟صنعتمكيف:لبعضبعضهمقالطفرغوافلما،الناسمعفصفوا

ثئمالعصرجعلتها:الاخروقالطالعصر.صفيتثمالطهرجعلتها:أحدهم

فلموالعصر.الظهرصفيتثمللمسجدجعلتها:الاخروقالطالطهر.صفيت

.ابعضعلىبعضهميعب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-5179

عن،المجيدعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يحقوب

التىفاجعلالظهرتصلولمالعصرأدركتإن:قالطعطاءعن،جريجابن

.(2)كلذبعدالعصروصلالطهرالاماممعأدركت

الأعمىإمامةباب

بكروأبويحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-5185

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىاظ(9/31الحسنبنأحمد

أبووأخبرنا)ح(مالكحدثنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا

بنعباسحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسن

عن،شمهابابنعن،مالكحدثنا،إسماعيلحدثنا،الأسفاطئالفضل

.2/370المعرفةفىالمصنفذكره(1)

.173/1والشافعى،(1478)المعرفةفىالمصنف(2)
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الأعمىإمامةبابالصلاةكتاب

فقال،أعمىوهوقومهيؤمكانمالكبنعتبانأن،الزبيعبنمحمود

يافصل،البصرضريررجلوانا،والمطرالطلمةتكونإنها:جم!الفهلرسول

تحب"أين:فقاللمج!الفهرسولفجاءمصئى.الخذهمكانابيتىفىالفهرسول

51رو.(1)!مجالفهرسولفيهفصفى،البيتفىالمكانإلىلهفأشار.!؟أصفىأن

منمكان:وقال،أويسأبىبنإسماعيلعن"الصحيح"فىالبخارئ

آخروجهمنمسلموأخرجه.لي!لاو:وقال،المطريذكرلمانهإلا،البيت

الرهرئ)2(.عن

ببغداد،الحرفئاللهعبيد)3(بنالزحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-5181

)ح(القعنبئحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةحدثنا

بنمحمدبنبكرأحمدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدبنمحمدوأخبرنا88/3

القعنبئ،/حدثناالبرمح!،عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنابمرو،حمدان

بنعتبانعن،الزبيعبنمحمودعن،شهابابنعن،سعدبنإبراهيمحدثنا

:قالوفيه.الحديثفذكر.منزلهفىأتاهيخ!القهرسولأن،ل!حبهمالك

حديثلفظ.أعمىوهومسجدهمفىسالمبنىقومهيؤئمعتبانورأيت

أنه،الأنصارممئىالزبيعبنمحمودعنغالببنمحمدروايةوفىالبرمح!،

.(4)بمثلهفذكره.مالكبنعتبانأبصر

العباسعن(52)18/31الطبرانىوأخرجه.ا1/65والافعى،(1483)المعرفةفىالمصنف(1)

.(3039،5089)فىوتقدم.مالك:منبدلاأوي!أبر:وعنده،بهالفضلابن

.(33/263)ومسلم،(667)البخارى(2)

"عبدأ.:س،الأصلفى(3)

.(4987)فىتقدم(4)
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العبيدإمامةبابالصلاةكتاب

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-8215

،شهابابنعن،عقيلعن،الفيثحدثنا،يحيىحدثنا،ملحانابنحدثنا

منوهومالكبنعتبانأن،الأنصارىالزبيعبنمحمودحذثنى:قالائه

عيماللهرسولأتىأنه،الأنصارمنبدزاشهدممنعج!الفهرسولأصحاب

كانتفإذا،بقومىأصفىوأنا،بصرىأنكرتقدإنى،الفهرسوليا:فقال

فأصلىمسجدهماع!أنأستطعلموبينهمبينىالذىالوادىسالالأمطار

رواه.(1)الحديثوذكر.بيتىفىفتصفىتأمح!أنكالفهرسولياووددت،بهم

.(2)ريكببنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئ

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5183

،مهدىابنحدثنا،اللهعبدأبوالعنبرىالزحمنعبدبنمحمدحدثنا،داود

استخلف!عالنبئأن،مالكبنأنسعن،قتادةعن،القطانعمرانحدثنا

.(3)أعمىوهوالناسيؤممكتومأمابن

العبيدإمامةباب

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-5184

:قالالتئاحأبوأخبرض!،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

كأنلحبشئولووأطع"اسمع:ذزلأبىعج!الفهرسولقال:يقولنساأسمعت

.(41902)فىوسيأتى.الليثطريقمن(425)الخارىأخرجه(1)

.(1045)الخارى(2)

داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.بهعمرانطريقمن(00130)احمدوأخرجه.(595)داودأبو(3)

صحيح.حسن:(555)
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العبيدإمامةبابالصلاةكتاب

ءصء)1(ءووير)2(
شعبه.عنغندرحديثمنالبخارئاخرجه."زبيبهراسه

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5185

حدثنا،جعفربنمحمدحدثنابشثار،بنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدئنا

ل!!جنه،ذرأبىعن،الصخامتبنالفهعبدعن،الجوخ!عمرانأبىعن،شعبة

هذا:فقيل:قال.يؤفهمعبدفإذا،الضلاةأقيمتوقدالزبذةإلىانتهىائه

أسمع؟بثلاث!خليلىأوصاخ!:ر!بهذزأبوفقال،يتأخرفذهبذز.أبو

"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)الأطرافمجذعحبشئاعبداكانولو(3)وأطيع

-.(5)

.بشاربنمحمدعن

يصلىعبدفإذا:الحديثفىفقالشعبةعنمعاذبنمعاذورواه-5186

الحديث.ذكرثم،بهمفصفىالعبدفتقذم،فأبى.تقذم:ذرلأبىفقالوا،بهم

حدثنامطر،ابنعمروأبوأخبرخ!،الحافظالقهعبدأبو(و20/31أخبرناه

حدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهعبيدحدثنا،البخترئبنمحمدبنيحيى

.(6)ذاعمبنالقهعبيدعن""الصحيحفىمسلمرواه.فذكره.شعبة

(1

(3

(5

(6

فىالبغوىمحمدوأبو،(4221)الجعدياتفىالبغوىالقاصمأبوطريقهومن،(0022)الطيالسى(

.(2452)السنةشرخ

.(696)البخارى(

لا."وأطع:م،سفى(

حبانوابنجعفر.بنمحمدعن(21428)وأحمدبه.لارابنعن(2862)ماجهابنأخرجه(

به.شعبةطريقمن(1718)

.(36عقب/1837)مسلم(

.(36عقب/8371)مسلم(
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الموالىإمامةبابالصلاةكتاب

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5187

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

اللهعبدأخبرك!،جريجابنعن،العزيزعبدبنالمجيدعبدأخبرنا،الشافعئ

بأعلىر!جمنهاالمؤمنينأمعائشةيأتونكانواأنهم،مليكةأبىبنالفهعبيدابن

عمروأبومهمفيؤ،كثيروناسمخرمةبنوالمسورعميربنوعبيدهوالوادى

أبىبنمحمدبنىمامإوكان،يعتقلمحينئذمهاغلاعمرووأبو،عائشةمولى

(1)ري،
.وعروه

8815-وأخبرناأبوعبدالفهالحافظوأبوبكرابنالحسنقالا:حدثنا

الحجازىالفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

حميربنمحمدحدثنا،ومائتينوستينسبعسنةصفرفىبحمصالحمصى

أباأن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،حمنئأبىبنشعيبحدثنا،أنيسابن

يؤمهارمضانشهرفىلهايقوموكان،فأعتقتهلعائشةعبداكانذكوانعمرو

+(2)
عبد.وهو

الموالىإمامة/باب

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-8915

وحذثناداود:أبوقال.عياضابنيعنىأنس!حدثنا،القعنبئحدثناداود،

المنذروابن،(6165)سيبةأبىابنوأخرجه.ا1/65والشافعى،(1487)المعرفةفىالمصنف(1)

به.جريجابنطريقمن(1944)الأوسطفى

به.هشامعن116/1مالكأخرجه(2)
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الموالىإمامةبابالصلاةكتاب

ابنعن،نافععن،الفهعبيدعن،نميرابنحدثنا،الجهنئخالدبنالهيثم

مقدمقبل(1)العصبةنزلواالأؤلونالمهاجرونقدملما:قالعمر

أكثرهموكان،حذيفةأبىمولىسالميؤفهموكان!ج،الفهرسول

رواهالأسد)2(.عبدبنسلمةوأبوالخطاببنعمروفيهم:الهيثمزادقرانا.

.(3)عياضبنأنسعنالمنذربنإبراهيمعن""الصحيحفىالبخارئ

قالا:إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنابنبكرأبووأخبرنا-5951

ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

:قالأخبرهعمربنالفهعبدأن،أخبرهمنافعاأن،جريجابنأخبرك:وهب

!حالفهرسولوأصحابالأؤلينالمهاجرينيؤئمحذيفةأبىمولىسالمكان

حارثةبنوزيدسلمةوابووعمربكرابوفيهمقباء؟مسجدفىالأنصارمن

"،،(4)
ربيعة.بنوعامر

وقتفىولعفه.(بكر)أبوفيهم:قبلهوفيماهذافىقالكذاالثيخ:قال

إمامتهتكونأنويحتمل،جم!النبىمعرفالنهبكرأبوقدمإنمافإنه؟آخر

قدومه،بعد:أرادبكر.أبووفيهم:الزاوىوقول،وبعدهقدومهقبلإئاهم

أعلم.والفه

ابنوقال.3/246النهايةوالصاد.العينبفتحبعضهموضبطهقباء،عدبالمدينةموضع:العصبة(1)

.2/186الفتحمحمد.بوزن.المعصب:المعروف:حجر

به.نميهرابنطريقمن(1511)خزيمةابنوأخرجه.(588)داودأبو(2)

.(692)البخارى(3)

به.وهبابنطريقمن(7175)البخارىأخرجه(4)

!ه.بكرأبىذكرقبلهفيمالي!(5)
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واللحانالأعجمىامامةكراهيةبابالصلاةكتاب

أحمدسهلأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-9151

أبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،القطانزيادبناللهعبدبنمحمدابن

واثلةبنعامرحدثنى:قالالرهرئعن،حمنئأبىبنشعيبحدثنا،اليمان

ر!جنهالخطاببنعمرلقىالخزاعئالحارثعبدبننافعأنالليثئ،

لهفقال،عمرعلىفسلم،مكةأهلعلىاستعملهز!نهعمروكان،ان..

ابنعليهماستخلفت:فقالالوادى؟أهلعلىاستخلفتمن:ل!بهعمر

عمر:فقالموالينا.منمولى:نافعفقالأبزى؟ابنمن:عمرفقال.أبزى

عالمالفهلكتابقارئإنه،المؤمنينأميريا:فقال.مولىعليهمواستخلفت

بهذايرفعالله"إن:!القدلمجيكلهال!رسولإنأما:،!صرعمرفقال.بالفرائض

بناللهعبدعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(2)"آخرينبهويفحأقوافاالكتاب

.(3)اليمانأبىعنإسحاقابنبكروأبىالزحمنعبد

واللحانالأعجمىإمامةحراهيةباب

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكبرأبوأخبرنا-5192

عن،قتادةعن،هشامحدثنا،داودبوأحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفبر،

سفرفىثلاثةكانواإإذا!ظ31/20:قاللمجي!النبئأن،سعيدأبىعن،نضرةأبى

فىالواردةالجغرافيةالمعالم.المدينةإلىالجادةعلىضمالامكةمنكيلا80علىبلدة:عسفان(1)

.209صالنبويةالسيرة

،(182)ماجهوابن،(817/269)ومسلم،(232)أحمدوأخرجه.(2682)الشعبفىالمصنف(2)

به.الزهرىطريقمن(772)حبانوابن

.(269بقع/817)مسلم(3)
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بامرأةرجلياتملابابالصلاةكتاب

هشامحديثمنمسلمأخرجهأدزؤهم")1(.بالإمامةوأحقهم،أحدهمفليؤمهم

.(2)قتادةعنوغيرهالذستوائى

أبوحدثنا:قالوااخرينفىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5193

أخبرنا،فعئالشاأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

عميربنعبيدسمعت:قال2عطاأخبرك!:قالجريجابنعنالمجيد،عبد

أعلىفى:قالالهحسبت:قالمكة.حولفيماجماعةاجتمعت:يقول

ال!ائبأبىالمنرجلفتقذمالضلاةفحانت:قال.الحبئوفىطهناالوادى

بنعمرفبلغ،غيرهوقذممخرمةبنالمسورفأخره:قال.القسانأعجمئ

بذلك.عزفهالمدينةجاءفلقا،المدينةجاءحتىبشىءيعرفهفلمالخطاب

أعجمئكانالزجلإن؟المؤمنينأميرياأنظرك!:مخرمةبنالمسورفقال

فيأخذقراءتهالحافيبعضيسمعأنفخشيت،الحبئفىوكان،الفسان

.(3)أصبتقد:فقالنعم.:فقال؟بهاذهبتهنالك:فقال.بعجمته

بامرأةرجليأت!الا/باب3/90

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5194

وابن،(0815)خزيمةوابن،(781)والنائى،(41311)أحمدوأخرجه.(2266)الطيالسى(1)

.وحدهحبانابنعندالسفرولفظبه.هثامطريقمن(2132)حبان

.(وعقبه672/289)مسلم(2)

جريج.ابنعن(3852)الرزاقعبدوأخرجه.ا1/66والافعى،(1488)المعرفةفىالمصنف(3)

.انقطاعفيه:2/0211الذهبىوقال

-602-



بامرأةرجلياتملابابالصلاةكتاب

الهيثم،بنعثمانحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثناالصفار،عبيد

منسمعتهابكلمؤاللهنفعنىقد:قالبكرةأبىعن،الحسنعن،عوفحدثنا

بلغ،معهمفأقاتلالجملبأصحابألحقأنكدتمابعدلمجؤاللهرسول

ولواقوميفلح"لن:فقال.كسرىابنةعليهممفكوافارسأهلأنع!ج!اللهرسول

.(2)الهيثمبنعثمانعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)((امرأةأمرهم

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-5195

جرير،حدثنا،منيببنالرحيمعبدحدثنا،الطوسئأحمدبنحاجماأخبرنا

صفوف"خير:ؤ!مجاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،سهيلحدثنا

.(3)"اهلؤأوشزهاآخرهاالنساءعحفوفوخيرآخرها،وشزهاأولهاالزجال

جعفبربنمخلدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5196

جريرحدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،الفريابئمحممبنجعفرحدثنا،الذقاق

عنحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.بمثلهفذكرهالحميد.عبدابن

(4)

جرير.

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-9751

حدثنا،الدقيقئالملكعبدبنمحمدحدثنا،البخترىبنعمروبنمحمد

به.الحسنطريقمن(0354)والنسائى،(2262)والترمذى،(43802)أحمدأخرجه(1)

.(4425،7099)البخارى(2)

به.سهيلطريقمن(678)داودوأبو،(4864)وأحمد.بهجريرطريقمن(819)النسائىأخرجه(3)

.(5233)فىوسيأتى

.(440/132)سلم(4)
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الزنىولدإمامةفيجاءوما،خياركمانمطحماجعلواباب:الصلاةكتاب

حذثنى،بكيربنالوليدحذثيى،مرزوقبنالفضيلأخبرنا،هارونبنيزيد

بنجابرعن،المسئببنسعيدعنزيد،بنعلىعنمحمد،بنالفهعبد

وفيه:،الحديثفذكر.يقولمنبرهعلى-شي!الفهرسولسمعت:قالالفهعبد

!ومنويروى.ضعفإسنادهفىحديثوهذارجلاإ)1(.امرأةتؤمنولا)ألا

الفقهاءمذهبوهو.(2)قولهمنهب!!لطالبأبىبنعلىعنضعيفاخر

بعدهم.فمنالتابعينمنال!بعة

الزنىولدإمامةفىجاءوماخيارحم،ألمتحماجعلوا:بافي

بنإسماعيلاخبرناببغداد،بشرانبنمحمدبنعلئأخبرنا-5198

عننميبر،ابنحدثنا،عفانبننعلىبنالح!نحدثناالضفار،محمد

أباسمعت:قالضمعجبنأوسعن،2رجابنإسماعيلعن،الأعمش

فإن،اللهلكمابأقرؤهمالقوم)يم:-شي!الفهرسولقال:يقولنصارئالأمسعوفى

سواءالشنةفىكانوان!فبالشنة،فأعلمهم:قالأظنه،سواءالقراءةفىكانوا

سلطانه،فىالزجلييئمولاسئا،فأقذمهمسواءالهجرةفىكانوان!ف،هجرةفأقدمهم

من""الصحيحفىمسلئمأخرجهب!ذنهأ)4(.إلابيتهفىتكرمته)3(علىيجلسولا

فىوسيأتى.بهالوليدطريقمن(0811)ماجهابنوأخرجه.(261)الأوتاتفضائلفىالمصنف(1)

(5639).

.االمرأةتزمالا:بلفظ(4992)شيبةابىابناخرجه(2)

مارقوضبهه.الرصادوكذلك،يقصدهمنعليهبا،جلاسيكرمالذىيريد.فراشه:التكرمة(3)

.1/339الأنوار

والنسائى.بهنميهرابنطريقمن(235)والترمذىبه.علىبنالحسنعن(584)داودابواخرجه(4)

.(5350)فىوسيأتى.بهالأعمشطريقمن(1507)خزيمةوابن،(779)
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الزنىولدإمامةفىجاءوما،خياركمأنمتكماجعلواباب:الصلاةكتاب

.(1)الأعمشحديث

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازبمأبوأخبرنا-9951

حدثنا،نصربنحسينحدثنا،الهروىأسدبنأحمد،و31/21بنمحمدبكر

واسحع،بنمحمدعن،يزيدبنالرحمنعبدبنعمرحدثنا،سليمانبنسلام

أئمتكم"اجعلواع!و:اللهرسولقال:قالعمرابنعنجبيبر،بنسعيدعن

ضعيف.الحديثهذاإسناد.(2)"ربكموبينبينكمفيماوفدكمفإنهمخيماركم؟

حدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجاك!أحمدأبوأخبرنا-5552

نأسعيلإ،بنيحيىعن،مالكخدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

مالك:قال.فنهاهالعزيزعبدبنعمرإليهفأرسل،بالعقيقناسايؤمكانرجلأ

.(4)(3)أبوهيعرفلاكانلأنهنهاهوإنما

الحرفئاللهعبدبنالفهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-1552

بنعلىبنالحسنحدثنا،الكوفئالربيربنمحمدبنعلئحدثناببغداد،

أخىابنالملكعبدبنإسماعيلحذثنى،الحباببنزيدحدثنا،عفان

3/91مرضإن:الزنىولدعن/ربا2أبىبنعطاءسألت:قالرفيعبنالعزيزعبد

شهدفإن:قلت.نعم:قال؟عليهأصفىماتفإن:قلت.نعم:قالأعوده؟

.(673/290)مسلم(1)

به.أحمدبنمحمدعن87/2الدارقطنىأخرجه(2)

.!أالقرآن:صفى(3)

به.يحىطريقمن(6149)سيبةأبىابنوأخرجه.ا1/66الافعىطريقهومن،1/134مالك(4)
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يبلغلمالذىالصبىإمامةبابالصلاةكتاب

نعم.:لقا؟يؤئم:قلت.نعم:لقا؟تهشهادتجوز

:قالصالحبنمعاويةحدثنازيذ،وحذثنا:قالوبإسناده-5252

يثزالزنى"ولد:قالإنمالمجفالفهرسولأن،الأسدئنسيبربنرف!لاحذثى

"ءالثلاثةشر"هو:!الفهرسولفقال،هويسلمولمأسلماأبويهإن.الئلاثة!

.(1)مرسلوهذا

الفهقال،2شىأبويهوزرمنعليهما:قالتالهار!نهاعائشةعنورؤينا

وعنالرنى)2(.ولد:تعنى.،164:الأنعامأأخرى!وئذوازريرلزر)ولا:تعالى

.(3)مئؤيأنهالرنىولدفىوالزهرئوالنخعىالشعبى

يبلغلمائذىالصبىإمامةباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0352

بنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

سلمةبنعمروعن،قلابةأبىعن،أئوبعن،زيدبنحفادحدثنا،حرب

بحضرةكنا:فقالعمرافلقيت:أتوبقال؟فتسألهتلقاهأفلا،حىوهو:قال

؟للناسماالأمر،هذاما:فنسألهمالركبانبنايمزوكان،للناسممزماء

وكذا.كذاإليهأوحىالفهوأن،أرسلهوجلعرالفهأنيزعمنبئا)4(:فيقولون

وأعضلها.المراصيلأوهىمن:2/0221الذهبىقال(1)

مسنذا.(16020)فىصيأتى(2)

.(6139،6141،6143)شيةأبىابنمصنفينظر(3)

إنبينا".:مفى(4)
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الصلاةكتاب
يبلغلمالذىالصبىإمامةباب

العربوكانت،بغراءصدرىفىيغرىفكأنما،الكلامذلكأحفظفجعلت

نبئفهوعليهمظهرفإن،قومهفىأنظروه:ويقولونالفتحبإسلامها(1)تلوم

أبىوانطلق،بإسلامهمقومكلبادرالفتحوقعةجاءتفلما.صادقوهو

(3قبلأفلما،عندهقاموألمج!اللهرسول!علىقدم3)فلما،ذلكحوائنا)2(بإسلام

عندمنواللهجئتكم:قال!رانافلما،تلفيناهلمجصاللهرسول!عندمن

صلوا:وقال!كذا،عنوينهاكمبكذا،يأمركموإنهحقا،لمج!الفهرسول!

الصلاةحضرتفإذاكذا،حينفىكذاوصعلاةكذا،حينفىكذاصعلاة

فماذلكحوائناأهلفىفنظرواقرانا.أكثركموليؤمكم،أحدكملكملمجؤذن

بينفقدموك!)4(،الركبانمنألقىكنتلماقرآنا؟منىأكثرأحداوجدوا

فإذاصغرفيهابردةعلئوكانت،سنينلستأوسنينسبعابنوأناأيديهم

قارئكم؟الستعناتغطودطألا:الحىمنمرأةافقالت،عنىتقلصتسجدت

بذلكفرحىبشىءفرحتفما،البحرينمعقد)(منقميصافكسوخ!

.(7)برحبنسليمانعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(6)القميص

.4/278النهايةتخفيفا.التاءينإحدىفحذفتتلؤمأرادتنتظر.:تلؤم(1)

.465/1النهايةماء.علىالناسمنمجتمعةبيوت:الحواء(2)

.م:منسقط(3-3)

"فاقامونى".:نفى(4)

.2/382الفائقهجر.برودمنضربالمعقدكأ(5)

أيوبعنحمادطريقمن(585)داودوأبو.بهحرببنسليمانطريقمن(635)النسائىأخرجه(6)

مختصرا.بهقلابةأبىطريقمن(15902)وأحمد.سلمةبنعمروعن

.(43"2)البخارى(7)
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3/92

الصلاةكتاب
بكافرمسلمياتملاباب:

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-4052

،هارونبنيزيدحدئنا،الملكعبدابنيعنىمحماحدئناالضفار،محمد

لمجؤالفهرسولعندمنقومىرجعلما:قالسلمةبنعمروعن،عاصسماخبرنا

فعفموخ!فدعونى:قال."للقرآنقراءةامحركماليؤمكم:لنا!الإف:!ال

مفتوقة،برد!وعلئغلاموأنابهمأصفىفكنت،دوج!لاوالزكوع،ظ31/21

؟(1)ابنكاستعناتغطىألا:لأبىيقولونفكانوا

سلمة:بنعمروعنحبيببنمسعرورواه

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظالفهعبدابواخبرناه-5052

أبوحدثنا،سنانبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

الفؤاد،حئكيساشيخاوكان،الجرمئحبيببنمسعرحدثنا،عاصم

قرءوامابعدلمجؤالقهرسول/إلىقومىقدم:قالسلمةبنعمروعنحذثناه

،للقرآنجمغاأأممنركم:فقال؟فهميؤمنفسألوهحوائجهمقضوافلفا.القران

وأأجعأحدايجدوافلمفسألوهمقومهمإلىفرجحوا:قال.،للقرآنأوأخذا

أصلىأو،لهمأصفىفكنت،غلائموأنافقذموخ!:قالمنى.للقرانأخذا

.(2)إمامهمكنتإلامجمعاشهدتفما:قالبهم.

بحافرمسلغيأتماالابافي:

الكافرصلاةيمنولم."اللهلكتابأقرؤهمالقوم)ييئم:جمتالنبىلقول

وصححهبه.هارونبنيزيدطريقمن(766)النسائىواخرجه.(558)الصفرىفىالمصنف(1)

.(739)النسائىصحيحفىالألبانى

...أبيهعنسلمةبنعمرو:وعندهما،بهمسحرطريقمن(587)داودوابو،(33202)أحمداخرجه(2)
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بكافرمسلمياتملاباب؟الصلاةكتاب

.الضلاةقبلبالإسلاميتكلملمإذامنهإسلاما

بنالحسنبنالمؤفلبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-5206

محمدأحمدأبوحدثنا،البصرئالفهعبدبنعمروعثمانأبوحدثنا،عيسى

عن،سفيانأبىعن،الأعمشحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوفابعبدابن

قالقالا:،هريرةأبىعن،صالحأبىوعن.(1)هفلاعبدبنجابر

منعواقالوهاف!ذا.اللهإلاإلهلا:يقولواحتىالئاسأقاتلأن"أمرت:كج!اللهرسول

فىمسلئمأخرجهالفهدأ)2(.علىوحسابهمبحفها،إلاوأموالهمدماءهممنى

.(3)الأعمشحديثمن""الصحيح

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0752

الواحدعبدبنمالكغ!انابوحدثنا،العنبرئالمثنىأبوأخبرنا،الفقيه

بنمحمدبنواقدعن،شعبةحدثنا،الضئاحبنالملكعبدحدثنا،المسمعئ

أقاتلأن)أمرت:ع!يمالفهرسولقال:قالعمربنالفهعبدعن،أبيهعن،زيد

ويوتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسولمحمداوأنالئهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالئاس

51رو.(4)إاللهعلىوحسابهم،وأموالهمدماءهممئىعصمواذلكفعلوافاذا،الزكاة

به.الأعمشطريقمن(3928)ماجهوابنبه.عبيدبنيعلىطريقمن(3987)النسائىأخرجه(1)

وصيأتى.بهالأعمشطريقمن(3986)والنسانى،(3927)ماجهوابن،(6026)الترمذىأخرجه(2)

ء(15942،18663)فى

.(21/35)مسلم(3)

به.ضحبةطريقمن(219)حبانوابن،(25)البخارىوأخرجه.(2052)المعرفةفىالمصنف(4)

.(6575)فىوصيأتى
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يقدمهلمالرجلبصلاةالرجلصلاةبابالصلاةكتاب

المسمعى)1(.غ!انأبىعنلما"الصحيحفىمسلم

ببغدافى،العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلىأخبرنا-5208

حدثنا،أتوببنيحيىحدثنا،المصرىمحمدبنعلىالحسنأبوأخبرنا

بنأنسسمعالهحميذ،حذثنى،أتوببنيحىحدثنا،مريمأبىبنسعيد

حتىالمشركينأقاقلأن)أيرت:قاللمجي!الفهرسولإن:يقول!بهمالك

وأناللهإلاإلهلاأنشهدواف!ذاالفه،رسولمحمداوأنالفهإلاإلهلاأنيشهدوا

عليناحرمتذبيحئتاواكلواقبلتا،واستقبلواصلاتنا،وصلوا،اللهرسولمحمدا

أخرجه.(2)"المسليمعلىماوعليهيلمسلم،مالهبحفها،إلاودماؤهمأموالهم

.(3)مريمأبىابنوقال:فقال!"الصحيحفىالبخارى

يقدمها!لالرجلبصلاةالرجلصلاةباب

حدثنا،يحىبنمحمدبنإبراهيمبنيحىزكرثاأبوأخبرنا-9052

محمدبنالفهعبد/حدثنا،الحافظيوسفبنيعقوببنمحمدالفهعبدأبو93/3

حدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،بزيعبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،شيرويهابن

شعبة،بنالمغيرةبنعروةعن،المزع!الفهعبدبنبكرحدثنا،الطويلحميذ

:قالحاجتهقضىفلقامعه.وتخففت!يروالفهرسولتخفف:قالأبيهعن

.(22/36)مسلم(1)

.(2229)فىوتقدمبه.أيوببنيحيىطريقمن(2642)داودأبرأخرجه(2)

.(393)البخارى(3)
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الاماممعيدخلثملنفسهالصلاةالرجليفتتحأنكرهمنبابالصلاةكتاب

ذراعيهعنيحسرذهبثم،وكفيهوجههفغسلبمطهرةفأتيته.((؟ةامأمعك

وغسلمنكبيهعلىالجبةوألقى،الجبةمنيدهفأخرجالجبةكمفضاق

ركبثم،خفيه(و22/31وعلى،العمامةوعلى،بناصيتهومسح،ذراعيه

الرحمنعبدبهمفصلى،الصلاةفىقامواوقدالقومإلىفانتهينا،وركبت

إليهفأومأ،يتأخرذهب!يخيهوبالنبىأحسفلما.ركعةبهمركعوقد،عوفابن

سبقنا)1(.التىالركعةفركعنامعهوقصت!لمجيهوالنبئقامسلمفلضا،بهمفصلى

ورواه.(2)اذكهبزيعبناللهعبدبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه

عنبكرعنحميدعنزريعبنيزيدعنوجماعةمسعدةبنوحميدمسدد

.(3)ابيهعنالمغيرةبنحمنئ

الإماممعيدخلا!ثلنفسهالصلاةالرجليفتتحأنحرهمنباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبواخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرنا-5152

عن،وهيبعن،المعنىإبراهيمبنومسلمحرببن(4)سليمانحدثنا،داود

"إنما:!يخيهوالنبئقال:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعنمحمد،بنمصعب

ولافاركعوا،ركعوإذايكئر،حتىتكبرواولافكئروا،كئرف!ذابه،ليؤتئمالامامجعل

الحمد-لكربناالفهئمفقولوا:.حمدهلمنالفهدمع:قالوإذاءرركع،حئىتركعوا

(5654)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(58)المعرفةوفى،(124)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عروةطريقمن

.(274/81)مسلم(2)

.(269،282)فىتقدم(3)

أزهيرا.:الأصلفى(4)
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الاماممعيدخلثملنفسهالصلاةالرجليفتتحأنكرهمنبابالصلاةكتاب

وإذايسجد،حئىتسجدواولافاسجدوا،سجدوإذاالحمد-ولك:مسلئمقال

داود:أبوقال.!أجمعينقعودافصفواقاعداصئىوإذاقياما،فصفواقائماصئى

.(1)سليمانعنأصحابنابعضأفهمنىالحمدإ.لكرئنماإالفهئم

الفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-1152

بنأحمدبنمحمدبنمحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرئاوأبو

محمدبنإسحاقالفهعبدوأبوعمروأبىابنسعيدوأبوالأديبرجاء

بنمحمدالعباسابوحدثناقالوا:ال!لمئالزحمنعبدوأبو(2)ال!وسئ

فديك،أبىابناخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

بنسلمةوأبىالمسئببنسعيدعن،شهابابنعن،ذئبأبىابنحدثنا

فامشواالإقامةسمعتغ)إذا:قال-فيالنبئعن،هريرةأبىعن،الزحمنعبد

فىالبخارئرواهفاقضوا")3(.فثكمومافصفوا،أدركمفماالشكينة،وعليكم

وكذلك)فأتفوا،)4(.:وقالذئبأبىابنعنإياسأبىبنآدمعنأالصحيح!

)فففوا،.:فديكأبىابنعندحيمرواه

أنجرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5212

الألبانىوصححه.(2631)فىوتقدم.بهوهيبطريقمن(2085)أحمدواخرجه.(036)داودأبو(1)

.(563)داودأبىصحبحفى

.،السدوصى5:م،3صفى(2)

،(206/511)ومسلم.بهذئبابىابنطريقمن(4612)حبانوابن،(08931)أحمداخرجه(3)

خزيمةوابن،(775)ماجهوابن،(860)والنسائى،(327)والترمذى،(572)داودوأبو

به.الزهرىطريقمن(1555)

.(636،089)البخارى(4)
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الإماممعيدخلثملنفسهالصلاةالرجليفتتحأنكرهمنبابالصلاةكتاب

المروزىأخبرنا،الشيخبأبىالمعروفجعفربنمحمدبناللهعبدمحمدأبو

،المسعودىحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،سليمانبنيحيىبنمحمديعنى

يأتونكانوا:قالطمعاذعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،مغبنعمروعن

صلىكمإليهمفيشيرونالصلاةببعضجمجي!أالنبئسبقهموقدالصلاة

،الصلاةببعضعجي!النبئسبقهوقدمعاذفجاء،ثنتين،واحدة؟بالأصاج

فجاء.قضيتثمعليهاكنتإلاحابطعلىأجدهلا:فقالطالصلاةفىفدخل

!صاللهرسولطقضىفلما،الصلاةفىفدخل،الصلاةببعضسبقهوقد

هكذامعاذ،لكمسن"قد!يهجيو:ادرسولفقال،يقضىمعاذقامالصلاة

فافعلوا(()1(.

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3152

أبىابنعن،مئبنعمروعن،شعبةأخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،داود

منسبقبمافيخبريصلىجاءإذاالرجلكان:قالطأصحابناوحدثنا:قالطليلى

معومصلوقاعد،وراكعقائمبينمنج!عاللهرسولطمعمواقاوإنهم،صلاته

منسمعتهاوهذه:شعبةقالط-إليهفأشاروامعاذفجاء:قالط.لمج!اللهرسولط

كنتإلاحالطعلىأراهلا:معاذفقالط:قالطليلىأبىابنعن:يعنىحصين

فافعلوا")2(.كذلكسئة،لكمسن/قدمعاذا"إن:فقالط:قالط،عليها

،1858،1999)فىوتقدمبه.يحيىبنمحمدطريقمن(270)20/132الطبرانىأخرجه(1)

3662).

.(478)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(506)داودأبو(2)
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افتتحهامابعدالإمامصلاةفىالدخولأباحمنبابالصلاةكتاب

:قالثتمجمحد.الفهرسولمع:قولهإلىشعبةعنغندرورواه-4521

جاء(ظ22/31حتى:ليلىأبىابنعنحصينبهاوحذثنى:مزةبنعمروقال

قوله:إلى.حالعلىأراهلا:فقال-حصينمنسمعتهاوقد:شعبةقالمعاذ-

ثناحد،داسةبنابكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأخبرناه.فمافعلوا""كذلك

.(1)فذكره.شعبةعن،جعفربنمحمدحدثنا،المثنىابنحدثناداود،أبو

افتتحهامابعدالإمامصلاةفىالدخولأباحمنباب

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5215

حدثناداود،بنالفهعبدحدثتامسذد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا،الفقيه

مرضلما؟قالتعائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعنالأعصش،

"مروا:فقالبالضلاةيؤذنهبلالأتاهفيهماتائذىمرضهجمي!اللهرسول

مقامكيقمإنوإنه،أسيفرجلبكرأباإن:فقالت.إبالناسفليصلبكيرأبا

الرابعة-فىأوالثالثةفىبكبر-أبا)مروا:فقال.القراءةعلىيقدرفلايبكى

(2)يصفىز!بهبكرأبوفقامبالئاسإ.فليصلبكبرأبامروايومف،صواحبن!نإ

يخطإليهأنظركأنى،رجلينبينيهادىجمي!الفهرسولوخرج،بالناس

أبوفقام،صلأنإليهفأشار،يتأخرذهببكرأبواهرفلفا.الأرضبرجليه

51رو.(3)الناسيسمعبكروأبو،يصفىجنبهإلى!الفهرسولوقعدبكر

.(479)داودابىصجحفىالألبانىوصححه.(075)داودأبو(1)

.ا"فصلى:م،سفى(2)

.(3704)فىتقدم(3)
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افتتحهامابعدالإمامصلاةفىالدخولأباحمنبابالصلاةكتاب

عنأخرا(أوجه1)منمسلموأخرجهمسدد،عن""الصحيحفىالبخارئ

.(2)الأعمش

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5216

عائشة،(3)نباحدثنا،قماشأبىابنعيسىبنمحمدحدثناالضفار،عبيد

نأ،بكرةأبىعن،الحسنعن،الأعلمزيادعن،سلمةبنحفادعن

ثم،بيتهدخلثئم،مكانكمأنإليهمأومأثئمالضلاةفىدخلعجحرالفهرسول

:قالالصلاةقضىفلضا،بهمفصلىالضلاةفىفدخل،يقطرورأسهخرج

.(4)"ابنجكنتوإنىبشر،انا"انما

الخامسالجزءومنهاللهبحمدتم

السادلرالجزءويتلوه

والمأمومالإمامموقفأبوابجماع:وأوله

.اخر،.!وجه:م،3ص،سفى(ا-1)

.(418/95،96)ومسلم،(712)البخارى(2)

.19/471الكمالتهذيبوينظرإأبىدا.:م،صفىبعده(3)

.(4120)فىتقدم(4)
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الموضوعاتفهرس

هسلخاالجزءا

لموضوعا

........،.......................القراءةابوابجماع

........................وقصرهاالقراءةطولباب

................الصبحصلاةلمحىالقراءةقدرباب

.........الصبحصلاةلمحىالقراءةلمحىالتجوزباب

...............والعصرالظهرلمحىالقراءةقدرباب

.........،...........المغربلىالقراءةقدرباب

...ذكرناممابأكثرفيهاالقراءةيضيقلممنباب

...............الاحرةالعشاءلمحىالقراءةقدرباب

.........يحدثللأمرالقراءةيحمم!الامامباب

................................المعودتشلمحىباب

.........،........الىالقرقراءةعلىالمعاهدةباب

....القرانلمحيهيختمألىلهيستحبمامقدارباب

......................بالنجاسةالصلاةأبوابجماع
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الموضوعاتنهرس

....................للصلاةوالبددالثوبطهارةباب

.................أدىنعلهأوثوبهودىصلىمنباب

..........................الدممنغسلهيجبماباب

.....................يابساالأنجاسمنوطئماباب

...........الثوبمنموضعهاحفىإذاالنجاسةباب

.....................الحيضدممنالثوبغسلباب

.................بهالمأمورالنضحأدالبياددكرباب

.........واجبعيراختيارالنضحادالبياددكرباب

..........الاثريزيلمااستعمالمنيستحبماباب

.......الثوبفىأثرهبقىإداالدمأدالبياندكرباب

............،....الحائصثوبلىالرجلصلاةباب

............احتياطادلكمنالتحرردىروىماباب

اهله.فيهالرجليجامعالذىالثوبفىالصلاةباب

...................البددأوالثوبيصيبالمذىباب

...........................المراةدر!رطوبةالىباب

...........والمشركينالصبيادثيابفىالصلاةباب

....والأرواثالأبوالنجاسةباب
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..........................البولمنالأرصطهارةباب

.................يبستإداالأرصبطهورقالمنباب

.............................والنعلالخفطهارةباب

...........................النعليندىالصلاةسنةباب

..............يضعهماأيننعليهخلعإداالمصلىباب

..................وخلعهماالنعلينلبسدىالسنةباب

..........مسجدفهوفصلالصلاةأدركتكأينماباب

................الطريقدىالمطرطيندىجاءماباب

والحمامالمقبرةفىالصلاةعنالنهىفىجاءماباب

.....................القبورإلىالصلاةعنالنهىباب

........................عليهفصلىشيئابسطمنباب

...........................المساجدبناءفضل!ىباب

...........................المساجدبناءكيفيةلىباب

....وغيرهبالخلوقوتطييبهاالمساجدتنظيففىباب

................................المسجدكنس!ىباب

...............................المسجدحصىلىباب

................................المسجدسراجلىباب

-.62-

0123

0128

0135

0133

0513

0137

0137

0541

0142

0145

0146

0151

0154

1600
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164



الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000000000000000000000164المسجددخلإدايقولماباب

00000000000000000000000167ليهيقيمولامازاالمسجدفىيمرالجنبباب

00000000000000000000175الحرامالمسجدعيرالمسجديدخلالمشركباب

0000000000000000000000000000000000000000173المسجدلىيبيتالمسلمباب

178...ة.................دلكوعيرالمسجدلىالضالةإنشادكراهيةباب

0000000000000000182الغنممراحدودالإبلأعطادلىالصلاة!اهيةباب

0000000185الموضعينهذينأحدفىالصلاةكراهيةفىالمعنىذكرباب

0000000000000000000190والعذابالخسفموضعفىالصلاةكرهمنباب

حتىالعصروبعدالشمستطلعحتىالفجربعدالصلاةعنالنهىباب

00000000000000198عروبهاوعندالشمسطلوععندالصلاةعنالنهىباب

0000000552الظهيرةتقوموحينالساعتينهاتينفىالصلاةعنالنهىباب

000000000000000000000000252الصلاةعنالنهىيجمعالذىالخبردكرباب

000000000000206الصلواتببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكرباب

00000000000000022الأمكنةببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكرباب

0000000000000000231الأيامببعضمخصوصالنهىهذاأنالبيانذكرباب

000000000000000000000000234الفجرركعتىإلاالفجربعديصللممنباب
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الموضوعاتفهرس

مناكثرالصلواتمنوالليلةاليومفىفرضلاأنالبيانذكرباب

................................................تطوعالوتروادحمس

.................................................الوترصلاةتاكيدباب

...............................................الفجرركعتىتاكيدباب

...........الفرائصأتباعهىالتىالنوافل!ىالواردالخبردكرباب

............أربعاالظهرقبلفجعلركعةعشرةثنتاهى:قالمنباب

..........................أربعاوبعدهاأربعاالظهرقبلجعلمنباب

.....................................ركعتينالعصرقبلجعلمنباب

................................ركعاتأربعالعصرتبلجعلمنباب

.............................ركعتينالمغربصلاةقبلجعلمنباب

.............ركعتينالعشاءوبعدركعتينالمغرببعدجعلمنباب

.......................أكثراوركعاتأربعالعشاءبعدجعلمنباب

........الصبحيصلىانوبينبينهمافليوتريوترولمأصبحمنباب

........................................دكرهمتىيصليه:قالمنباب

............................ال...................الفجرركعتىوقتباب

.....................الصلاةاقيمتمابعدبهماالاشتغالكراهيةباب
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265
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275
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273

276

282

283
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الموضوعاتفهرس

00000000000000000000000292الفريصةمنالفراعبعدقضاءهماأجارمنباب

00000000293الظهرتقامأنإلىالشمسطلوعبعدقضاءهماأجازمنباب

00000000000000000000000000000296الاطلاقعلىالنوافلقضاءأجارمنبابا

000298،..."..........................الصلاةمنالإكثارلحىالترعيبباب

00000000000000000000000000000000000000000000553مثنىمثنىالليلصلاةباب

000000000000000000000000000000000000352مثنىمثنىوالنهارالليلصلاةباب

00000000000000000356احرهنلحىإلايسلملاأربعايصلىألىأجارمنباب

0000000000000000000000000000000000308عددعقدبلايصلىألىاجارمنباب

953..-....................................وقاعداقائماالتطوعصلاةباب

0000000000000000000000000000312قامثمجالساالتطوعصلاةاقشحمنباب

00000000000000000000000000000314القاعدصلاةعلىالقائمصلاةفضلباب

0000000000000000000000000000000315المكتوبةعيرالراحلةعلىالتطوعباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000316رمضالىشهرقيامباب

بالانفرادالليلصلاةمنوغيرهاالتراويحصلاةأنزعممنباب

000000000000000000000000000000000000325أفضلبالجماعةأنهازعممنباب

0000000326للقرانحافظايكونلالمنأفضلبالجماعةأنهازعممنباب
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..رمضانشهرفىالقيامركعاتعددفىروىماباب

.................رمضادشهرقياملىقراءتهمقدرباب

..................................الوتردىالقنوتباب

الأخيرالنصففىإلاالوترفىيقنتلا:قالمنباب

......................................الليلمدىباب

.............................الليلقيامدىالترعيبباب

........................الليلاحرقيامدىالترغيبباب

...............الاحرالليلجو!قيامدىالترعيبباب

...................يتهجدالليلمنقامإدايقولماباب

............................الليلصلاةبهيفتتحماباب

...............خفيفتينبركعتينالليلصلاةافتتاحباب

...............وصفتها!النبىقيامركعاتعددباب

.......................القنوتطولالصلاةأفضلباب

........والسجودالركوعمنالإكثاراستحبمنباب

والخفض.الرفعفىالليلصلاةفىالقراءةصفةباب

.................شديدابالقراءةصوتهيرحلممنباب

...بقراءتهيتاذىلاحولهمنكانإذابهاجهرمنباب
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الموضوعاتفهرس

.........................................القراءةترتيلب.

..........يقومهكالىلمنالليلقيامتركمنيكرهماباب

.........قاعدايصلىأوبالليلالقياميتركالمريصباب

.......".........يستيقظفلميقومألىنيةعلىناممنباب

............أصبححتىيقومألىنيةعيرعلىناممنباب

...النومعنهيذهبحتىفليرقدصلاتهفىنعسمنباب

..........العبادةفىنفسهعلىفشددبنفسهوثقمنباب

............المداومةلىوالجهدالعبادةلىالقصدباب

والعشاءالمغرببينمافصلىالليلقيامعنفترمنباب

..........ليلةدىالقرالىقراءةمنالرجليكفىكمباب

ركعةتطوعايصلىأنأجازومنواحدةبركعةالوترباب

...........................بثلاثأوبحمسأوترمنباب
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....................وتراصلاتهاحريجعل:قالمنباب

...................أ!غاللهرسولأوترالليلكلمنباب
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.........دلك!ىالاحتياطمنوردوماالوتروقتدىالاختيارباب
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.....................................الفاتحةبعدالوترلىيقرأماباب
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.................الفاتحةبعدالفجرركعتىلىقراءتهيستحبماباب

..............الفاتحةبعدالمغربركعتىلىقراءتهيستحبماباب

..................................الفجرركعتىتحمي!دىالسنةباب

........................الفجرركعتىبعدالاضطجاعلىوردماباب

...........................................الضحىبصلاةالوصيةباب
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......................................ركعاتأربعرواهامندكرباب

......................................ركعاتثمادرواهامندكرباب
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.............الشمستطلعحتىمصلاهمنيقومألااستحبمنباب
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الموضوعاتفهرس

00000000000000000000000482الفصالترمصحتىتأحيرهااستحبمنباب

000484الضحىصلاةلمجقهالرسولتركفىروىالذىالحديثذكرباب

00000000000486الزوالصلاةتسمىالتىالصلاةدىجاءالذىا!برباب

00000000000000000000000000000000000000000488التسبيحصلاةلمحىجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000492الاستخارةصلاةباب

000000000494جماعةالنافلةصلاةباب

000000000000000000000498الكفايةعلىالجمعةغيرفىالجماعةفرضباب

000000000000000499عدرغيرمنالجماعةتركفىالتشديدمنجاءماباب

00000000000،0000000000000000000000511الجماعةصلاةفضلدىجاءماباب

00000000000000،00000518للصلاةالمسجدإلىالمشىفضلدىجاءماباب

00000000000000،0000000000000000000525المسجدإلىالممشىبعدفضلباب.

0000528...و.............فيهابالصلاةعمارتهاوفضلالمساجدفضلباب

000700000000000000000532النداءسمعالأعمىلىوردالذىالخبردكربابا

00000000000000000000000000000000000000000000000000533بيتهدىجمع!مباب

0000536جماعةلمحو-فماالاثنينباب

0000000000000000000000000000000000541بهالسبقالصلاةيريدحرجمنباب
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000000000000000000000000000000000543فيهصلىقدمسجدفىالجماعةباب

0000000000000000545الريحبعدرالليلوفىالمطربعدرالجماعةتركباب

000000000000000000000000000549أخداهإداالأخبثينبعدرالجماعةتركباب

00000000552التوقانشديدةإليهونفسهالطعامبحضرةالجماعةتركباب

00000557الطعاممنحاجتهأخدوقدأقيمتإداالصلاةإلىقاممنباب

0000000000000000000000000000558والخوفالمرضبعدرالجماعةتركداب

0000000000000000000560كراثاأوبصلاأوثوفاأكلمنمخلىجاءمماباب

0000000000000564....-............حرامعيردلكأكلأدعلىالدليلباب

000000000000000568بالطبخيميتهألىدلكمنشيئاأكلمنبهيؤمرماباب

0000000000570القياميستطعلمإذاالاستخلافمنللإماميستحبماباب

00000000000000000000000000000000571جالساالمأمومصلاةدىروىماباب

00000000000000000000000000000575جالساالإمامةعنالنهىمىروىماباب

0000000000000000040000000000000000575قائفاالمأمومصلاةدىروىمماباب

000000000000000583...."..................،.....الصلاةعليهتجبمنباب

0000000000000000000000585الصبيالىتعليممنوالأمهاتالآباءعلىماباب

00000000000000000،000000000000000589النافلةيصلىمنخلفالفريصةباب

00000000000000000000000000000000000594العصريصلىمنخلفالظهرباب
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...........................واللحادالأعجمىإمامةكراهيةباب

.........................................بامراةرجليأتملاباب

..،.الزنىولدإمامةفىجاءوما،خياركمأئمتكماجعلواباب

.................................يبلغلمالذىالصبىإمامةباب

.........................................بكالمحرمسلميأتملاباب

......................يقدمهلمالرجلبصلاةالرجلصلاةباب

الإماممعيدخلثملنفسهالصلاةالرجليفتتحأنكرهمنباب

..........افتتحهابعدماالإمامصلاةفىالدحولأبا!منباب
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