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الصلاةكتاب

أ!صلم

برجلياتمالرجلباب

والمأمومالإمامموقفابوابجماع

برجلياشمالرجل/باب

جعفر،بنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5217

بنمحمدجعفرأبوحدثنى،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

اللهعبدبنجابرعن،المنكدربنمحمدعن،ورقاءأخبرنا،المدالنئجعفر

يائشرغ"ألا:فقالمشرصة)1(إلىش!نافاسفرفىكي!اللهرسولمعكنت:قال

ثم:قال.وأشرعت!صاللهرسولفنزل:قالبلى.:فقلت:قالجابر؟".

واحدثوبفىيصلىقامثم،فتوضأفجاءوضوءالهووضعتلحاجتهذهب

مسلمرواه.2يمينهعنفجعلنىبأذنىفأخذخلفهفقمت،طرفيهبينخالف

المدالنى)3(.جعفربنمحمدعنالشاعربنحجاجعن""الصحيحفى

برجليأتمالصبىباب

الحسينوأبوبرهانابناللهعبدوأبوالروذبارىعلىبوأأخبرنا-8152

بنيحيىبناللهعبدمحمدوأبوالقطانالفضلابنالحسينوأبوبشرانابن

الحسنحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلحدثنا:قالواالسكرىالجبارعبد

عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبىعن،هشيمحدثنا،عرفةابن

.248/2الأنوارمشارقينظر.مائهإلىالنهرحافةمنبتوصلحيث:المشرعة(1)

.(47891)أحمد(2)

.(766/196)مسلم(3)

95/3



آخرفيجىءبرجلياتمالرجلبابالصلاةكتاب

لمجرالنبئفقام:قالر!نها.الحارثبنتميمونةخالتىعندليلةذاتبت:قال

كاناببذؤفأخذ:قال.بصلاتهأصفىيسارهعنفقمت:قال.الفيلمنيصفى

عمروعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)يمينهعنمنىفأقاأسى-برأو-لى

.(2)هشيمعنالناقد

أخرفيجىءبرجليأتمالرجلباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-9152

الفضلبنويحيىالزحمنعبدبنوسليمانعمابىبنهشامحدثناداود،

مجاهدبنيعقوبحدثنا،إسماعيلابنيعنىحاتمحدثنا:قالواالسجستانئ

جابرأتينا:قالالضامتبن(و23/31عبادةبنالوليدبنعبادةعن،حزرةأبو

فذكر.يصفىفقام(3)غزوةفىلمجؤالفهرسولمعسرت:قالالفهعبدابن

بيدى)4(فأخذلمجرالفهرسوليسارعنقمتحتىجئتثئم:قالالحديث

فأخذنا،يسارهعنقامحتىصخرابنفجاء،يمينهعنأقامنىخىى:رافأفى

عبادبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.()خلفهأقامناحتىجميعابيديه

حتىفدفعناجميعابيديهفأخذنا:الحديثفىوقالإسماعيلبنحاتمعن

من(161)داودوأبو،(1843)أحمدوأخرجه.(6486)والثمعب،(515)الصغرىفىالمصنف(1)

به.هثيمطريق

.(5919)البخارى(2)

!سفرةإ.:الأضلفى(3)

.!إبأذنى:سفى(4)

.(3332)فىوتقدم.(634)داودأبو(5)



الصلاةكتاب

.(1)خلفهمناأقا

امرأتانأوامرأةومعهبالرجلياتمالرجلباب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-0252

بنحاتمحدثنا،المكئعبادبنمحمدحدثناالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا

.(2)بنحوهفذكره.إسماعيل

امراتانأوامرآةومعهبالرجليأتمالرجلباب

أخبرنا،إملاءالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-5221

البغدادى،الحارثبنإبراهيمحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبو

موسىعن،المختاربناللهعبدعن،شعبةحدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا

عنفجعله،منهموامرأةفهألمجي!اللهرسولأن،مالكبنأنسعن،أنسابن

خلفهما)3(.والمرأةيمينه

وأبوالعلوىعلىبنمحمدبنجعفوبنزيدالقاسمأبووأخبرنا-2252

خشيشبنعلىبنمحمدالحسينوأبوالقاضىجناحبننذيربنجناحمحمد

محمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوحدثنا:قالوابالكوفةالمقرئ

شعبة،حدثنا،الأزدى)4(إبراهيمبنمسلمحدثنا،الحنينأبىبنالحسينابن

بهصفىجم!النبئأن،أبيهعن،أنسبنموسىعن،المختاربناللهعبدعن

.(3010))1(مسلم

به.العزيزعبدبنعلىعن(1972)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(2)

خزيمةوابن،(975)ماجهوابن،(208)والنسائى،(906)داودوأبو،(41374)أحمدأخرجه(3)

.(5287)فىوسياتى.بهشعبةطريقمن(2206)حجانوابن،(1538)

.أالأودى9:سفى(4)



برجلياتمانالرجلينبابالصلاةكتاب

عنأوجهمنمسلمأخرجهخلفنا.والمرأةيمينهعنفأقامنى:قال.وبامرأة

.(1)شعبة

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبواخبرنا-5223

عن/،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس3/96

حرامأموخالتىوأمىأناإلانحنوماع!ي!اللهرسولعلينادخل:قالأنسبى

لثابت:رجلفقالصلاؤ.وقتغيرفىبنافصربكم".أصفى"قوموا:فقال

البيتأهللنادعاصلاتهقضىفلفا.يمينهعنجعله:قالأنسا؟جعلفأين

خويدمك،،الفهرسوليا:أفىفقالت،والاخرةالدنياأمرمنخيربكل

االلهم:قالأنصردعامااخرفىفكان،خيبربكل!رفدعا:قال.هل-هفلاادع

حديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)!هيفلهوباركوولدهمالهاممنز

.(3)المغيرةبنسليمان

برجليأتمانالرجلينباب

إبراهيمتابنالفضلابوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5224

مسلم،بنالوليدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

لأعقلإنى:قالالزبيعبنمحمودعن،الرهرئحذثنى:قالالأوزاعىعن

.(وعقبه269/660)مسلم(1)

فىوتقدمبه.سيمانطريقمن(180)والنسائى،(13130)أحمدوأخرجه.(2139)الطيالسى(2)

(4989).

.(268/660)مسلم(3)



الصلاةكتاب
برجلياتمانالرجلينباب

بنعتبانفحدثنى:محمودقالدارنا.فىدلومنع!ج!االلهرسولمجهامجة

إذاالأمطاروإن:يعنى.ساءقدبصرىإناللهرسوليا:قلت:قالمالك

فىصفيتفلو،قومىمسجدفىالصلاةوبينبينىحالالوادىوسالاشتدت

علئفغدا:قال.""نعم:ع!ج!اللهرسولفقال؟مصلىأتخذهمكانامنزلى

))أين:قالحتىجلسفما،لهمافأذنفاستأذنابكرأبوومعهكي!اللهرسول

الله!رسولفتقذم،ناحيةإلىلهفأشرت."؟منزلكفىأصلىأنتحب

جشيشة)1(علىلمجي!االلهرسولوحبسنا،ركعتينبنافصلى،خلفهفصففنا

.(3)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(2)هلصنعناها

أخبرنا،ببغدادالقطانالفضل(ظ23/31ابنالحسينأبوأخبرنا-5225

قعنبابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبد

عن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،شهابابنعن،مالكعن،بكيروابن

فقمتيسبحفوجدتهبالهاجرةر!نهالخطاببنعمرعلىدخلت:قالأبيه

فصففناتأخرتيرفا)4(جاءفلما،يمينهعنجعلنىحتىفقربنى،وراءه

.()وراءه

النهاية.وتطبختمرأولحمعليهاويلقىالقدورفىتجعلثمجليلاطحناالحنطةتطحنأن:الجشيشة(1)

1/273.

.(4987)فىوتقدمبه.مسلمبنالوليدطريقمن(4534)حجانابنأخرجط(2)

.(33/265)مسلم(3)

.الخطاببنعمرمولىيرفا(4)

.307/1المعانىشرحفىوالطحاوى،7/185الشافعىطريقهومن،1/154مالك(5)



وامرأةصبىومعهمابالرجلياتمالرجلبابالصلاةكتاب

.(1)وراءهالاثنانيقومثلاثةكانواإذا:نب!ك!روعلىعمرعنورؤينا

وامرآةصبىوهعهمابالرجليأتمالرجلباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرئاوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2652

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

أبىبنزيدالقاسمأبووأخبرنا2))ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

حدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفبرأبوأخبرنا،بالكوفةالعلوئهاشم

وأخبرنا)ح((2مالكعن،القعنبئحدثنا،الحنينأبىبنالحسينبنمحمد

محمدبنجعفرحدثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمد

بنإسحاقعن،مالكعلىقرأت:قال!يحيىبنيحيىحدثنا،الحسينابن

دعتمليكةجذتهأن،مالكبنأنسعن،طلحةأبىبنالفهعبد

قالبكم".فلأصلى"قوموا:قالثثممنهفأكل،صنعتهلطعامم!كالفهرسول!

فقام،بماءفنضحته(3)سبلماطول!مناسودقدلناحصيرإلىفقمت:أنسى

فصلى،ورائنامنوالعجوز،وراءهواليتيمأناوصففتكيه!الفهرسول!عليه

بناللهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)انصرفثئمركعتينلنا

بنعلىقولمن(4981)شيبةأبىوابن،عمرفحلمن1/307المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

طالب.أبى

."عليهالمعلمالسندعلىالمؤلفأصلفىضرب9:الحاشيةفىوكتبالأصلفىعليهعئم(2-2)

.1/490البارىفتح.الأرضعلىافترشأى:لبس(3)

،7/185والافعى،11صاالافعىعلىأخطأمنخطأوبيان،(0315)المعرفةفىالمصنف(4)

حبانوابن،(080)والنسائى،(234)والترمذى،(01234)أحمدطريقهومن،1/153ومالك

به.القعنبىعن(612)داودأبووأخرجه.(2205)



ونساءصبيانومعهمبالرجلياتمونالرجالبابالصلاةكتاب

.(1)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنوغيرهيوسف

ون!مماءصبيانوهعه!ابالرجلىياتمونلالرحبباب

بنالحسقأخبرنا،المقرئمحمد!بعلئالحسنأبوأخبرنا-5227

97/3أبىبن/محمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحادتىبنمحمد

أبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(زريعبنيزيدحدثنابكر،

يحيىحدثنا:قالامحمدلناللهوعبدنصربنأحمدبنجعفرحدثنا،الوليد

أبىعنالحذاء،خالدحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،عربىبنحبيبابن

قال:قالمسعودبنالفهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعنمعشر،

ثلاثا--يلونهمالذينثئم،والتهىالأحلامأولومنكم"!لينى)2(:!صا!ئهرصل

بإسنادهمحمدروايةوفى.يحيىحديثلفظ."(3)الأسوا!وهي!ثماتوإياكم

الذينثميلونفم،الذينثموالهى،الأحلامذوومنكم"ليلينى:قال!صافيعن

مسلمرواه.(4)"الأسوا!وهوشاتوإياكم،قلوبكمفتختلفتختلفواولا،يلونهم

(5)

عربى.بنحبيببنيحيىعن""الصحيحفى

(1

(2

(3

(4

(5

.(658/266)ومسلم،(380،860)البخارى

ويجوزالنونقبلياءغيرمنالنونوتخفيفاللامينبكسر:النووىقال.""ليلنى:مسلمصحيحفى

.4/154النووىبثرحمسلمصحيحالتوكيد.علىالنونوتثديدالياءإثبات

الأصواتوارتفاع،والخصوماتوالمنازعةاختلاطها:الأسواقهوشاتأو،الأسواقهيشات

.2/450الجوزىلابنالحديثغريبيظرفيها.التىوالفتنواللغط

حبانوابن،(5721)خزيمةوابن،(282)والترمذى،(675)داودوأبو،(4373)أحمدأخرجه

به.زريعبنيزيدطريقمن(2180)

.(432/123)مسلم

-11-



ونساءصبيانومعهمبالرجلياتمونالرجالبابالصلاةكتاب

حدثنا:قالاالمهرجانئأحمدوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-5228

بنمحمدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبو

مسعودأبىعن،معمرأبىعن،عميربنعمارةعن،الأعمشحدثنا،عبيد

"لا:ويقولالضلاةفىمناكبنايمسحع!ح!اللهرسولكان:قالالأنصارئ

ثئم،يلونهمالذينثثم،والنهىالأحلامأولومنكملييينى،قلوبكمكعختلفتختلفوا

.(2)الأعمشعنأوجهمنمسلئمأخرجه.(1)"يلونهمالذين

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5229

،هارونبنيزيدأخبرنا،ال!عدىالفهعبدبنإبراهيمأخبرنا،المحفدابادى

يليهأنيحبكان!سماللهرسولأن،مال!بنأنسعن،الطويلحمياأخبرنا

.(3)هنعليأخذواالضلاةفىوالأنصارالمهاجرون

بنأنسحدثنا:قالحمياحدثنا:فقالزريعبنيزيدورواه-5230

أخبرنا،المقرئالحسنأبو.أخبرظهبمعناهوذكره.!سحمالنبئكان:قالمالك

حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد،و24/31بنالحسن

.فذكره.زريعبنيزيدحدثنا،بكرأبىبنمحمد

حبانوابن،(976)ماجهوابن،(806)والشائى،(674)داودوأبر،(02171)أحمدأخرجه(1)

به.الأعمشطريقمن(2172)

.(432/122)مسلم(2)

حبانوابن،(977)ماجهوابن،(1831)الكبرىفىوالشائى.بهيزيدعن(46013)أحمدأخرجه(3)

.ثقاترجالهإسنادهذا:(353)الزجاجةمصباحوفى.بهحميدطريقمن(7258)
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ونساءصبيانومعهمبالرجلياتمونالرجالبابالصلاةكتاب

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5231

حدثنا،الوليدبنعياشحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،(1)القطان

عن،حوشببنشهرحدثنا،بديلحدثنا،خالدبنقرةحدثنا،الأعلىعبد

بصلاةأحدثكمألا:الأشعرىمالكأبوقال:قالغنمبنالزحمنعبد

خلفهموصف،الرجاليعنى،!فة!اأقام:قال؟!حصاللهرسول

مققاموإذا،كبررأسهرفعوإذاسجدإذافجعل:قال.بهمصلىثم،الغلمان

قال.صلاةهكذا:قالثم،شمالهوعنيمينهعنوسفمكبرالركعتيق

.(2)!عصالنبىصلاة:قالإلاأحسبهلا:الأعلىعبد

جعفرمحمدأبوحدثنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-5232

مصعببنمحمدبنالحسينحدثناببغداد،الخواصنصيربنمحمدابن

حدثنا،ماهانبنمصعبحدثنا،الأنصارىعمربنمحمدحدثنا،الكوفئ

مالكأبىعن،حوشببنشهرعن،سليمأبىبنليثعن،الثورىسفيان

النساء)3(.ثمالصبيانثمالرجالالصخلاةفىيليهصح!النبئكان:قالالأشعرى

أمحلم.واللهأقوىوالأول،ضعيفالإسنادهذا

بنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5233

"العطارلما.:3صفى(1)

فىالألبانىوضعفه.بهترةطريقمن(17922)واحمد.بهعياشطريقمن(677)داودأبوأخرجه(2)

.(132)داودأبىضعيف

التمهيدفىالبرعبدابنوذكرهبه.الليثطريقمن(بغية-146)أسامةابىبنالحارثاخرجه(3)

به.الثورىطريقمن288/1

-13-



ونساءصبيانومعهمبالرجلياتمونالرجالبابالصلاةكتاب

حدثنا،القعنبئحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،بمكةالفاكهئإسحاق

بنأحمدحدثنا،عمربنمحمدأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(اوردئالذر

عن،سهيلعنمحمد،بنالعزيزعبدحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمة

أؤلها،الزجالصفوف"خير:صبنالفهرسولطقالط:قالطر!بههريرةأبىعن،أبيه

.(1)"اهلوأوشزهاآخرها،النساءع!مفوفوخيرآخرها،وشزها

المصرىنظيفبنالفضلبنمحمدالفهعبدأبووأخبرنا-5234

بنعلئحدثنا،الموتأبىبنمحمدبنأحمدبكرأبوحدثنا،بمكة

عجلانبنمحمدعن،الثورئسفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،العزيزعبد/98/3

أبوأخبرنابها،المهرجاك!المعروفأبىابنالحسنأبووأخبرنا)ح(

الله،عبدبنإبراهيممسلمأبوأخبرنا،ال!لمئنجيدابنإسماعيلعمرو

قالط:قالطهريرةأبىعن،أبيهعن،عجلانابنعن،عاصمأبوحدثنا

الئساءعمفوفوخيزآخزها،وشزهاأؤلهاالزجالع!مفوف"خير:لمجج!الفهرسولط

.(2)"ؤلهاأشمهاوخرهاآ

لم:"بخطه:الحاشيةفىوكتبسعيد".بنقتيبةعنالصحيحفىمشلم)رواه:الأصلفىبعده(1)

."السماعفىيدخل

،(0001)ماجهوابن.بهقتيبةعن(422)والترمذى،(132عقب/044)مسلمأخرجهوالحديث

.(5195)فىوتقدمبه.الدراوردىطريقمن(1561)خزيمةوابن

به.عجلانبنمحمدطريقمن(8486)أحمدأخرجه(2)
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النساء...إلىلينظرالرجالصفوفاخرفىيقفالرجلبابالصلاةكتاب

الرجالصفو!آخرفىيمفالرجلباب

تعالى:قوله!يفخرولاالنساء،إلىلينظر

(19أغافر:الصحدور"تخفىوماالاصتهينضآينة)يغلم

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-5235

مالكبنعمروحدثنى،قيسبننوححدشا،داودأبوحدثنا،حبيببنيوثس

حلفتصفىامرأوكانت:قالعباسالنعق،الجوراءأبىعقالنكرئ)1(،

إليها.فنظرواالرجال!صفوفآخرفىناسفكان،الناسأجمل!ي!النبى

الضفإلىيتقدمأحدهموكان،إبطهتحتمقإليهاينظرأحدهموكان:قال!

ولقذمنكتمأنمستفدمينعلمنا)ولقذ:ايلآيةهذهوجلعزالفهفأنزل!يراها.لاالأول!

.(42:الحجرا(2)وهمانم!ئضلنعلنا

العدل!حمشاذبنعلئحدثنى،الحافظاللهعبدأبووحذثنا-5236

بنحمصعمرأبوحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،3ببغداد

خلفتصلىكانت:قال!أنهإلابإلشادهفذكره.قيمسبننوححدثنا،عمر

فىيستقدمالقومبعضوكان،الناسأحسنمقحسناءامرأولمجج!الفهرسول

المؤخر،الصففىيكونحتىبعضهمويستأخر،يراهالئلاالأولالضف

"البكرى".:3صفى(1)

ماجهوابن،(869)والنسائى،13122)والترمذى،(2783)احمدوأخرجه.(2835)الطيالسى(2)

رواه:2/2901الذهبىقال.بهنوحطريقمن(104)حبانوابن،(1696)خزيمةوابن،(4651)

.صدوقوعمرو،أشبهوهومرسلاالجوزاءأبىعنعمروعنسليمانبنجعفر

.م:منزيادة(3)
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...الاماميسارعنفيقفالموقففيالسنةيخالفالمامومبابالصلاةكتاب

وتعالىتباركالقهفأنزل،يدهوجافىإبطهتحتمنونظر،هكذاقالركعفإذا

.(1)و!ا!ئمئخربنعلناولقدمنكنمافمنمتفدمين)ولقدلخناشأنها:فى

الشنةيخالف(ظ31/24الماموم4باب

صلاتهتفسدفلاالإماميسارعنفيقفالموقففى

منهماواحدكلوقفحيثوجابرعباسابنحديثهذافىمضىوقد

.(2)الصلاةباستقباليأمرهولميمينهإلىحولهوأنه،يسارهعلى

ببغداد،الحرفئاللهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبووأخبرنا-5237

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الشئافعئالفهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا

إسحاف،بنمحمدحدثنا،الطنافسئعبيدبنيعلىحدثنا،السمرئالجهم

بناللهعبدعلىوعلقمةأنادخلت:قالأبيهعن،الأسودبنالزحمنعبدعن

وصاحبىأنافقصت،الصخلاةأقامالشمسمالتأنفلفا،بالهاجرةمسعود

:وقالبيننافقام،ويسارهيمينهعنفجعلناصاحبىوبيدبيدىفأخذ،خلفه

:قالانصرففلما،بنافصلى.ثلاثةكانواإذايصنعلمجماللهرسولكانهكذا

واجعلوا،بهاتنتظروهمفلامواقيتهاعنالصخلاةيؤخرونأئمةستكونإنها

.(3)سبحةمعهمالصلاة

الذهبى.ووافقهوصححه2/353والحاكم،(5442)الثمعبفىالمصنف(1)

كبراقدكانابأنهماصراحةحديثهمافىما:1029/2الذهبىوقال.(5217،5218)فىتقدم(2)

بعد.الصلاةفىودخلا

.(2577)فىوتقدمبه.إسحاقبنمحمدطريقمن(4347)احمدأخرجه(3)

-16-



...الإماميسارعنفيقفطالموقففىالسنةيخالفالمامومبابالصلاةكتاب

خبرمنلقدمبمانسخهعلىواستدللنا)1(،نسخثمكانأنيحتملوهذا

والعافة)3(.رنحكينوعلىعمرعنرويناوما،(2)مالكبنوأنساللهعبدبنجابر

منمسعودابنشاهدهائذىأنعلىدذماذرأبىعنرويناوقد

99/3واحدكلوأن،جماعةصلاةغيرفىشاهده/إنماذلكفىلمج!اللهرسول

لنفسه.يصلىكانمنهم

أخبرنا،الإسفرايينئيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرناه-5238

حدثنا،موسىبنبشرحدثناالبربهارى،الحسنبنمحمدبحرأبو

أبواللهعبدبنقدامةحدثنا،الفزارئمعاويةبنمروانحدثنا،الحميدى

ليلةقام!ي!الفهرسولأن،ذربىأعن،دجاجةبنتجسرةحذثتنى:قالروح

ثبتواقدالقومرأىفلما،الآخرةالعشاءفيهفصلىوكذا3كذامقامالليالىمن

فيهقاممقامهوخلاالعيونانكسفتحتىرحلهإلىانصرفمصلاهفىمعه

بنالفهعبدوجاء،(4)بيمينهإلئفأومأخلفهفقمتفأقبلت:ذرأبوقال.وحده

بينفجمعهكذا،فقمتابشمالهإليهفأومأ:قال.وخلفىخلفهفقاممسعود

.()لنفسهمنارجلكليصلىالخنصوتلىالتىوالأخرىوالوسطىالسبابة

."الناس"واستدل:سفى(1)

.(5223)نىتقدمانسوخبر،(5217)فىتقدمجابرخبر(2)

.(5225)عقبتقدم(3)

بيهمينه".:"بخطه:الأصلحاشميةنىوكتب"يمينه".:م،الأصلنى(4)

ورجالهأحصرواه:273/2المجمعنىالهيهثمىوقالبه.مروانمحن(21496)أحمداخرجه(5)

.ثقات
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الإماميدىبينالوقوفمنالماموممنععلىبهيستدلمابابالصلاةكتاب

فهم،يؤكانجم!النبئأنيظنوهو،هذاإلى2مسعوابنذهب:الحميدئقالى

منعلمأنهبئنقدقولهكان.لنفسهيصلىمناواحدكلذز:أبوقالىفلضا

وابنتحريمها،عندمعهالصلاةابتدأالذىوهو،يؤمهملمانهلمجي!النبى

تحريمها.عندالئئةسبقتهائذىالذاخلالجائىمسعود

بنيعقوببنالحسنأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-5239

أخبرنا،عطاءبنالوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يوسف

مسعود،ابنفعلمايعنى،سيرينلابنذلكذكرت:قالىح!انبنهشام

.(1)اقيضالمسجدكان:سيرينابنفقالى

الإماميدىبينالوقو!منالماموممنععلىبهيستدلماباب

وأبوبنيسابورالزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-5240

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلىبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسين

سعيدأبوأخبرنا،إملاءيوسفابنمحمدأبووحذثنا)ح(راف!ملامحمل!ابن

يوسفبنإسحاقحدثنانصر،بنسعدانحدثناقالا:الأعرابىابن

خالتهأتىأنه،ل!عبهعباسابنعنعطاء،عن،الملكعبدعن،الأزرق

قالى:.فصلىقامثم،فتوضأسقايةإلىالفيلمنلمجي!النبئفقام:قالى.ميمونة

عنجعلنىحتىخلفهمنفأدارنى،يسارهعنقصتثمفتوضأتوقصت

(2):

عن،و25/31أبيهعننميربناللهعبدبنمحمدعنمسلمرواه.يمينه

سيرين.ابنعنعونابنطريقمن1/306المعانىشرحفىالطحاوىاخرجه(1)

-(916)الكبرىفىمختصراوالنسائى،(061)داودوأبو.بهإسحاقعن(4522)أحمدأخرجه(2)
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وتسويتهاالصفوفإقامةبابالصلاةكتاب

لمليمان)1(.أبىبنالملكعبد

خلفمنفتناولنى:قالعباسابنت!ععطاءعنسعدبنقيسورواه

كالذلالةوفيه.(3)ءاطععنجويجابنرواهوبمعناه.(2)يمينهعنفجعلانىظهره

منيدرهولمخلفهمنأدارهحيث،الإمامعلىالتقذممنالمأموممنععلى

(4)

يديه.بش

وتسويتهاالصفو!إقامةلاث

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبونا،الفقيهطاهرأبوأخبونا-5241

معمر،أخبونا،الززاقعبدحدثنا،أسئلمئايوسفبنأحمدحدثنا،القطان

صحوو:الفهرسولوقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا:قالمنئهبنهمامعن

البخارئرواه.(الم!لاة")حسقمنالصفإقامةفإن،الفحلاةفىالصف"أقيموا

رافع،بنمحمدصمسلمورواهمحمد،بناللهعبدعن"الصححيح"فى

الزؤاق)6(.عبدعنكلاهما

(2

(3

(4

(5

(6

الملك.عبد:منبدلاالملكعبدابن:النسائىوعفدبه.الملكعبدطريقمن=

.(931عقب/763)مسلم(

.(763/193)مسلمأخرجه(

.(763/192)مسلمأخرجه(

بيقيمرلئلايديهبينمنيدرهلم:يقالقدبل،أبداذلكعلىدلالةفيهما:031ـه/2الذهبىقال(

الامامة.ينولمبمنالائتمامعلىدالوهو،فيأثميديه

حبانوابن،(8157)أحمدطريقه!و،(2424)الرزإقوعبد،(524)الصغرىفىالمصنف(

(1772).

"(126/435)مل!ممو،(722)البخارى(
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100/3

وتسويتهاالصفوفإقامةبابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلقأبوأخبرنا-2452

)ح(شعبةحدثنا:قالاحرببنوسليمانالطيالسئالوليدأبوحدثناداود،

أبوحدثنا،بالطابرانالبرازإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبووأخبرنا

أبوحدئناسعيد،/بنعثمانحدثنا،إملاءيوسفبنمحمدبنمحمدالنضر

!ر:اللهرسولقال:قالأنسعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،الطيالسئالوليد

فىالبخارىرواهالضلاة")1(.تماممنالص!تسويةفإن،صفوفكم"سووا

.2شعبهعنغندرحديثمنمسلموأخرجهالوليد،أبىعن""الصحيح

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5243

،الوارثعبدحدثنا،مسددحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

"أقيموالمجو:الفهرسولقال:قالأنسعن،صهيببنالعزيزعبدحدثنا

أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)"ىرهظخلفأراكمفإفى؟الصفوف

.(4)الوارثعبدعنمعمر

هانى،بنصالحبنمحمدحدثنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4452

عبدحدثنا،فروخبنشيبانحدثنا،الزخئالضمدعبدبنهارونحدثنا

فىمصرواه."الصفوف"أتموا:!الأفإلابإسنادهفذكرهسعيد.بنالوارث

،(28131)وأحمد.بهالطيالسىالوليدأبىطريقمن(4172)حبانابنوأخرجه.(668)داودأبو(1)

به.شعبةطريقمن(1543)خزيمةوابن،(993)ماجهوابن

.(433/412)ومسلم،(723)البخارى(2)

به.الوارثعبدطريقمن(967)المستخرجفىنعيموأبو،(1375)عوانةأبوأخرجه(3)

.(817)البخارى(4)
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وتسويتهاالصفوفإقامةبابالصلاةكتاب

صص:ص)1(
.دروخبنشيبانعن""الصحيح

"وتراصوا".:فيهوزاد،أنسعنحميدورواه

الضلاة)2(.صفةبابفىمضىوقد

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4552

بنأنسعن،قتادةعن،أبانحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثناداود،أبو

،بمالأعناقوحماذوا،بينهاوقاربوا،صفوفكم"زصوا:قال!ج!الفهرسول!عن،مالك

."(3)ثذحلاكأنهاالص!خللمنيدخلالشيطانلأرىإنىبيدهنفسىفوالذى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-4652

قالا:حرببنوسليمانالوليدأبوحدثنا،مسلبمأبوحدثناالضفار،عبيد

أبىابنيعنىسالمسمعت:قال!مزةابنيعنىعمروأخبرنى،شعبةحدثنا

يقول!:لمجصالفهرسول!سمعت:يقول!بشيربنالنعمانسمعت:يقول!الجعد

فىالبخارئرواه.(4)((مكهوجؤبينالئهليخالفنأوصلاتكمفىضفوفكم"لتسون

.عندرحديثمنمسلموأخرجهالوليد،أبىعن""الصحيح

.(434/125)مسلم(1)

.(2321،2322)فىتقدم(2)

.(5250)فىالحذفمعنىسيأتى(3)

مسلمطريقمن(6612)حبانوابن،(5451)خزيمةابنوأخرجه.(667)داودأبىعندوالحديث

.(621)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهإبراهيمابن

به.شعبهةطريقمن(18389،01844)أحمدأخرجه(4)

.(436/127)ومسلم،(717)البخارى(5)
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الصلاةكتاب
وتسويتهاالصفوفإقامةباب

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،العلوئالحسنأبوأخبرنا-4752

حدثنى،أبىحذثنى:قالالفهعبدبنحفصبنأحمدحدثنا،الذفاقدلويه

سمعته:قالبشيربن،لنعمانعن،حرببنسماكعن،طهمانبنإبراهيم

الضفمنخارجارجلافرأىالضفوفيسؤىجمجوالفهرسولكان:يقول

أخرجه.(1)"القيامةيوموجوهكمبيناللهليخالفنأوصفوفكم"لتقيمن:فقال

.(2)سماكعنآخروجهمنمسلم

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4852

،الأحوصأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

الصفوفيقومجم!الفهرسولكان:قالبشيربنالنعمانعن،سماكعن

فلقد،الصفمنصدرهخارخايوفارجلافأبصر،(3)القداحكمايقؤم

بيناللهليخالفنأوصفوفكملتقيمن9:يقوللمججوالنبئرأشما،ظ25/31

(4)صر
.()شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه."وجوهكم

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلقأبوأخبرنا-9452

عن،زائدةأبىبنزكرياعن،وكيعحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داود

!صاللهرسولأقبل:يقولبشيربنالنعمانسمعت:قالالجدلىالقاسمأبى

.(2323)فىتقدم(1)

.(436/128)مسلم(2)

.157/4النووىثرحمسلمصحيحوتبرى.تنحتحينالسهامخب:القداح(3)

به.الأحوصأبىطريقمن(809)النساثىوأخرجه.(3542)شيبةأبىابن(4)

.(128عقب/436)مسلم(5)
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وتسويتهاالصفوفإقامةبابالصلاةكتاب

3/1،1أوصفوفكملتقيمنواللهثلادا--صفوفكم"/أقيموا:فقالبوجههالناسعلى

صاحبه،بمنكبمنكبهيلزقالرجل!زأيت:قال."قلوبكمبيناللهليخالفن

.(1)بكعبهوكعبه،صاحبهبركبةوركبته

بنأحمدمحمدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5255

أبوحدثنا،الحضرمئالفهعبدبنمحمدجعفرأبوحدثنا،المزنئاللهعبد

النخعى،اللهعبيدبنالحسنعن،الأحمرخالدأبوحدثنا،الرفاعئهشام

عازببنالبراءعن،عوسجةبنالرحمنعبدعن،مصرفبنطلحةعن

قيل:."الحذفأولاديتخللكملا؟الصففى"تراصوا:!سج!اللهرسولقال:قال

.(2)"فاليمنبأرتكونسوذجرذ"ضأن:قال؟الحذفأولادومااللهرسوليا

ا!ذف"."كأولاد:وقالاللهعبيدبنالحسنعن،غياثبنحفصورواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5251

،غياثبنحفصبنعمرحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

عن،مصرفبنطلحةعن،اللهعبيدبنالحسنحدثناأبى،حدثنا

أمرهمأنه،!النبىعن،عازببنالبراءعن،عوسجةبنالرحمنعبد

جردسودغنمالحذفوأولاد،الحذفكأولاديتخللكملا،الصفوفبرص

.(3)باليمنيمون

.(616)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(358)فىوتقدم.(662)داودأبو(1)

الأحمرخالدابىطريقمن(18618)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/217الحاكم(2)

عبيد.بنالحسن:منبدلاعمرو.بنالحسنأحمد:وعندبه.

قوى.سنده:2/0321الذهبىقال(3)
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وتسويتهاالصفوفاقامةبابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-5252

وحدثنا:قال)ح(وهبابنحدثنا،الغافقئإبراهيمبنعيسىحدثنا،داود

أبىعن،صالحبنمعاويةعن،أتموهبابنوحديث،الليثحدثنا،قتيبة

أبىعن:قتيبةقالعمر،بنالفهعبدعن،مئئبنكثيرعن،الزاهرية

كحيهالفهرسولأن،عمرابنيذكرلم،مئبنكثيرشجرةأبىعن،الراهرثة

بأيدىولينوا،الخللوسدوا،المناكببينوحاذوا،الصفوف"أقيموا:قال

صفاقطعومنالفه،وصلهصفاوصلومن،للشيطانفرجابئتذرواولا،إخوانكم

."إخوانكم"بأيدى:عيسىيقللم:داودأبوقال.(1)"وجلعزاللهقطعه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5253

)ح(أخبرنى:قالوهببناللهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

السراجالقاسموأبوالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا

:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإملاء

بنعثمانعن،الفيثئزيدبنأسامةأخبرك:وهببنالفهعبدعلىقرئ

:قالأتخيهوالفهرسولعنجم!النبىزوجعائشةعن،أبيهعن،الربيربنعروة

.(2)إالصفوفيصلونائذينعلىيصفونوملائكطاللهاإن

مختصزا.بهالغافقىإبراهيمبنعيسىطريقمن(1549)خزيمةابنواخرجه.(666)داودأبو(1)

.(062)داودابىصحيحفىالألبانىوصححهبه.وهبابنطريقمن(5724)وأحمد

طريقمن(14382)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(6312)حبانبنوا،(0551)خزيمةابنأخرجه(2)

مصباحوفى.(5265،5267)فىوسيأتى.بهعروةطريقمن(995)ماجهوابن.بهزيدبنأسامة

ضعيفة.وهى،الحجازيينعنروايتهمنوهوعياشبنإسماعيلفيهإسنادهذا:(355)الزجاجة
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المقدمةالصفوفإتمامبابالصلاةكتاب

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىبوأأخبرنا-4552

ثوبانبنيحيىبنجعفرحدثنا،عاصمأبوحدثنا،بشارابنحدثناداود،

قال:قالعباسابنعنعطاء،عن،ثوبانبنعمارةعفىأخبرنى:قال

.(1)"الصلاةفىمناكبأل!مكم"خياركم:كي!الفهرسول

مرسلا)2(.!كجتالنبىعنأسلمبنزيدأيضاورواه

المقدمةالصفو!إتمامباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5552

بنمحمدأحمدأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثناقالا:

رافع،بنالمسيبعن،الأعمشأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبد

إلى5جم!اللهرسولخر!:قالسمرةبنجابرعن،طرفةبنتميم3عن

:قالوا."؟ربهمعندالملائكةتصفكماتصفون"ألا:فقال،و26/31الصفوف

ويتراصون،المقدمةالصفوف"يتمون:قالرئهم؟عندالملائكةتصفوكيف

.()الأعمشعنمعاويةأبىحديثمنمسلمأخرجه.(4)"الصففى

الززاز،جعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-5256

طريقمن-(1756)حبانابنطريقهومن-(1566)خزيمةابنوأخرجه.(672)داودأبو(1)

.(624)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهبثاربنمحمد

.(248")الرزاقعبدأخرجه(2)

.!نعرافعبن"تميم:م،سفىبعده(3)

خزيمةوابن،(992)ماجهوابن،(581)والنسائى،(166)داودوأبو،(49602)أحمدأخرجه(4)

به.الأعمشطريقمن(2162)حبانوابن،(1544)

.(430/119)مسلم(5)
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الأولالصففضلبابالصلاةكتاب

حدثنا،الأنصارىالفهعبدبنمحمدحدثنامحمد،بنالملكعبدحدثنا

"أتموا:كي!الفهرسولقال:قالأنسعن،قتادةحدثنا،عروبةأبىبنسعيد

صفوف"خير:يقولوكانالمؤخر".فىكاننقصكانفإن،الثانىنمالأؤلالضص

.(1)"اهرخآالنساءصفوفوخيرأولها،الرجال

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدابووأخبرنا-5257

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الص!ففضلعن،عروبةابىابنيعنىسعياسئل:قالعطاءبنالوفابعبد

"أتموا:قالكي!الفهرسولأن،مالكبنأنسعن،قتادةعنفأخبرنا،المقذم

المؤخر")2(.الضففىفليكننقبممنكانفما،يليهالذىثئم،المقدمالضف

الأولالصففضلباب

،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5258

بنمحمدحدثنا:قالاشاذانبنومحفدالمخيدلانئمحمدبنإبراهيمحدثنا

عن،قتادةعن،شعبةعن،الهيثمبنعمروقطنأبوحدثنا،الواسطئحرب

"لو:قاللمجؤالنبىعن،هريرةأبىعن،رافعأبىعنعمرو،بنخلاس

فىمسلئمرواه.(3)"قرعةإلاكانطالأولالضصفىطتطمون-لو:اويطمون-

خزيمةوابن،(817)والنسائى،(12352)أحمدوأخرجه.(525)الصغرىفىالمصنف(1)

.(788)النساثىصحيهحفىالألبانىوصححهبه.سعيدطريقمن(2155)حبانوابن،(1546)

به.الرهابعبدطريقمن(671)داودوأبو،(13439)أحمدأخرجه(2)

به.الهيثمبنعمروطريقمن(998)ماجهوابن.بهحرببنمحمدعن(5551)خزيمةابنأخرجه(3)
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الأولالصففضلبابالصلاةكتاب

:(1)
.وعيرهحرببنمحمدعن""الصحيح

اللهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5259

أخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،البصرى

كعببنأبىعن،بصيرأبىعن،إسحاقأبىعن،اللهعبدبنالرحمنعبد

:فقالالقوموجوهفىنظرسلمفلما،الصبحجمي!اللهرسولبناصلى:قال

منالفنافقينعلىأثقلصلاةمنليسإنه"أما:!ال.!مم:!الوا."؟فلان"أشاهد

ولولأتوهمافيهمامايعلمونولوالعشاء-وصلاةع!دايخى-الصلاتينهاتين

وإن،لابتدرتموهفيهماتعلمونولو،الملا"لكةصفمثلعلىالأولالففوإنحبوا،

صلاتهمنأزكىالزجلينمعوصلاته،وحدهصلاتهمنأزكىالزجلمعالرجلصلاة

.(2)"لجوعزاللهإلىأحبكانكنرومارجل،مع

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5526

بحير3)عن،بقيةحدثنا،عتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

سارية،بنالعرباضعن،نفيربنجبيرعن،معدانبنخالدعن،(3سعدابن

.(4)واحدةيليهالذىوعلىثلاثاالأولالصفعلىيصلىكانأنهلمجؤالنبىعن

.(439/131)مسلم(1)

أبىطريقمن(0021)المختارةفىوالضياء،(66212)المسندزوائدفىأحمدبنالفهعبدأخرجه(2)

فىتقدمماوينظر.تختلفإسحاقأبىعنطرقولهصالحسنده:2/0331الذهبىقال.بهإسحاق

.بعدهوما(6505)

.(4774،5128)فىوتقدمسعيد".بنإيحيى:موفىسعد!،بنإيحيى:س،الأصلفى(3-3)

به.خالدطريقمن(5812)حبانوابن.بهبقيةطريقمن(618)والنساثى،(57117)أحمدأخرجه(4)

.(787)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه
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الأولالصففضلبابالصلاةكتاب

عنخالد،عن،التيمئالحارثبنإبراهيمبنمحمدورواه-5261

أخبرنا،فوركابنبكرأبو.أخبرناهإسنادهفىنفيربنجبيرذكردونالعرباض

هشامحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،بنالفهعبد

بنخالدعن،إبراهيمبنمحمدعنكثيبر،أبىبنيحيىعن،الدستوالئ

المقدم/لبضفاستغفرلمجي!الفهرسولأن،ساريةبنالعرباضعن،معدان103/3

.(1)ةزمالثاخ!وللمئ!ف،ثلاثا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-5262

مالكعن،مةأساأبوحدثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحدثنا،2يعقوب

بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا)ح(طلحةعن،مغوليابن

بنطلحةعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

عازببنالبراءعن،يحذثعوسجةبنالزحمنعبدسمعت:قالمصرفي

وصدورناعواتقنافيمسحالضلاةإلىقمناإذايأتينالمجي!الفهرسولكان:قال

الصفعلىيصلونوملائكعهاللهإن،قلوبكمكمختلفتختلفوا"لا:،ظ31/26ويقول

.(3)!الأول"الالفوف:قالأوالأؤل((.

طريقمن(5851)خزيمةوابن،(996)ماجهوابن،(14117)أحمدوأخرجه.(5921)الطيالسى(1)

به.هثام

.15/452النبلاءأعلامشروينظرمحمدا."ثنا:م،سفىبعده(2)

طريقمن(1551)خزيمةوابن،(997)ماجهوابن،(18185)أحمدوأخرجه.(777)الطيالسى(3)

وصححه.بهطلحةطريقمن(2161)حبانوابن،(081)والنسائى،(664)داودوأبو.بهشعبة

.(599)داودأبىصحيحفىالألبانى
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المقدمةالصفوفعنالتاخركراهيةبابالصلاةكتاب

المقدمةالصمفو!عنالثاخرحراهيةباب

أخبرنا،بالكوفةالقاضىجناحبننذيربنجناحأخبرنا-5263

موسىبنالفهعبيدأخبرنا،حازمبنأحمد)1(حدثنا،دحيمابنجعفرأبو

أبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(الأشهبأبىعن،نعيموأبو

بنشيبانحدثنا،الوفابعبدبنالنضربنأحمدأخبرنا،الفقيهالنضر

نأ،الخدرىسعيدأبىعن،نضرةأبىعنالأشهبما،أبوحدثنا،فروخ

بممويئقم،بىفاثمموا"تقدموا:رالمفقالاتأخشطأهـطفىرأىكي!الفهرسول!

الصحيح""فىمسلئمرواه.(2)"اللهيؤخرهمحتىيتأخرونقوميزال!ل،بعدكممن

(3)صص
.فزو!بنشيبانعن

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5264

بنعكرمةعن،الرزاقعبدحدثنا،معينبنيحيىحدثناداود،أبوحدثنا

قال!:قالتعائشةعن،سلمةأبىعنكثير،أبىبنيحيىعنعمار،

وجلعزالفهييخرهمحئىالأولالصفعنيتأخرونقوميزال"ل!:كي!اللهرسول!

.(4)"رائلافى

م:!حميد!.ىف(1)

طريقمن(1612)خزيمةوابن،(978)ماجهوابن،(680)داودوأبو،(14211)أحمدأخرجه(2)

به.نضرةأبىطريقمن(794)والنسائى،(130عقب/438)ومسلم.بهالأشهبأبى

.(438/013)مسلم(3)

فىالألبانىوصححه.(1559)خزيمةابنطريقهومن،(2453)الرزاقوعبد،(679)داودأبو(4)

.(630)داودأبىصحيح
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الصفميمنةفضلفىجاءمابابالصلاةكتاب

الصفميمنةفضلفىجاءماباب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5265

حدثنا،هشامبنمعاويةحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،أبو

عائشةعن،عروةعن،عروةبنعثمانعنزيلإ،بنأسامةعن،سفيان

.(1)((الصفوفميامنعلىيصلونوملأتكتهاللهإن9:عقج!الفهرسولقال:قالت

.قالكذا

يصلونوملالكتهالله"إن:!ج!جمالنبىعنالاسنادبهذاوالمحفوظ-5266

القاسمأبوأخبرنا،انعبدابنالحسنأبواخبرناه0((الضفوفيصلونالذينعلى

)ح(سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،(2عمربنحفص2)حدثناالطبراخ!،

بنيزيدحدثناحمشاذ،بنعلىحذثنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

عن،سفيانعن،الأشجعئحدثنا،الليثأبىبنإبراهيمحدثنا،الهيثم

قال:قالتا!رعائشةعن،أبيهعن،عروةبنعثمانعنزيد،بنأسامة

.(4)سفيانعنالربيرئأحمدأبورواهوكذلك.(3)فذكراهع!ح!.الفهرسول

عن،زيدبنأسامةعن،سفيانعن،حفصبنالحسينورواه-5267

لمجر:الفهرسولقال:قالتر!به!عائشةعن،عروةعن،عروةبنالفهعبد

به.سيبةأبىبنعثمانطريقمن(0162)حبانوابن،(5001)ماجهابنوأخرجه.(676)داودابو(1)

.(628)داودابىصحيحفىالألبانىوحسنه

.2/328الميزانلسانوينظرعمرا.بن:بخطه"لي!:نحاشيةوفى،عمر"بن"جعفر:سفى(2-2)

به.قبيصةعن(1511)حميدبنعبدأخرجه(3)

به.احمدأبىعن(25270)أحمداخرجه(4)



الصفميمنةفصلفىجاءمابابالصلاةكتاب

اللهعبدأبو.أخبرناهالثفوف"يصلونالذيقعلىيصفونوملائكتهالله"إن

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظ

.(1)بمثلهفذكراهحفص.بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا

.(3)سفيانعنالعدنئ)2(الوليدبناللهوعبدالرزاقعبدرواهوكذلك

كلاهما:الطبرانئالقاسمأبوقال!:عبدانابنالحسنأبولىقال!

.صحيحان

ينفردهشامبنمعاويةفإنالمتنفأفا،الإسنادينكلايريدالثيخ:قال

الوهابوعبدوهببنالفهعبدرواهفقد،محفوظاأراهولا،الأول!بالمتن

المتن.فىالجماعة/روايةنحوزيدبنأسامةعنعطاءابن

حدثنا،المحمداباذىطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5268

بنعمرانحدثنا،العتكئالفضلبنبكرأبىبناللهعبدحدثنا،قلابةأبو

لىقال!:قال!برزةأبىعن،أبيهعن،علىبنالعلاءعن،الخؤاعئخالد

:وقال."يمينهفعنوإلا،الإمامخلفتكونأناستطعت"إن:!ك!الفهرسول!

جمجيم)4(.النبىخلفوعمربكرأبوكانهكذا

به.حفصبنالحسينطريقمن(2164)حبانابنأخرجه(1)

.16/271الكمالتهذيبوينظر"العبدىإ.:الأصلفى(2)

به.الوليدبنالقهعبدعن(24381)أحمدوأخرجه.(2470)الرزاقعبد(3)

:2/0341الذهبىوقال.بهبكرأبىبنالفهعبدطريقمن(6078)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(4)

حاتم.أبوضعفهعمران
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الصلاةكتاب

الصفمنالإماممقامباب

الصفمنالإماممقامباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6952

بنبشيربنيحيىعن،فديكأبىابنحدثنا،مسافربنجعفرحدثناداود،

:يقولفسمعتهالقرظىكعببنمحمدعلىدخلتأنها،أفهعنخلأد،

وسدواالإمام"توشطوا:جمعوالفهرسولقال:قال(و27/31هريرةأبوحذثنى

.(1)((الخلل

السوارىبينالصفحراهيةباب

ابنبكروأبوبالكوفةالعلوئهاشمأبىابنالقاسمأبوأخبرنا-5270

بنمحمدحدثنا،دحيمابنجعفرأبوأخبرنا:قالابنيسابورالقاضىالحسن

بنيحيىحدثنا،سفيانعن،عقبةبنقبيصةحدثنا،الحنينأبىبنالحسين

فرمواالصففىمالكبنأنسمعكنا:قالمحمودبنالحميدعبدعنهاض!،

عهدعلىهذانتقىكناقد:قالصفىفلفا،فتأخر،ال!وارىبينألقيناحتىبنا

-لجيد)2(.اللهرسول

حدثناجعفر،بنالفهعبداخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-5271

عن،قتادةحدثنا،مسلمأبوهارونحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

بيننقومأنطردانطردجميوالنبىعهدعلىكنا:قالابيهعن،قزبنمعاوية

لين.صنده:2/0351الذهبىقال.(681)داودأبو(1)

حبانوابن،(6851)خزيمةوابن،(082)والنسائى،(922)والرمذى،(673)داودأخربر!بو(2)

صحيح.حسن:الرمذىوقالبه.سفيانطريقمن(2218)
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الصلاةكتاب

.(1)الصلاةفىالسوارى

وحدهالصفخلفالوقوفكراهيهباب

،سلمانبنأحمدأخبرنا،الخافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5272

شعبة،أخبرنا،عطاءبنالوهابعبدحدثنا،عليهقراءةجعفربنيحيىأخبرنا

بينتصفوالا:قال!أنهمسعودابنعن،معديكربعن،إسحاقأبىعن

السوارى)2(.

بينتصفوالا:متنهفىفقال!،إسحاقأبىعنالثورىسفيانورواه

.(3)الأساطين

فإن،الصفوصلوبينبينهمتحول!الأسطوانةلأنأعلمواللهوهذا

لما؟تعالىاللهشاءإنيكرهلمال!اريتينبينمايجاوزوالمأومنفرداكان

صفىأينبلالا:سألت:قال!عمرابنعنالثابتالحديثفىرؤينا

.(4)المقدمينالعمودينبين:قال!؟الكعبةفىيعنىلمج!اللهرسول!

وحدهالصفخلفالوقو!حراهيةباب

(1)

(2)

(3)

(4)

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5273

إسنادهفى:(360)الزجاجةمصباحوفى.(ا".2)ماجهابنطريقهومن،(1169)الطيالسى

حبانابنطريقهومن-(1567)خزيمةابنوأخرجه.حاتمابوقالكما،مجهولوهوهارون

شيخوهوهارونعنتتيبةبنسلمةتابعه:2/0351الذهبىوقال.بههارونطريقمن-(1922)

يعتبربه.

.2/95المجمعفىالهيثمىإسنادهوحسنبه.شعبةطريقمن(9294)الطبرانىأخرجه

ابن:شيبةأبىابنوعند،بهسفيانطريقمن(7572)شيبةأبىوابن،(4882)الرزاقعبدأخرجه

مسعود.ابن:(7580)عوامةطبعةوفىمسعود.ابنمنبدلاسعد.

.(3840،3842)فىتقدم
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ا؟5/3

وحدهالصفخلفالوقوفكراهيةبابالصلاةكتاب

عمروأخبرنى،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

عنراشد،بنعمروسمعت:قاليسافبنهلالسمعت:قالمزةابن

فأمره،وحدهالصفخلفيصفىرجلاأبصرعيمالنبئأن،معبدبنوابصة

مزة.بنعمرورواههكذاالضلاة)1(.يعيدأن

،يسافبنهلالعنفرواه،الزحمنعبدبنحصينوخالفه

"بنالحسنبنالحسينأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرناكما-5274

حدثنا،يحيىبنخلأدحدثنا،مسرأبىابنيحيىأبوحدثنا،الطوسئأيوب

عن،الجعدأبىبنزيادعن،يسافبنهلالعن،حصينعن،الثورئسفيان

فأمرهوحدهالضف)2(خلفيصفىرجلارأىجم!النبئأن،معبدبنوابصة

.(3)-الضلافأعاد

أخبرنا،ايينئالإسفريحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبووأخبرنا-5275

سفيانحدثنا/،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارئبحرأبو

أبىبنزيادبيدىأخذ:قاليسافبنهلالعن،حصينحدثنا،عيينةابنهو

رأىجمتالفهرسولأنهذاحذثنى:فقالبالزفةرجلعلىفأقامنىالجعد

معبدبنوابصةواسمهيعيد،أنفأمرهوحدهالمئمفخلفيصفىرجلا

حبانوابن،(231)والترمذى،(682)داودوأبو،(00180)أحمدوأخرجه.(2971)الطيالسى(1)

.(633)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.شجةطريقمن(2199)

.""الصفوف:م،الأصلفى(2)

حبانوابن،(4001)ماجهوابن،(230)والترمذى.بهسفيانطريقمن(20180)احمدأخرجه(3)

حسن.:الترمذىوقالبه.حصينطريقمن(0022)
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وحدهالصفخلفالوقوفكراهيةبابالصلاةكتا!

حصيني.عنجماعةرواهوكذلكالأسدى)1(.

الجعد:أبىبنزيادعنآخروجهمنوروى

بن(2)الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-5276

بناللهعبدحدثنا،مسددحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن3)،الجعدأبىبنعبيدعن،الجعدأبىبنزيادابنيعنىيزيدحدثنا،داود

مرهفأوحدهالصفوفخلفصلىرجلاأن،وابصةعن،(3الجعدأبىبنزياد

.(4)الصلاةيعيدأنصحووالنبئ

وابصة:عنالشعبىعنضعيفبإسنادوروى

أبوأخبرنا،ببغدادبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلىأخبرناه-5277

يزيدحدثنا،يحيىبنمالكحدثنا(ظ27/31،المصرىمحمدبنعلئالحسن

رأى:قال!وابصةعن،الشعبىعن،إسماعيلبنالسرىحدثنا،هارونابن

،وحدهالمصلى"أيها:فقال،وحطهالصمفوفخلفصلىرجلاع!يواللهرسول!

بهتفرد.()"الصلاةأعدمعك؟فقامرجلاإليكجررتأو؟الصفإلىوصلتألا

.(6)ضعيفوهوإسماعيلبنالسرى

.(488)الحميدى(1)

.15/535النبلاءأعلامسيروينظر.إ"الحسين:الأصلفى(2)

.3ص:فىلي!(3-3)

به.يزيدطريقمن(1022)حبانوابن،(03180)أحمدأخرجه(4)

به.السرىطريقمن(1588)يعلىوأبو.بهيزيدطريقمن(393)22/145الطبرانىأخرجه(5)

التاريخ:فىعليهالكلامينظر.الشعبىعمابنالكوفىالهمدانىإسماعيلبنالسرىهو(6)

وتهذيب=،355/1حبانلابنوالمجروحين،282/4والتعديلوالجرح،176/4الكبير
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وحدهالصفخلفالوقوفكراهيةبابالصلاةكتاب

يزيدعن،علىبنالحسنعن،"المراسيل"فىداودأبووروى-5278

قال:قالرفعهحتانبنمقاتلعن،ح!انبنالحخاجعن،هارونابن

معه،فليقئمالصفمنرجلاإليهفليختلبئ)1(أحدايجدفلمرجلجاء))إن:ت!عالنبى

الحسينأبوأخبرنامحمد،بنمحمدأخبرناه."إالمختلجأجرأعظمفما

.(2)فذكرهداود.أبوحدثنا،القؤلؤئعلىأبوحدثنا،الفسوئ

.بالإعادةالأمرفىع!ح!النبىعناخروجهمنروىوقد

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنأبوالحسينأخبرناه-5279

بووأحرببنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

بناللهعبدحدثنا،عمروبنملازمحدثنا:قالواالزبيعبنوالحسنالنعمان

أحدوكانشيبانبنعلىأبيهعن،شيبانبنعلىبنالرحمنعبدعن،بدر

معصلينا:قالسحيمبنىمنلمجؤاللهرسولإلىوفدواالذينالوفد

الركوعفىصلبهيقيملارجلافرأىعينيهبمؤخرفلمحصلاةلمججوالفهنبى

الزكوعفىصلبهيقيملالامرىصلاةلا،الناس"أيها:قالسفمفلماوالسجود.

الضفخلفرجلإذاسلمفلفا،اخريوماجمحوالنبىمعوصليتوالسجوفى".

"أعد:قالسلمفلفا،صلاتهقضىحتىع!ج!الفهرسولفقام،وحدهيصلى

الحديث.متروك:1/285التقريبفىحجرابنقال.3/594التهذيبوتهذيب،01/227-الكمال

.2/95النهايةينظر.اجتذب:اختلج(1)

.(83)لمراشلا(2)

إسنادهذا:2/0361الذهبىوقال.إمنقطعوهو:المؤلفأصلفى9:الأصلحاشيةفىوجاء

ممضل.
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الصلاةكتاب

.(1)"فضلاخلفلفردصلاةلا،صلاتك

الصفدونالصلاةجوزمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5285

الحباببنزيدالحسينأبوحدثنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوب

خلفيصلىالرجلفىإبراهيمعن،مغيرةعن،شريكأخبرنا،العكلئ

.(2)تضعيفلهوليس،تامةصلاته:فقال،وحدهالصف

فكأن،بالجماعةالأجرتضعيفلهيكونلا:بهيريد:الشيخقال

إلىيعودولازيادةلهلتحصلبالإعادةوأمره،الجماعةفضلنفىلمج!النبئ

أعلم.والفه،(3)السنةترك

الصفدونالصلاةجوزمنباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-5281

)ح(الأعلمزيادأخبرناحماد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناداود،

حدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا

106/3بن/حمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسف

والقومجاءأنه،رضجبهبكرةأبىعن،الحسنعن،الأعلمزيادعن،سلمة

!راللهرسولقضىفلما،الصفإلىمشىثمالصفدونءفركع،ركوع

من(0222)حبانوابن،(1569)خزيمةوابن،(0301)ماجهوابن،(16297)أحمدأخرجه(1)

ابنيقولوبه،الصلاةنفىعلىدالوهو،صالحإسناده:2/0361الذهبىوقال.بهملازمطريق

ووكغ.وأحمدراهويه

.بمعناهإبراهيمعنالكريمعبدطريقمن(2481)الرزاقعبدذكره(2)

فإنكفصل"ارجع:صلاتهللمسىءقولهفىقلناكماالصحةنفىظاهرهبل:037/21الذهبىقال(3)

تصللما.لم
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الصفدونالصلاةجوزمنبابالصلاةكتاب

:بكرةبوأقال."؟!ضلاإلىمشىثمالض!دونركعالذى"أيكم:قالصلاته

وفىالمقرى،حديثلفظ.(1)"دعتولاعاحرالفهزادك9:قال.الفهرسولياأنا

مثله.والباقى.راكععججوالفهورسولجاءبكرةأباأنالروذبارىحديث

أبىعن،الحسنعن،الأعلمزيادعن،يحيىبنهضامورواه-5282

الصئمف،إلىيصلأنقبلفركع،راكعجمح!والنبئالمسجددخلأنه،بكرة

،نا!بعبنأحمدبنىلئ.أخبرناه"تعدولاحرصماالئه"زادك:جمج!النبئفقال

غالب،بنمحمديعنىتمتامحدثنا(و28/31،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)فذكره.همامحدثناعمر،أبوحدثنا

.(3)ماضهعنإسماعيلبنموسى

زيادعن،عروبةأبىبنسعيدعن،زريعبنيزيدورواه-5283

لمج!الفهونبئالمسجددخلأنه،حذثهبكرةأباأن،الحسنحدثنا،الأعلم

تعد".ولاحرصاالله"زادك:جمج!النبئفقال،الضفدونفركعت:قال.راكع

حدثنا،داودبوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىبوأأخبرناه

عروبة.أبىبنسعيدحدثنا:قالحذثهمزريعبنيزيدأن،مسعدةبنحميد

(4)
.فدكره

..بهحمادطريقمن(45702)أحمدوأخرجه.(684)داودابر(1)

.(2620)فىتقدم(2)

.(783)البخارى(3)

طريقمن(2195)حبانوابنبه.مسعدةبنحميدعن(870)النسانىواخرجه.(683)داودأبر(4)

به.يزيد

-38-



الممفدونالصلاةجوزمنبابالصلاةكتاب

بنالفهعبيدالحسينأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5284

حدثنا،السلمئإسماعيلبنمحمدحدثنا،ببغدادالتاجرالبلخىبنمحمد

ابنأخبرنى،وهببنالفهعبدأخبرنى،مريمأبىابنالحكمبنسعيد

يقولالمنبوعلىالزبيربنالفهعبدسمعأنه،رباحأبىبنعطاءعن،جريج

ثم،يدخل(1)نيحفليركعركوعوالناسالمسجدأحدكمدخلإذا:للناس

هورأيتهوقد:2عطاقال.السنةذلكفإن؟الصففىيدخلحتىراكعاليدب

.(2)كلذيفعل

محمدبنإسماعيلأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-5285

بنسفيانحدثنا،شاذانحدثنا،الفحامالوليدبنأحمدحدثناالصفار،

حنيفبنسهلابنمةماأبىأعن،الزهرىعن،اعىوالأوزمعمرعن،سعيد

الصف،دونيعنى،فركعراكعوالإمامالمسجدثابتبنزيددخل:قال

.(3)الصففىاستوىحتى

بنالفهوعبدالضذيقبكرأبىعنتقدمفيماهذارويناوقد

لاله(4) فأدارهجمرالنبىيسارعلىوقفحيثعباسابنوحديثر.!يما،مسعود

بقىالإدارةحالفىلأنه؟هذافىكالحخة()يمينهعنجعلهحتىخلفهمن

"حتىإ.:سوحاشية،3ص:الأصلفى(1)

ابنوأخرجه.السلمىإسماعيلبنمحمد:عندهوليس،الذهبىووافقهوصححه،1/412الحاكم(2)

به.الحكمبنسعيدطريقمن(1571)خزيمة

.(2622)فىوتقدمبه.معمرطريقمن(1999)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(3)

.(2621،2623)فىتقدم(4)

.(604)فىتقدم(5)
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الصلاةكتاب

صلاته.تفسدولمخلفهمنفردا

الصفدونالصلاةجوزمنباب

بنالحسنأخبرناالمقركأ(،محمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-5286

حدثنا،علىبننصرحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

خلفصفيت:قالمالكبنأنسعفهعن،الفهعبدبنإسحاقعن،سفيان

حديثمنالبخارئأخرجهخلفنا)1(.سليموأئمعندناويتيمأنالمجتالنبى

(3)صصء(2)ص،
مضى.وقد،إسحاقعنمالكحديثمنواخرجاه،ن.

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5287

اللهعبد/عن،شعبةحدثنا،إيابرأبىبنادمحدثنا،الهيثمبنإبراهيمحدثنا3/071

أفنى:قالأنسعن،يحذثأنسبنموسىسمعت:قالالمختارابن

فىمسلمأخرجهخلفنا)4(.والمرأةيمينهعنفجعلنى،وامرأةلمجتالفهرسول

.()شعبةحديثمن""الصحيح

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5288

حدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

أنه،أخبرهالقيسلعبدمولىقزعةأنزياد،أخبرخ!:جريجابنقال،حخاج

لمج!،النبىجنبإلىصفيت:عباسابنقاليقولعباسابنمولىعكرمةسمع

به.عيينةبنسفيانطريقمن(1539)خزيمةوابن،(868)والنسائى،(08112)أحمدأخرجه(1)

.(5226)فىوتقدم

.(727،871،487)البخارى(2)

.(5226)فىوتقدم،(658/266)ومسلم،(380،860)البخارى(3)

شعبة.طريقمن(5221)فىتقدم(4)

.(269/66")مسلم(5)



موقفهافىالسنةتخالفالمرأةبابالصلاةكتاب

.(1)هعمأصلى!ي!النبىجنبإلىوأنا،معناتصلىخلفناوعائشة

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5289

الأعور.حجاجحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،العباسأبوحدثنا

بمثله.فذكراه

موقفهافىالسنةتخالفالمرأةباب

وغيرهماإسحاقأبىابنزكرياوأبوفظالحااللهعبدبوأأخبرنا-5952

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

قالت:ر!نهاعائشةعن،عروةعن،الزهرىعن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئ

وبينبينهمعترضةوأناالليلمنصلاته،ظ28/31يصلىع!ج!اللهرسولكان

وأخرجه،عيينةابنحديثمنمسلمأخرجه.(2)الجنازةكاعتراضالقبلة

الزهرى)3(.حديثمنالبخارى

بنمحمدالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-1952

ثناحد،خالاحدثنا،مسددأخبرنا،أيوببنمحمدثناحد،يوسفبنمحمد

!صاللهرسولكان:قالتر!ئهاميمونةعن،شدادبناللهعبدعن،الشيبانئ

وكان:قالت،سجدإذاثوبهأصابنىوربماحائض!،وأناحذاءهوأنايصلى

وصححه.بهالحجاجطريقمن(4220)حبانوابن،(803)والنسائى،(2751)احمدأخرجه(1)

.(774)النسائىصحيحفىالألبانى

.(3534)فىوتقدم.1/170والثافعى،(ا؟88)المعرفةفىالمصنف(2)

.(383،515)والبخارى،(512/267)مسلم(3)
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108/3

موقفهافىالسنةتخالفالمرأةبابالصلاةكتاب

.(2)ددسمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)الخمرةعلىيصلى

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا3)-5292

الله،عبدبنخالدأخبرنا،يحىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

زوجميمونةحدثتنى:قالالهادبنشذادبناللهعبدعن،الشيباننعن

3)(4)
يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.بمثلهفذكرهلمجم.النبى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5293

بنالحسنحدثنا:قالاال!قاكابنأحمدبنعثمانعمرووأبوإملاءيعقوب

أبىبنعونعن،مغولبنمالكأخبرناعمر،بنعثمانحدثنا،مكرم

فخرج،قبةفىوهوبالأبطحلمجمالفهرسولإلىدفعت:قالأبيهعن،جحيفة

وضوء/الناسرأىفلما:قال.قربةأوإداوةمعهوخرجدخلثتم،فأذنبلال

!،الصلاةفأقامعنزةمعهفخرجدخلثتم،تبادروهلمجماللهرسول
ورائهامنيمزعنزةإلىركعتينوالعصرركعتينالطهرلمجتالفهرسول

حديثمن""الصحيحفى(6ومسلم6)البخارئأخرجه.(والحمار)المرأة

(1

(2

(3

(6

عنشعبةعنخالد:النسائىوعند،بهخالدطريقمن(737)والنسائى،(656)داودأبوأخرجه(

به.الشيبانىسليمانطريقمن(958)ماجهوابنمختصزا.الثميبانى

.(379)البخارى(

الأصل.:منسقط(3-

.(135/273)مسلم(

فىوتقدم.مغولبنمالكطريقمن(4203)الكبرىفىوالنسائى،(18746)أحمدأخرجه(

.(5565)فىوسيأتى،(0735)

.م:منسقط(6-
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الصلاةكتاب

(1)مغولبنمالك

الإماممقامفىجاءماباب

الشافعئ:قال:قالالربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبوأخبرنا

يمينهعنكانتإذافهىيديهبينيمونأنالمصلىعلىالمرأةتفسدلموإذا

.(2)عليهتفسدألاأحرىيسارهعنأو

الإماممقامفىجاءماباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5294

بنالربغأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

بنسهلسألوا:قالحازمأبىعن،سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

أعلمأحدالناسمنبقىما:قالكيو؟الفهرسولمنبرشىءأئمن:ر!نههسعد

رأيتولقد،فلانةمولىفلانلهعمله،(3)الغابةأثلمنمنى،به

نزل3،ركعنمقرأثمفكبرالقبلةاستقبلعليهصعدحينجم!اللهرسول

أخرجاه.(4)دجسفالقهقرىنزلثم،ركعثمفقرأصعدثمفسجد،القهقرى

.()عيينةابنحديثمن""الصحيحفى

(3

(4

(5

.(305/152)مسلمو،(6635)البخارى(

.1/171الأم(

ذاتغيضةوالغابة،الأغصانكثير،الخشبجيد،يعفر،مستقيمطويلشجوالأثل:الغابةأئل(

.1/6والوسيط،23/1النهاية.المدينةمنأميالتسعةعلىوهى،كثيرشجو

أحمدوأخرجه.1/168،169الشافعىو،2/555النبوةودلائل،(1115)المعرفةفىالمصنف(

به.عيينةبنسفيانطريقمن(1522)خزيمةوابن،(1416)ماجهوابن،(2280")

.(544/45)ومسلم،(377)البخارى(
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الإماممقامفىجاءمابابالصلاةكتاب

بنمحمدبكرأبوأخبرنى،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-5295

بنسعيدبنقتيبةرجاءأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،الوراقاللهعبد

القهعبدبنمحمدبنالزحمنعبدبنيعقوبحدثنا،الثقفئطريفبنجميل

رجالاأن،دينارابنحازمأبوحدثناالإسكندراخ!،القرشئالقارىعبدابن

ذلكعنفسألوه.عودهمئم؟المنبرفىمتروااوقدالساعدئسعدبنسهلأتوا

جلسيوبموأؤلىوضعيومأؤلىرأيتهولقد،هومفالأعرفإنىوالفه:فقالى

سهل:سضاهاقدامرأة،فلانةإلىلمجج!الفهرسولأرسل،ت!عاللهرسولعليه

مرتهفأ."الناسكفمتإذاعليهنأجلسأعواذالىيعملأنالنجارغلامكمرى"أن

مرفأ،و29/31لمجراللهرسولىإلىفأرسلتبهاجاءثم،الغابةطرفاءمنفعملها

ثئم،عليهاوهووكئرعليهاصفىلمجي!اللهرسولىرأيتثتم،ههنافوضعتبها

فرغفلقا،عادثم،المنبرأصلفىفسجدالقهقرىنزلىثم،عليهاوهوركع

ولتعفموابىلتأتمواهذاصنعتإنما،الناسأيها"يا:فقالىالناسعلىأقبل

(2)يرير (1)

سعيد.بن!تيبهعن""الصحيحفىومسلمالبخارئرواه.لى"

وكبرفكتر:وفيه،أبيهعنحازمأبىابنحديثمنوأخرجاه-5296

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبو.أخبرنماه(3)هعمالناس

بنيحيىحدثناقالا:قتيبةبنوإسماعيلمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

بنسهلإلىجاءوانفراأن،أبيهعن،حازمأبىبنالعزيزعبدأخبرنا،يحيى

به.سعيدبنقتيبةطريقمن(2142)حبانوابن،(738)والنسائى،(1080)داودأبوأخرجه(1)

.(45/544)ومسلم،(917)البخارى(2)

.(44/544)ومسلم،(448،2094)البخارى(3)
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الصلاةكتاب

.(115معنافذكرسعد.

الإماممقامفيجاءماباب

عنه:،الربيععن،العباسأبىعنسعيد،أبوأخبرنافيماالشافعىقال

منليراهالمرتفعالشىءعلىيصلى(2)خلفهمنيعلمالذىللإمامأختار

.(3)المأمومينمعمستويايصلىأنأحببتمرةالناسعلموإذا،وراءه

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنابماواحتج-9752

حدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

علىبالمدائنالناسأمزجنهحذيفةأن،همامعن،إبراهيمعن،الأعمش

تعلمألم:قالصلاتهمنفرغفلما،فجبذهبقميصهمسعودأبوفأخذ4ند

:قالذلك؟عنينهىكانأنهتعلمألم:قالأو.ذلكعنينهونكانواأنهم

.(مددتنى)حينذكرتقد،بلى

يعلى،روايةبمعنىالأعمشعنالبكائئاللهعبدبنزيادورواه-9852

109/3يقومأننهى!ي!اللهرسولأنتعلمألم:مسعودأبو/لهقال:قالأنهإلا

بكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه.خلفهالناسويبقىفودتىالإمام

خزيمةوابن،(2094)والبخارى،(22871)أحمدوأخرجه.2/554الدلائلفىالمصنف(1)

.حازمأبىبنبهالعزيزعبدطريقمن.(1521)

"أن".:مفىبعده(2)

.172/1الشافعى(3)

.128/2النهايةعليها.للجلوسالمبنيةالذكة:الدكان(4)

.2/216المعبودعون.إليكوجبذتهتميصمددتأى:مددتنى(5)

يعلىطريقمن(597)داودأبووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/021الحاكمعندوالحديث

به.الأعمشطريقمن-(2143)حبانابنطريقهومن-(1523)خزيمةوابن.به
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الإماممقامفىجاءمابابالصلاةكتاب

بنزيادحدثنا،يحيىبنزكرياحدثنا،غالببنمحمدأخبرنا،إسحافابن

.(1)فذكره.اللهعبد

لهذا:فيهاختلافمعمسندااخروجهمنوروى

المخزومئمحمدبنالحسنبنالحسينالفهعبدأبوأخبرناه-5299

،إملاءالرزازالبخترئبنعمروبنمحمدجعفرأبوحدثنا،ببغدادالغضائرى

بناللهعبدبنيحيىحدثناالقومسئ)2(،نصرأبىبنداودبنمحمدحدثنا

سعيدأبىعن،طوالةأبىعن،جبيرةبنزيدعن،الليثحدثنىبكير،

سلمانفجبذه،دكانعلىبالمدائنفهمأاليمانبنحذيفةأن،ل!نهالخدرممتى

ط!جميح!اللهرسولسمعتأما؟نسيتأمالعهدبكأطالأدرىما:لهقالثم

:بدل.سلمان:قالكذا؟"أصحابهعليهممانشنر)3(علىالإماميصلى"لا:يقول

مسعود.أبى

مضى:لمافيهاختلافمعمسندااخروجهمنوروى

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-5535

أبوأخبرنى،جريجابنعن،حخاجحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا،اوددبوأ

بنعمارمعكانأنهرجلحذثنى:قالالأنصارئثابتبنعدئعن،خالد

يصفىوكان،دكانعلىوقامعفارفتقدمالضلاةفأقيمت،بالمدائنياسر

.1/210الحاكم(1)

.4/560الأنسابوينظر"القرشى".:موفى،"القوسى":سفى(2)

.3/95الفائق.الأرضمنالمرتفعالمتنالنشز:(3)
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...ظهرهعلىأوالمسجدفىالمامومصلاةبابالصلاةكتاب

أنزلهحتىعمارفاتبعهيديهعلىفأخذحذيفةفتقذم،منهأسفلوالناس

لمجماللهرسولتسمعألم:حذيفةلهقالصلاتهمنعمارفرغفلفا،حذيفة

قال.!لك!حوأو؟"مقامهممنأرفعمكانفىيقئمفلاالقومالرجلأثم"إذا:يقول

.(1)ىديعلىأخذتحيقاتبعتكلذلك:عمار

رحبتهفىأوظهرهعلىأوالمسجدفىالطمومصهلاةباب

هقصورةبينهماكانوإنالمسجدفىالإمامبصلاة

بهاشبيهاغيرهاأوأسماطينأو

أحمدسعيدأبوأخبرنى،الحافظ(ظ31/29اللهعبدأبوأخبرنا-1535

حدثنا،عفانحدثنا،العنبرىالمثنىبنالحسنحدثنا،الثقفئيعقوبابن

بن(2)رسبعنيحدثالنضرأباسمعت:قالعقبةبنموسىحدثنا،وهيب

حصيرمنالمسجدفى(3)حجرةاتخذكج!النبئأن،ثابتبنزيدعن،سعيد

فظنواص!وتهفقدواثم،ناسإليهاجتمعحتىليالىجم!اللهرسولفيهافصفى

رأيتالذىبكمزال"ما:فقال،ليهمإليخر!يتنحنحبعضهمفجعل،نامقدنهأ

أيهافمملوا،بهقمتمماعليكمكتبولو،عليكميكتبأنخشيتحتىصنيعكممن

51رو.(4)"المكتوبةالصلاةإلابيتهفىالمرءصلاةأفضلفإن،بيوتكمفىالنالم!

.(558)داودابىصحيحفىالألبانىوحسنه.(د98)داودابو(1)

.4/72،73الكمالتهذيبوينظر"بشر".:س،الأصلفى(2)

.1/342النهايةالمنفرد.الموضع:الحجرة(3)

فىوتقدم.بهعفانطريقمن(4012)خزيمةوابن،(5981)والنسالى،(15822)احمدأخرجه(4)

(4668).
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...ظهرهعلىأوالمسجدفىالمامومصلاةبابالصلاةكتاب

اخروجهمنمسلموأخرجه،عفانعنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارى

(1)

وهيب.عن

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-5352

حدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

بنسلمةأبىعن،المقبرىسعيدعن،الفهعبيدحدثنا،الوهابعبد

فكان،حصيرجمتالفهلرسولكان:قالتانهار!نهاعائشةعن،الرحمنعبد

ويبسطه،بصلاتهيصلونالناسفجعل،فيهفيصفىالليلمن2يحتجره

؟تطيقونماالأعمالمنعليكمافماسأيها"يا:فقال،ليلةذاتفثابوا)3(،بالنهار

وكان."لقوإنعليهدووممااللهإلىالأعمالأحبوإنتملوا،حتىيمللااللهفإن

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)أثبتوهعملاعملواإذامحمدال

.()المثنى

الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-5353

بنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

.(781/214)ومسلم،(7290)البخارى(1)

.1/341النهاية.غيرهدونلنفسهيجعله:يحتجره(2)

وثابوا.التالىالحديثفىسياتىماوينظر،أفباتوا!:سوحاشية،الأصلوفى،،"فيأتون:سفى(3)

.6/70النووىبثرحمسلمصحيهح.للصلاةرجعوا:وتيلاجتمعوا،أى:ليلةذات

،(730)والبخارى،(24124)وأحمدمختصزا.بهالفهعبيدطريقمن(942)ماجهابناخرجه(4)

.(1480)فىوتقدم.بهسعيدطريقمن(1626)خزيمةوابن،(761)والنسالى

.(782/512)مسلم(5)
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الصلاةكتاب
...ظهرهعلىأوالمسجدكلالمأمومصلاةباب

ء!(1)و
سعيد،ابىبنسعيدعن،عمربناللهعبيدعن،معتمرحدثنا،بكرأبى/

فيصلى،بالليلحصيرايحتجركان!كج!النبئأن،عائشةعن،سلمةأبىعن

!رالفهرسول!إلىيثوبونالناسفجعل:قالت.عليهفيجلسبالنهارويبسطه

الأعمالمنخذواالناسأتها"يما:فقالعليهمقبلفأ،كثرواحتىتهبصلافيصلون

وإنمنهاداممااللهإلىالأعمالأحبوإنتملوا،حئىيمللااللهفإن،تطيقونما

.(3)ركبأبىبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه،2"

سعد،بنأحمدبناللهعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدبوأأخبرنا-4553

عبدةحدثناالحرشئ)4(،بشربنمحمدحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا

أبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(سعيدبنيحيىعن،سمليمانابن

حدثنا،الرويانىيحيىبنمحمديحيىأبوأخبرنى،الإسماعيلىبكر

عن،يحيىعن،يونسابنهوعيسىأخبرنا،الفراءموسىابنهوإبراهيم

وجدار،حجرتهفىيصلىكان!راللهرسول!أن،عائشةعن،عمرة

يصلونناسفقام،!جاللهرسول!شخصالناسفرأىقصير،الحجرة

ناسفقام،يصحلىالثانيةجميهمالفهرسول!فقامفتحدثوا،فأصبحوا،بصلاته

جلسذلكبعدكانإذاحتى،ثلاثاأوليلتينذلكفصنعوا،بصلاتهيصعلون

115/3

"عبد".:الأصلفى(1)

به.معتمرطريقمن(2571)حبانابنأخر!(2)

.(1586)البخارى(3)

.2/237الاكمالوينظر.""الحرسى:دسوحالثمية،الأصلوفى،""الحوشى:دسفى(4)
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...ظهرهعلىأوالمسجدفىالمامومصلاةبابالصلاةكتاب

خفت"إئى:فقال"(1)الناسذلكذىأصبحفلما،يخرجلملمج!الفهرسول

فىالبخارىرواهعمرو.أبىحديثلفظالئيل".صلاةعليكمتكتبأن

.(2)عبدةعنمحمدعن""الصحيح

فىالمطلقةبالحجرةالمرادأنعلىدلالةالأحاديثهذهسياقوفى

فىبيانهوقعما،مالكبنأنسحديثوفى،سعيدبنيحيىعنهشيمرواية

فىكانتالحجرةأنعلىدلالةثابتبنزيدحديثوفى.الأحاديثهذه

المسجد.

أبوأخبرنا،و31/30،الأديبعمروأبو:هشيمبحديثأخبرنا-5553

خلفحدثنا،الصوفىالحسنبنأحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الاسماعيلئبكر

صفى:قالتعائشةعن،عمرةعن،يحيىأخبرنا،هشيمحدثنا،سالمابن

.(3)بصلاتهيصفونالحجرةوراءمنبهيأتمونوالناسحجرتهفىلمج!النبئ

طاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبو:أنسبحديثوأخبرنا-5306

،هارونبنيزيدأخبرنا،السعدىاللهعبدبنإبراهيمأخبرنا،المحمداباذئ

ذاتيصلىكانجمحواللهرسولأن،مالكبنأنسعن،الطويلحمياأخبرنا

البيتفدخل،فخففبصلاتهفصلواأصحابهمنأناس!فأتاه،حجرتهفىليلة

أصبحفلما،ويدخلينصرفثثميصلىذلككل،مراراذلكففعل،خرجثم

"للناس!.:الأصلفى(1)

.(729)البخارى(2)

أبىصححفىالألبانىوصححه.بههثمطريقمن(1261)داودوأبو،(16024)أحمدأخرجه(3)

.(969)اودد



...ظهرهعلىأوالمسجدفىالمأمومصلاةبابالصلاةكتاب

صلاتك.فىتمدأننحئاونحن،البارحةمعكصلينا،الفهرسول!يا:قالوا

.(1)"كلذفعلتعمدابمكالكم،علمت"قد:فقال!

حدثنا،مطرابنمحمروأبوأضرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5357

عن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللهمحبيدحدثنامحمد،بنيحيى

فىهؤلاءخلفأتصلى:عباسلابنقيل:قال!ذؤيببنعامرعن،حصيق

(2)وبرء:

دبعجهم.انيخشولىإنهمنعم:قال؟المقصورة

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-5853

الأسدئ،يعقوببنعبادحدثنا،بالكوفةالمقرئالحسنبنمحمدجعفر

،(3عكرمةعن3)،الحصينبنداودعن،إبراهيميعنىيحيىأبىابنأخبرنا

بصلاةوالبلاطالمسجدرحبةفىبالضلاةبأسلا:قال!عباسابنعن

.(4)الإمام

3/111أبوجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا/-5359

أخبرنامحمرو،بنمحمدعلىأبوحدثنا،القاضىمثصوربنيحيىمحمد

أناأصلىكنت:قال!التوءمةمولىصالحص،ذئبأبىابنحدثسا،القعنبئ

الذهبىوقالبه.حميدطريىمن(1627)خزيمةوابنبه.يزيدعق(13065)أحمدأخرجه(1)

صحيح.إسناده:2/1041

.139/1النهايةينظر.بطونهمنشق:نبعجهم(2)

.م:منسقط(3-3)

،إه.إسناثه:ا!2/14انذهبىقال.(1516)انمعرفةفىالمصنف(4)
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المسجد...فىالإمامبصلاةالمسجدخارجيصلىالمامومبابالصلاةكتاب

.(1)المكتوبةالامامبصلاةنصفىالمسجدظهرفوقهريرةوأبو

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-0531

محمدبنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

المسجدظهرفودتىيصفىهريرةأبارأىائهالتوءمةمولىصالححذثنى:قال!

المسجد)2(.فىالامامبصلاة

الإمامبصلاةالمسجدخارجيصلىالمامومباب

حافئوبينهماالمسجدفى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-5311

زوجعائشةمعنسوةصلىقد:الشئافعئقال!:قال!الربيعأنجرنا،يعقوب

.حجابفىفىوففإبمنالإمامبصلاةتصفينلا:فقالتحجرتهافىؤ!عالنبى

كانتإنحجرتهافىعائشةقالتوكما:تعالىاللهرحمهالشافعئقال!

.(3)انلققالته

لجارصلاةلا:قال!انهر!بهطالبأبىبنعلىعنورؤينا:الشيخقال

لمجرالنبىعنهريرةأبىعنذلكوروىالمسجد)4(.فىإلاالمسجد

مرفوعا.

به.ذئبأبىابنطريقمن(6212)شيبةأبىابناخرجه(1)

به.إبراهيمعن(4888)الرزاقعبدوأخرجه.1/172والشافعى،(1515)المعرفةفىالمصنف(2)

.(1517)المعرفةفىالمصنف(3)

.(5005،5006)فىتقدم(4)

.(5008)فىتقدم(5)
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...وليسالمسجدفىالامامبصلاةالمسجدخارجيصلىالمامومبابالصلاةكتاب

الإمامبصلاةالمسجدخارجيصفىالمأمومباب

حائلبينهماوليسالمسجدفى

بوأحدثنا:لواقاوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنزكرياأبوأخبرنا-2153

أخبرنا،الشافعىأخبرنا،الزبيعأخبرنا،يعقوب،ظ31/30بنمحمدالعباس

،عوفبنالرحمنعبدبنسهيلبنالمجيدعبدحدثنى،محمدبنإبراهيم

حميدبيوتفىالجمعةصفىمالكبنأنسرأيت:قال!إبراهيمبنصالحعن

حميدبيوتوبين،المسجدفىمامالإبصلاةفصفىعوفبنالزحمنعبدابن

.(1)الطريقوالمسجد

حدثناحمشاذ،بنعلئحدثنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5313

،سفيانعن،الأشجعئحدثنا،الفيثأبىبنإبراهيمحدثنا،الهيثمبنيزيد

مامالإبصلاةيصلىمالكبنأنسرأيت:قال!ربهعبدعن،عبيدبنيونسعن

.البصرةبمسجد(2)السدةعندغرفةفىالجمعة

،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-4531

بنهشامعنمحمد،بنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا

عامالرحمنعبدبنحميدبيوتفىالجمعةيصلىكانأنه،أبيهعن،عروة

وأخرجه.(العىشفاء-317)248/1المسندفىوالشافعى،(1513)المعرفةفىالمصنف(1)

الكمالتهذيبوينظرهنا،كماوالصواب.سهيلبنالحميدعبد:وعنده.(4887)الرزاقعبد

واه.إبراهيم:1042/2الذهبىقال.269/18

.1/51عبيدلأبىالحديثغريبالمسجد.حولالتىالظلال:السدة(2)
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112/3

الامامصلاةمنالرجلخروجبابالصلاةكتاب

.(1)طريقالمسجدوبينوبينهاالناسوكثرالوليدحبئ

بحرحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5315

حدشى:قالأنسبنمالكحذثك:وهبابنعلىقرئ:قالنصرابن

ابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا)ح(بهأثقممنواحدغير

الثقةعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،جعفر

جمجيهيهالنبىوفاةبعد!شتالنبىأزواجحجريدخلونكانواالناسأن،عنده

بها،فيتوشعونأهلهعنيضيقالمسجدوكان:قالط.الجمعةفيها!لون

المسجد.فىشارعةأبوابهاولكنالمسجدمنليست!ش!النبىأزواجوحجر

وأالمسجدمنبهالواصلةالمسجدأفنيةمنشىءفىصلىفمن:مالكقال

لمالناسأمرمنذلكيزلولم،عنهمجزثمأذلكفإن،تليهالتىرحابهفى

لافإنهبإذنإلاتدخللامغلقةدارفأقا:مالكقال.الفقهأهلمنأحايعبه

ليستلأنها؟قربتوإنالجمعةيومالامامبصلاةفيهايصفىأنلأحدينبغى

المسجد)2(.من

الإمامصلاةمنالرجلخروج/باب

أخبرنا،الاسفرايينئيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرنا-6531

حدثنا،موسىبنبشرحدثناالبربهارئ،الحسنبنمحمدبحرأبو

به.هشامطريقمن(6217)شيبةأبىابنوأخرجه.(1514)المعرفةفىالمصنف(1)

.(458،459)مصعبأبىبروايةالموطأ(2)
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الإمامصلاةمنالرجلخروجبابالصلاةكتاب

نهماأ،اللهشاءكمالزبيربووأديناربنعمروحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدى

العشاء،!عالنبىمعيصلىجبلبنمعاذكان:يقولاللهعبدبنجابرسمعا

العشاءأخر!اللهرسولوإن،بهمفيصليهاسلمةبنىقومهإلىيرجعثم

فتنحى"البقرة"سورةفافتتح،قومهفأمرجعثم،معهمعاذفصلاها،ليلةذات

ما:فقال؟فلانيانافقت:قالواانصرففلما،وحدهفصلىخلفهمنرجل

اللهرسوليا:فقالمي!هب!النبئفأتى.فأخبره!ي!ك!اللهرسولآتىولكنى،نافقت

فافتتح،فأمنارجعثممعكصلاهامعاذاوإن،البارحةالعشاءأخرتإنك

نعملنواضحأهلنحنوإنما،وحدىفصليتفتنحيت،""البقرةسورة

اقرأأنت؟!أفتمانفعاذ؟!يما"أفتمان:!مالمعاذلىإ!ي!ك!اللهرسولفالتفتبأيدينا.

لزبير:ابوأوقال:سفيانقالسورا.وعد:سمروقالكذا"وسورةكذابسورة

ذاتوالسماء،والطارقوالسماء،الأعلىربكاسمبسبح"اقرأ:!جوالنبئلهوقال

أبافإن:لعمروفقلتونحوها"،يغشىإذاوالليلوضحاها،والشمس،البروج

الأعلى،ربكاسمبسبح"اقرأ:لهقالكان!ي!ك!النبئإن:يقولكانالزبير

."يغشىإذاوالليلوضحاها،والشمس،البروجذاتوالشماء،والطارقوالسماء

.(1)هذهنحوأوهذههى:عمروفقال

الفقيه،إسحاقبنابكربوأأخبرنا،الحافظاللهعبدبوأأخبرناه-7153

بنعمروحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

وشاتى،(1655)فىوتقدم.بهموسىبنبشرعن(1775)عوانةأبووأخرجه.(4612)الحميدى(1)

-.(33تم5336،5337،8)فى
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الآخربعدأحدهماب!مامينالصلاةبابالصلاةكتاب

جماعةرواهالمعنىاوبهذالزبير)1(.بىأزيادةذكرثئم،فذكره.جابرعن،دينار

عيينة.ابنعن

فىفقالعيينةبنسفيانعنالمكئعئاببنمحمدورواه-5318

بنمحمد.أخبرناهوانصرفوحدهصفىثئمفسفمرجلفانحرف:الحديث

أخبرنا،الحافظعلىبنالحسين(و31/31علىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبد

فىمسلمرواه.فذكره.سفيانحدثناعتاد،بنمحمدحدثنا،يعلىأبو

.(2)دائعبنمحمدعن""الصحيح

الآخربعدأحدهمابامامينالصلاةباب

،العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-9531

عن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

وقع:يقوللمجيمالنبىأصحابمنوهوال!اعدئسعدبنسهلعن،حازمأبى

فأخبر،لمج!النبئوأص!،ا!ضعببعضهمفتناول،كلاموالخزرجالأوسبين

الضلاة،أقاماحتبسفلفالمجؤ،النبئواحتبسبلالفأذن،فاحتبسفأتاهم

الناسفتخفل:قال.ذاكمجيئهمنع!ح!النبئوجاء،الناسيؤئمبكبرأبوفتقذم

لابكرأبووكان،الناسفصفقبكر،أبايلىائذىالصخفإلىانتهىحتى

إليهفأشار،ع!ك!النبئفإذا،التفت/التصفيقسمعفلفا،الضلاةفىيلتفت113/3

به.سفيانطريقمن213/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.(178/465)مسلم(2)
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الاخربعدأحدهماب!مامينالصلاةبابالصلاةكتاب

،القهقرىوبمصالسماءإلىرأسهبكرأبوفرفع،مكانكاثبتأنلمج!النبئ

"ما:قالالصلاةلمج!اللهرسولقضىفلما،بهمفصلىجميمالفهرسولوتقدم

يدىبينقحافةأبىابنلرىالطهكلانمما!ال:."؟تثبتأنمنعك

صلاتكمفىشىءنمابكمحينكم"مما:لمجي!اللهرسولوقال.!مجاللهرسول

أخرجه.(1)"اللهسبحان:فليقلصلاتهفىشىءنابهمنللئساء،هذاإنما!؟صفقتم

حازبم)2(.أبىعنأوجهمنومسلمالبخارى

قبلكبرمنوائتمامورجوعهللغسلخروجهثميمبيرهفىوالأحاديث

.(3)الجنبمسألةفىمضتقدرجوعه

بنمحمدبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5320

حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،مئالدارسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوس

ر!نه.الخطاببنعمررأيت:قالميمونبنعمروعن،حصينيعن،عوانةأبو

خللارأىفإن،قامالصفينبينمرإذاوكان:قال،الحديثبعضفذكر

بسورةقرأوربما:قالفكبر.تقذمخللافيهميرلمإذاحتىاستووا.:قال

.الناسيجتمعحتىالأولىالزكعةفىذلكنحوأو،""النحلأو"يوسف"

حين.الكلبأكلنى:أو.الكلبقتلنى:يقولفسمعتهكبرأنإلاهوفما:قال

.(3375-3373)فىوتقدممختصزا.بهسفيانطريقمن(22801)أحمدأخرجه(1)

.(421/102)ومسلم،(684)البخارى(2)

.(4129-4120)فىتقدمت(3)
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الاخربعدأحدهماب!مامينالصلاةبابالصلاةكتاب

شمالاولايميناأحدعلىيمزلا،طرفينذاتنيك!لاب(1)العلجفطار،طعنه

ذلكرأىفلفا،تسعةمنهمفماترجلا،عشرثلاثةطعنحتى،طعنهإلأ

نفسه.نحرمأخوذأنهالعلجظنفلفابرنسا،عليهطرحالمسلمينمنرجل

ر!عنهعمريلىفمن:قالط.فقذمهعوفبنالزحمنعبديدعمروتناولط:قالط

فقدواأنهمغيريدرونلافإنهمالمسجدنواحىوأفا،رأىائذىرأىفقد

بهمفصلى:قالط.الفهسبحان.الفهسبحان:يقولونوهم،ر!حنهعمرصوت

فىالبخارىرواه.(2)الحديثوذكر.خفيفةصلاةعوفابنالزحمنعبد

.(3)إسماعيلبنموسىعن""الصحيح

الفهرحمهالشئافعئجوزهماعلىالاستخلافجوازعلىدلالةهذاوفى

عليه:بهذايحتبئلمنويقولطيجؤزهلاالقديمفىوكانالجديد،فىتعالى

يكبر.لمأنهميمونبنعمروعنيخبرإسحاقوأبو،حصينعنذلكرؤيتم

طعنأنبعدمصبحاالزحمنعبدتقذموإنما،أصحابناحديثوكذلك:قال

فىالشئافعىقولطهذا.للشمسمبادراقصيرتينبسورتينفقرأبساعؤ،عمر

القديم.

بنأحمدبنعلئالحسنأبو:إسحاقأبىبحديثأخبرنا-5321

الباقلأنئ،الحسنبنعلئحدثناالضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدان

عمروعن،إسحالتىأبوحدثنا،معاويةبنزهيرحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا

.3/286النهاية.وغيرهمالعجمكفارمنالرجل:العلج(1)

.(07161،16657)فىوشأتى،بهعوانةأبىطريقمن(6917)حبانابنأخرجه(2)

.(0037)البخارى(3)
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الاخربعدأحدهمابإمامينالصلاةبابالصلاةكتاب

أبوأتاه:قالطعنحينر!جهالخطاببنعمرشهدت:قالالأودىميمونابن

:قالرجلا.عشراثنىطعئ،فطعنهالصفوف،ظ31/31يسوى(1)وهولؤلؤة

رجلفأتاه.قتلنىفقدالكلبأدركوا:يقولوهويدهباسطار!بهعمررأيتنافأ

الشرابأى:فقالالطبيبفأتاهمنزلهإلىعمرفحمل:قال.فأخذهورائهمن

إحدىمنفخرجمنهفشرببالنبيذفدعا:قالالنبيذ)2(.:قال؟إليكأحب

:فقال،فشرببلبنفدعا:قال.الدمصديدالصديدهذاإنما:فقال،طعناته

كعبوأتاهتمسى.أراكمافواللهموصيا،كنتبماالمؤمنينأميرياأوص

جزيرةفىوأناأينمن:تقولوأنت.شهيداإلاتموتلا:لكأقلألم:فقال

:قال.تطلعالشمسكادتقد،اللهعبادالصلاة:رجلفقال:قال؟العرب

:القرانفىسورتين/بأقصرفقرأعوفبنالرحمنعبدقدمواحتىفتدافعوا

وكذلك.إسحاقأبوقالهكذلكاتكوثر!)3(.أغطئتفو)إنا)والعضحر!،

بروايةشبيهارافعأبىعنورويناه،(4)رمعابنعنمهرانبنميمونرواه

ولمحد،عيرهمنللحديثسياقةأحسنوحصين.ميمونبنعمروعنحصين

أحفظ.يكونأنيشبهفهو،""الصحيحفىالبخارىأخرجه

آخر:وقتفىل!حبهالخطاببنعمرعنالاستخلافرويناوقد

"لعله".:مفىبعده(1)

ينظرمسكر.غيرأومسكراكانسواءوغيرهما،والزبيبالتمرمنالأشربةمنيعملماالنبيذ:(2)

.5/7النهاية

.(4080)فىتقدم(3)

.مهرانبنميمونطريقمن(363)السنةفىالخلالأخرجه(4)

.(6901،16108)فىسيأتى(5)
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الاخربعدأحدهماب!مامينالصلاةبابالصلاةكتاب

بكروأبويحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرناه-5322

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسنبنأحمد

بنبحروحذثناقال:.وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمد

أبىبنسعيدعن،الحارثبنعمروأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصر

بنعمرأنالفجلاج،بنخالدعن،إبراهيمبنزرعةعن،هلال

أطالالأولتينالزكعتينفىجلسفلما،للناسيوماصلىر!بهالخطاب

فقدمهالقوممنرجلبيدفأخذخلفهصممصقائما(1)استقلفلفا،الجلوس

المنبربجناحأخذانصرففلفا،للناسصفىالعصرإلىخرجفلما،مكانه

للصلاةتوضأتفإنى،الناسأئهابعدأما:قالثئم،عليهوأثنىاللهفحمد

كنتفلما،يكونأنالفهشاءماومنهامنىفكان،أهلىمنبامرأةفمررت

منكمأستحيىأنإماأمرينبيننفسىفخيرتبللا،وجدتصلاع!فى

نأفكان،عليكموأجترئاللهمنأستحيىأنوإما،اللهعلىوأجترئ

وجددتفتوضأتفخرجت،إلئأحئماعليكموأجترئاللهمنأستحيى

.(2)صنعتكمافليصنعصنعتهكماصنعفمنصلاص!،

ر!به:طالبأبىبنعلىعنالاستخلافجوازفىوروى

بها،المهرجانئالفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرناه-5323

"استقبل!.:م،سفى(1)

محمدعن(9502)الأوسطفىالمنذروابن.بهالحيرىبكرأبىطريقمن91/4عساكرابنأخرجه(2)

عمر.يدركلمخالد:2/4501الذهبىوتال.بهالحكمعبدبناللهعبدابن



الصلاةكتاب
يستخلفولايخرجالإمامباب

اللهعبيدحدثنا،القطانعلىبنالحسنحدثنا،بشربنأحمدبنبشرحدثنا

سميع،بنإسماعيلحدثنا،زيادبنالواحدعبدحدثنا،القواريرىعمرابن

فالتفت،فرعفل!جبهطالبأبىبنعلىخلفصليت:قالرزينأبوحدثنا

.(1)4!ضرعلئوخرج،فصلىفقدمهرجلبيدفأخذ

لستخلفولالخرجالإمامباب

اللهعبدأخبرنا)2(،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-4532

وسليمانالزحمنعبدسعيدأبوحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

نمر،بنالرحمنعبدحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا:قالاالرحمنعبدابن

معصلىأنهالسلمئرباحبناللهعبدبنخالدأخبرنى:قالالزهرىعن

يرفعأنفأراد،قضاهاحينمعاويةوطعن،ركعةبإيلياء)3(طعنيوممعاوية

فأتمامرىكلفقامصلايمم.أتموا:للناسمعاويةفقال،سجودهمنرأسه

.(4)الناسيقدمهولمأحدايقذمولم،صلاته

به.إسماعيلطريقمن(3670)الرزاقعبدأخرجه(1)

أنا".الفه"عبد:الأصلفىبعده(2)

النبويةالسيرةفىالواردةالجغرافيةالمعالم.()القدسالأقصىالمسجدبهاالتىالمدينة:إيلياء(3)

.296ص

الذهبىقالبه.مسلمبنالوليدطريقمن(514)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابنأخرجه(4)

صالح.إسناده:1045/2
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التخفيفمنالإمامعلىمابابالصلاةكتاب

الأئمةوصفةالإمامصلاةأبوابجماع

التخفيفمنالإمامعلىماباب

حدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5325

بنإسماعيلحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الحسينبنمحمدبنجعفر

ما:قالأنسعننمر،أبىبنالفهعبدبنشريكعنجعفر،،و32/31

مسلمرواه.(1)!ج!جملاللهرسولمنصلاةأتئمولاأخفإماموراءصليت

عناخروجهمنالبخارئوأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفى

.(2)رمنأبىبنالفهعبدبنشريك

أبوحدثنا،بالكوفةالقاضىنذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا/-5326

مسددحدثنا،ازالقرالحنينأبىبنالحسينبنمحمدحدثنا،دحيمابنجعفر

بنأنسعن،صهيببنالعزيزعبدعن،الوارثعبدحدثنامسرهد،ابن

فىالبخارئرواهويكملها)4(.الضلاةيوجز)3(!يخي!الفهرسولكان:قالمالك

.()الوارثعبدعنمعمرابىعن""الصحيح

الفقيه،الشيرازئمحمدبنعلىبنمحمدنصرأبوأخبرنا-5327

به.شريكطريقمن(1886)حبانوابنبه.إسماعيلطريقمن(13758)أحمدأخرجه(1)

.(708)والبخارى،(469/190)مسلم(2)

"يؤخرا.:3صفى(3)

به.العزيزعبدطريقمن(11990)أحمدأخرجه(4)

.(607)البخارى(5)
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ا!تخفيفمقالامامعلىمابابالصلاةكتاب

الربيعأبوحدثنا،محمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا

،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئوأخبرنا)ح(

عنزيد،بنحمادحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا

يوجز)1(لمجواللهرسولكان:قالمالكبنأنسعن،صهيببنالعزيزعبد

الزبيع)3(.أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)ويتمالصلاة

الفضلابنالحسيهـتوأبوالعدلبشرانابنالحسيقأبوأخبرنا-5328

بنمحمدبناللهعبدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا:قالاالقطان

وأخبرنا)ح(قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،مةأساأبوحدثنا،شاكر

حمشاذبنوعلئإسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمد

عن،عوانةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثما:قالا

وفى.(4)تمامفىصلاةالناسأخفجمحواللهرسولكان:قالأنسعن،قتادة

عن""الصحيحفىمسلمرواه.الناسأخفمن:عروبةأبيابنحديث

(5)

يحيى.بنيحيى

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5329

"يؤخر".:3صفى(1)

به.حمادطريقمن(985)!اجهابنأخرجط(2)

.(469/188)مسلم(3)

خزيمةوابن،(823)والنساثى،(237)والترمذىبه.سعيدطريقمن(12734)أحمداخرجه(4)

به.عوانةأبىطريقمن(1604)

.(189/469)مسلم(5)
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التخفيفمنالامامعلىمابابالصلاةكتاب

بشرانابنالحسينوأبوبنيسابورالزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(الأعرابى

بنسعدانحدثنا:قالاالضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا:قالاببغدادالعدل

جاء:قالمسعودأبىعن،قيسعن،إسماعيلعن،سفيانحدثنانصر،

مماالصبحصلاةعنلأتخففإنىالفهرسوليا:فقالع!ي!النبىإلىرجل

فليخفف؟الناسأمفأتكم،منفرينمنكم"إن:جمفلفهارسولفقال.فلانبنايطول

أبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)((!جاحلاوذاوالشقيمالكبيرفيهمفإن

.2عيينةبنسفيانعنعمر

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىوأخبرنا-5330

،سفيانحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،الضبئعمربنعثمانحدثنا،الصفار

نصارىالأمسعودأبىعن،حازمأبىبنقيسعن،خالدأبىبنإسماعيلعن

أدركأكادلاإنى،الفهرسوليا:فقال!ي!الفهرسولإلىرجلجاء:قال

غضباأشذكانموعظةفىجمفاللهرسولرأيتفما.فلانبنايطؤلمفاالضلاة

فإن؟فليخففبالناسصلىمن،منفرينمنكمإنالئاس)أعلا:فقال،يومئذمنه

محمدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(3)!الحاجةوذاوالضعيفالمريضفيهم

.(4)ريئكابن

والنمائى،(664/182)ومسلم،(65017)وأحمد.بهسفيهانطريقمن(407)البخارىأخرجه(1)

طريقمن(2137)حبانوأبن،(1605)خزيمةوابن،(984)ماجهوابن،(5891)الكبرىفى

به.إسماعيل

.(182عقب/466)مسلم(2)

.(542)الصغرىفىالمصنف(3)

.(09)البخارى(4)
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التخفيفمنالإمامعلىمابابالصلاةكتاب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5331

مهرانبنإسماعيلبنومحمدمهاجربنحسنبنحسينحدثنا،يعقوب

بنالليثحدثنا:قالأبىحدثنى،الليثبنشعيببنالملكعبدحدثنا:قالا

أنه،الرحمنعبدبنبكرأبو)احدثنا،شهابابنعن،يونسحدثنى،سعد

فإن،ديففللناسأحدكمصلى))إذا:!يمللهارسولقال:يقولةهريرباأسمع

الملكعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه."الحاجةوذاوالكبيرالضعيففيهم

(2)

شعيب.بن

أبىعن،سلمةأبىعن،(اشهابابنعن،يونسعن،وهبابنورواه

:هريرة

أحمدبنإسماعيلحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناه-5332

يحيى،بنحرملةحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدأخبرنا،الجرجانئ

بنسلمةأبوحدثنى،شهابابنعن،يونسأخبرنى،وهبابنأخبرنا

116/3"إذا:ص!/اللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعأنه(ظ32/31الرحمنعبد

51رو.(3)"الحاجةوذاوالسقيمالضعيفالناسفىفإن،فليخففللناسأحدكمصلى

.(4)يحيىبنحرملةعن""الصحيحفىمسلئم

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-5333

:س.منطقس(ا-1)

.(185عقب/467)مسلم(2)

به.الحسنبنمحمدعن(2136)حبانابنأخرجه(3)

.(467/185)مسلم(4)
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التخفيفمنالإمامعلىمابابالصلاةكتاب

قالا:حرببنوسليمانالوليد(1)وبأحدثنا،الفهعبدبنإبراهيممسلمأبو

بنعثمانسمعت:قالالمسئببنسعيدعن،متئبنعمروعن،شعبةحدثنا

الضلاة")2(.بهمفأخ!القومأممت"إذا:لمجج!الفهرسوللىقال:قالالعاصبىأ

بنأحمدبنجعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-5334

عمروأخبرنى،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،فارس

العاصأبىبنعثمانحذث:قالالمسئببنسعيدسمعت:قالمئابن

بهمفأخفقومماأممت"إذا:قالعجج!الطهرسولإلئعهدماآخر:قال

.4شعبةعنغندرحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجهالضلاة")3(.

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5335

حدثنا،الحميدئحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

المدينةقدمت:قالأبيهعنخالد،أبىابنهوإسماعيلحدثنا،سفيان

الناسيؤمفكان،قرابةموالئوبينبينهوكان،هريرةأبىعلىفنزلت

:قال.لمجي!الفهرسولصلاة!انتأ!ذاهريرةأبايا:فقلت،فيخفف

واوجز.،نعم

.30/226الكمالتهذيبوينظر.الأصل:منسقط(1)

به.شعبةطريقمن(988)ماجهوابن،(16277)أحمدأخرجه(2)

.(982)والطيالسى،5/306الدلانلفىالمصنف(3)

.(468/187)مسلم(4)

قال.بهإسماعيلطريقمن(9284)أحمدوأخرجه.(987)والحميدى،2/189والتاريخالمعرفة(5)

جيد.إسناده:2/4601الذهبى
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التخفيفمنالإمامعلىمابابالصلاةكتاب

أبوأخبرنا،ببغدادبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-5336

محمدوأخبرنا)ح(إياسبىأبنادمحدثنا،اوددبنعكحدثنا،الرزازجعفر

الأسدىالحسنبنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدابن

حدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذان

رجلأقبل:يقولالأنصارىاللهعبدبنجابرسممعت:قالدثاربنمحارب

فتوك،المغربيصلىجبلبنمعاذفوافق،الليلجنحوقدلهبناضحيق

فانطلق،"النساء"أو""البقرةمعاذفقرأ،معهليصلىمعاذإلىوأقبلناضحيه

فقالمعاذاإليهفشكالمجيه!النبئفأتى،منهنالمعاذاأنوبلغه،الرجل

بسبحصفيتفلولاار-مرثلاث.أنت؟!أفتان:قالأو!؟أنت"أفاتن:لمجيه!النبئ

الكبيروراءكيصلىفإنهيغمثى؟إذاوالفيلوضحاها،والشمس،الأعلىربكاسم

.(2)ياسإبىأبنادمعن"الصحيح"فىالبخارى.رواه(1)"والضعيفوذواولجه

وأبوديناربنعمرووقال.المغرب:جابرعندثاربنمحاربقالكذا

فىمضىفقدعمروحديثأماالعشاء.:جابرعنمقسمبناللهوعبيدالزبير

.(3)موضعينفىالكتابهذا

الزبير:أبىحديثوأما

الحسنابنبكروأبوالمزكىإسحاقبىأابنزكرياأبوفأخبرنا-5337

به.محاربطريقمن(983)والنسائى.بهشعبةطريقمن(19014)أحمدأخرجه(1)

.المغربذكرفيهوليس.(570)البخارى(2)

.(5165،5316)فىتقدم(3)
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التخفيفمنالإمامعلىمابابالصلاةكتاب

:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

عن،الزبيرأبىعن،سعدبنوالفيثلهيعةابنأخبرك:وهبابنعلىقرئ

أصحابه،علىفطؤلالعشاءصفىجبلبنمعاذأن،أخبرهالفهعبدبنجابر

علىخففأنت؟!"أفتان:لمعا!!سجال!رسولفقال،بذلككج!النبئفأخبر

علىتشقولا،ذلكونحو،الأعلىربكاسموسبحوضحاها،بالشمسواقرأ،الناس

إلا،سعدبنالليثعنوغيرهقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"الناس

.(2)"الناسعلىتشق"ولا:يقلولم."يغشىإذاوالليل،ربكباسم"اقرأ:زادلها

مقسم:بناللهعبيدحديثوأفا

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوفأخبرنا-5338

بنمحمدحدثنا،الحارثبنخالدحدثنا،حبيببنيحيىحدثنا،داودأبو

القصة.وتلكمعاذقصةفذكر.قالجابرعن،مقسمبناللهعبيدعن،عجلان

فيصلىيرجعثمالعشاءلمجج!اللهرسولوأ33/31معيصفىمعاذكان:قال

طالفلما/،قومهمنفتىخلفهوصلى،بهمفصلىليلةذاتفرجع،بأصحابه3/117

ذكرمعاذصلىفلما،وانطلقبعيرهبخطامفأخذ،وخرجصلىالفتىعلى

وقال.صنعبالذىج!ك!اللهرسوللأخبرن،لنفاقبههذاإن:فقال،لهذلك

!راللهرسولعلىفغدوا.صنعبالذى!شي!الفهرسوللأخبرنوأنا:الفتى

المكثيطيلاللهرسوليا:الفتىفقال،الفتىصنعبالذىمعاذفأخبره

.(4095)فىتقدم(1)

.(179/465)مسلم(2)
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التخفيفمنالإمامعلىمابابالصلاةكتاب

وقال."ا؟ذاعمياأنت"أفتان:!ي!اللهرسولفقالعلينا.فيطوليرجعثم،عندك

"الكتاب"بفاتحةبىأقرأ:قال."؟صليتإذاأخىابنياتصنع"كيف:للفتى

وفىندنةدندنتكماأدرىلاوإنىالنار،منبهوأعوذالجنةاللهوأسأل

قال:قال!ا.!حوأوهماتين".حولومعاذ"إنى:ع!ج!اللهرسولفقال.(1)ذاعم

.(2)اوندقدالعدوأنخبرواوقد.القومقدمإذامعاذسيعلمولكن:الفتى

!مىفعل))مما:لمعا!!لكبعد!م!النبئفقال،الفتىفاستشهدفقدموا:قال

اسشهد)4(.،وكذبتالفه)3(ىت!دص،اللهرسوليا:قالوخصمك؟((.

حدثنا،داسهابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرشا-5339

سمعت:قالحبيببنطالبحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبو

وهومعاذاأتىأنه،كعب(أبى)بنحزمعن،يحذثجابربنالزحمنعبد

معاذ"يا:لمجج!اللهرسولفقال:قال،الخبرهذافى.المغربصلاةبقوميصلى

كذاوالفسافر")6(.الحاجةوذووالفمعيفالكبيروراءكيصلىفإنهفتانا؟تكن!ل

.1/260عبيدلأبىالحديثغريب.تفهمهولانغمتهتسمعالكلام:الدندنة(1)

"أتوا".:مفى(2)

أعلم.والله.بالرفعتكونوقدهكذا،ضبطناها(3)

طريقمن(14421)واحمد.بهحبيببنيحيىعن(1634)خزيمةابنوأخرجه.(793)داودأبو(4)

.(171)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهمختصرا.بهعجلانابن

للبخارى،البهيرالتاريخمنالأصلنسخةفىوقعوهكذا"بن".داود:ابىوسننسفىبعده(5)

/3الكبيرالتاريخينظر.ترجمتهمصادربقيةفىلماموافقوالمثبت،حبانابنئقاتمنونسخة

،5/590الكمالوتهذيب،3/94حبانابنوثقات،2/132للبغوىالصحابةومعجم،011

.2/523والإصابة

صالح.نكارتهعلىإسناده:ا؟47/2الذهبىقال.(791)داودابو(6)
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شاءمافيطيللنفسهيصلىالرجلبابالصلاةكتاب

أعلم.والفهأصحالعشاءفىالمتقذمةوالروايات،قال

شاءمافيطيللنفسهيصلىالرجلباب

حدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-0534

الشئافعئ،أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا

يعنىاللهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيدابن.

عن"هريرةأبىعن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،مالكعن،القعنبئ

والضعيفالسقيمفيهمفإن؟فليخففبالنالرأحدكمصفى)إذا:قالأنهع!يروالنبى

نأالثئافعىروايةوفىشاء".مافليطوللنفسهأحدكمصلىوإذاوالكبير،

الشقيمفيهمفإن،فليخففللئالريصلىأحدكمكان"إذا:قالع!ع!الفهرسول

الصحيح""فىالبخارئرواه.(1)إءاشمافليطللنفسهيصلىكانفإذا،والضعيف

أبىعنآخروجهمنمسلموأخرجه،(2)مالكعنيوسفبنالفهعبدعن

"الصغير")3(.بعضهمفيهوزافىالرناد

نصيربنمحمدبنجعفرأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5341

أحمدطريقهومن،134/1ومالك،161/1والشافعى،(1522)المعرفةفىالمصنف(1)

به.القعنبىعن(794)داودأبوواخرجه.(1760)حبانوابن،(822)والنسائى،(03061)

.(307)البخارى(2)

.إآخرهإلى.مسلمأخرجه:تولهعلىالمزلفاصلفى)ضرب:الأصلحاشيةفىكتب(3)



شماءمافيطيللنفسهيصلىالرجلبابالصلاةكتاب

عن،المغيرةحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،الخلدى

أحدكمأم"إذا:قال!صالنبىأن،هريرةأبىعنالأعر!،عن،الزنادأبى

وحدهصلىفإذا،والمريضوالضعيفوالكبيرالصغيرفيهمفإن،فليحففالناس

.(2)قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"ءاشكيففليصل

بنأحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2534

:قالمنبهبنهمامعن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،السلمئيوسف

للناسأحدكمأمما"إذا:!يه!و،ا1رسولوقال:أطقاهريرةأبوحدثثاماهذا

وحدهقاموإن،السقيموفيهم،الضعيفوفيهمالكبير،فيهمفإن،الصلاةفليخفف

عبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"ءاشماصلاظفليطل

.(4)قاالزز

118/3صالحبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-5343

:قال.عثمانبنعمووحدثنا،نعيمأبوحدثنا،نصربنأحمدحدثنا،نىهاابن

حدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،لهواللفظإملاءيعقوببنمحمدوحذثنا

موسىحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا،أبىحدثنا،نميربنالفهعبدبنمحمد

"أم:لهقاللمجوالنبئأن،الثقفئالعاصأبىبنعثمانحدثنا،طلحةابن

فأجلسنى"افىظ".:قالشيئا.نفسىفىأجدإنىالفهرسوليا:فقلت."قومك

به.تتيبةعن(236)الترمذىأخرجه(1)

.(467/183)مسلم(2)

.(8218)أحمدطريقهومن،(3712)الرزاقعبد(3)

.(467/184)مسلم(4)
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يحدثللامرالصلاةتخفيفبابالصلاةكتاب

فىفوضعهما"تحول".:قالثئمثدص!،بينصدرىفىكفهوضعثئميديهبين

وإنالكبير،فيهمفإن؟فليخففقوماأمفمن،قومك"أثم:قالثئم،كتفئبينظهرى

فليصلأحدكمصلىفإذا،الحاجةذافيهموإن،المريضفيهموإنالضغير،فيهم

.(2)ريمنبنالفهعبدبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"ءاشكيف

بنمحمدسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكبرأبوأخبرنا-5344

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالفضلبنموسى

عثمانبنالفهعبدعن،ج!رجابنأخبرخ!،حخاجحدثنا،الضغانئإسحاق

ماتائذىوجعهفىالفيثئواقل!أباعدنا:قالسرجسبننافععن،خثيمابن

الناسوأطولالناسعلىصلاةالناسأخفكي!النبئكان:يقولفسمعناهفيه

.(3)لنفسهصلاة

يحدثللأمرالصلاةتخفيفباب

حدثنا،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-5345

بنالفهعبدأخبرنا،عيسىبنالحسنحدثناقالا:يعلىوأبوالمنيعئ

بكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(الأوزاعئأخبرنا،المبارك

بنعمرحدثنا،إبراهيمبنالزحمنعبدحدثناداود،أبوحدثنا،داسةابن

به.عئمانبنعمروطريقمن(16276)أحمدأخرجه(1)

.(468/186)مسلم(2)

قالهذاونافع،جيدإسناده:2/4801الذهبىقال.بهجريجابنطريقمن(18992)أحمدأخرجه(3)

خيرا.إلاأعلملا:أحمد
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إماموهوالمكتوبةالصلاةفى!كح!النبىقراءةقدربابالصلاةكتاب

عنكثير،أبىبنيحيىعن،الأوزاعىعنبكر،بنوبشرالواحدعبد

الصلاةإلىلأقوم"إنى:لمجيماللهرسولقال:قالأبيهعن،قتادةأبىبناللهعبد

لفظ."أمهعلىأشقأنكراهيةفأتجوز؟الصبئبكاءفأسمعفيها،أطولأنأريدوأنا

فى"فأتجوز:وقال."الصلاة"فى:الأديبحديثوفى،الروذبارىحديث

ء(1)
عنمسلمبنالوليدحديثمن""الصحيحفىالبخارىاخرجه.لى"

.(2)المباركوابنبكربنبشرتابعه:قال!ثم،الأوزاعى

سلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5346

بنموسىيعنىسلمةأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنا،الفقيه

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(إسماعيل

،قتادةحدثنا،أبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،تمتامحدثنا،الصفار

أطيلها،أريدوأناالصلاةفىلأقوم"إنى:يقولكان!ي!الطهنبئأن،أنسعن

.(3)"بكائهمنعليهأمهوجدمنأعلممماصلالى؟فىفأتجوزالصبئبكاءفأسمع

.(4)أبانحدثنا:موسىوقال:فقال!""الصحيحفىالبخارىأخرجه

إماثموهوالمحتوبةالصلاةفىلمجمالنبىقراءةقدرباب

القراءةطولبابفىالمعنىهذافىالصحيحةالأخبارمضتقد

طريقمن(991)ماجهوابن،(824)والنسائى،(22602)أحمدوأخوجه.(789)داودأبو(1)

به.الأوزاعى

الأوزاعى.عنوبقية:وزاد(707)البخارى(2)

به.سلمةأبىطريقمن(2031)الأوسطفىالمنذرابنأخوجه(3)

.(071)عقبالبخارى(4)
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إماموهوالمكتوبةالصلاةفى-كحالنبىقراءةقدربابالصلاةكتاب

(1)ا-
لمحصرهاو

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5347

ذئبأبىابنأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الذورىالعباسحدثنا،يعقوب

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

عن،ذئبأبىابنأخبرنا،عمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا

(ظ33/31كان:قالعمرابنعن،سالمعن،الزحمنعبدابنيعنىالحارث

.(2)""الصافاتدليؤفناكانوإن،بالتخفيفيأمرنالمجسيهالفهرسول

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-5348

حدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عبدحدثناالأحمر،المثنىحذثنىالعزيز،عبدبن(3)سكينحدثنا،عفان

النضرمر!أ:!اللمجض.النبىصلاة/مقدارعنأنساسألت:قالقيسبنالعزيز3/119

و)عئ!)واتمرسنت!بنافقرأ،العصرأوالطهربنافصفى،بنيهأحدأوأنسابن

.(4)وه!لونيتسا

بها،الطوسئالزوذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-5349

وهوالصمدعبدحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،المحفداباذئطاهرأبوأخبرنا

(1

(2

(3

(4

بعدها.وما(4062)فىتقدم(

ابنطريقمن(825)والنسائى،(4796)وأحمد.بهعمانطريقمن(6016)خزيمةابنأخرجه(

.(796)النسائىصحيحفىالالبانىوصححهبه.ذئبأبى

.209/11الكمالتهذيبوينظر."إمسكين:الأصلفى(

سكين:ا"2/50الذهبىقال.بهعفانطريقمن(290)الامامخلفالقراءةفىالخارىأخرجه(

.يعرفلاوشيخهبالقوىليس:النسائىقال
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سواءفيههمموضعفىالقوماجتماعبابالصلاةكتاب

سمرةبنجابرسمعأنه،حرببنسماكعن،سفيانحدثنا،حسانابن

تصلونالتىصلاتكممنكنحوالصلواتيصلىلمجي!اللهرسولكان:يقول

فىيقوأكان،صلاتكممنأخفصلاتهكانت،يخففكانولكنه،اليوم

ال!ور)1(.منونحوها""الواقعةالفجر

سواءفيها!فموضعفىالقوماجتماعبافي

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0535

ولمالأعمشمنحفظناه:قالسفيانحدثنا،الحصيدىحدثنا،موسىبنبشر

ضمعجبنأوسعن،يحدثرجاءبنإسماعيلسمعت:قالبمكةههنانجده

القوم"يؤم:ك!جمالفهرسولقال:قالالأنصارىمسعودأبىعن،الحضرمى

السنةفىكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسواءالقراءةفىكانوافإن،اللهلكتابأقرؤهم

فىرجليؤمولاسئا،فاكبرهمسواءالهجرةفىكانوافإن،هجرةفأقدمهمسواء

الصحيح""فىمسلماهزو.(3)((بإذنهإلابيتهفىتكرمتهعلى(2)يجلسولا،سلطانه

(1

(3

وقالبه.سماكطريقمن(1823)حبانوابن،(531)خزيمةوابن،(09952)أحمدأخرجه

كانالذىجم!النبىصلاةمنأطوللكونهابالطولائمتهصلاةجابرفوصف:2/0501الذهبى

عيهبقولهلكفظهرزماننا،أئمةإلىبالنسبةطويلةوصلاته،الأئمةأولئكإلىبالنسبةيخفف

باختلافيختلفنسبىأمرالتخفيففإنصلاتى.مقدارعلىيزيدلا:أى.""فليخفف:السلام

فىالألبانىوحسنه.وأصحابهالشارععرفإلىيردبل،اليومالعرفإلىيردانجائزولا،ايأزمنة

.(1820)حبانابنصحيحعلىتعيقاته

لما."رجل:الأصلفىبعده

،(1985)فىوتقدم.بهبثرطريقمن(4015)المستخرجفىنعيمأبووأخرجه.(457)الحميدى

.(5383،5384)فىوسياتى
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سواءفيههمموضعفىالقوماجتماعبابالصلاةكتاب

.(1)سفيانعنعمرأبىابنعن

الحسنأبوأخبرنا،ببغدادالعدل!بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5351

حذثنى،بكيربنيحيىحدثنا،الفرجبنروححدثنا،المصرئمحمدبنعلى

بنإسماعيلعن،الأعمشسليمانعن،حازمبنجريرعن،سعدبنالفيث

قال!:الأنصارئمسعودأبىعمروبنعقبةعن،ضمعجبنأوسعن،رجاء

فأقدمهمواحداالقرآنفىكانوافإنقرآنا،امحنرهمالقوم"يؤم:جمبهيهاللهرسول!قال!

فاكبرهمواحداالفقهكانفإنفقفا،فأفقههم)2(واحدةالهجرةكانتفإن،هجرة

.(3)((هليأذنأنإلابيتهفىتكرمتهعلىيجلسولا،سلطانهفىرجليؤمنولاسنا،

علىالأعمشعنالجماعةورواه،الأعمشعنحازمبنجريرقالهكذا

الأؤل!.الففظ

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5352

حدثنا،المثنىبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثناأحمد،

بنالحسنحدثنا،الوليدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(سعيد

سعيد،حدثنا،الأحمرخالدأبوأخبرنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيان

قال!قال!:4!فرالخدرىسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،قتادةعن

.(4)((أقرؤهمبالإمامةوأحقهم،أحدهمفليؤمهمثلأثةكانواإإذا:كيه!الفهرسول!

.(290عقب/673)مسلم(1)

"فاكثرهم،.:م،3صفى(2)

به.المصرىمحمدبنعلىعن1/280الدارقطنىأخرجه(3)

مسلمو.بهسعيدطريقمن(8051)خزبمةوابن،(17951)أحمدوأخرجه.(6834)شيبةأبىابن(4)

به.قتادةطريقمن(1322)حبانوابن،(0815)خزيمةوابن،(781)والنسائى،(672/289)
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...أقرؤهميؤمهمقيل:إنماأنهالبيانبابالصلاةكتاب

.(1)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهسواء.تفظهما

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-5353

،نضرةأبىعن،قتادةعن،هشامحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

فيؤمهمسفرفىثلاثةكانوا"إذا:قال!يهمالنبئأن،الخدرئسععيدأبىعن

هشامبنمعاذحديثمنمسلمأخرجه.(2)"أقرؤهمبمالإممامةوأحقهم،أحدهم

(3)ء
ابيه.عن

مضىمنأنأقوؤه!ا.يؤفه!اقيل:إنماأنهالبيانباب

فيتفقهونكبارايسلمونحانواالأئمةمن

القراءةمعأويقرءواأنقبل

محمدالعباسأبوحدثنا(و34/31،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5354

مر،عابنالأسودشاذانحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوبابن

:قالالفهعبدعن،الرحمنعبدأبىعن،ال!ائببنعطاءعن،شريكحدثنا

3/120التىالعشرمننتعفملمالقرانمنآيات/عشر!حمالنبىمنتعلمناإذاكنا

.(نعم):قال؟العملمن:لشريكقيلفيه.ما(4)نعلمحتىبعدهانزلت

.(289عقب/672)مسلم(1)

.(5192)فىتقدم(2)

.(289عقب/672)مسلم(3)

.""نتعلم:3صفى(4)

وأخرجه.الذهبىووافقه،إسنادهوصحح557/1والحاكم،(1953)الشعبفىالمصنف(5)

به.شريكطريقمن(1450)المشكلشرحفىالطحاوى
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...أقرؤهميؤمهمقيل:إنماأنهالبيانبابالصلاةكتاب

المهرجانىالفقيهالمعروفأبىبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5355

علىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا،بشربنأحمدبنبشرسهلأبوحدثنا،بها

بنزيدعن،عمروبناللهعبيدحدثنا،الحلبئجنادبنعبيدحدثنا،القطان

عشنالقد:يقولعمربنالقهعبدسمعت:قالعوفبنالقاسمعن،أنيسةأبى

علىالسورةوتنزل،القرانقبلالإيمانيؤتىوأحدنافىهرنامنبرهة

يقفأنينبغىوماوزاجرها،وامرهاوحرامها،حلالهافيتعلمع!ج!محمد

يؤتىرجالااليومرأيتلقدثم،آنالاقراليومأنتمتعلمونكما،منهاعنده

آمرهمايدرىماخاتمتهإلىفاتحتهبينمافيقرأ،الايمانقبلالقرآنأحدهم

الدقل)1(.نثرفينثره،منهعندهيقفأنينبغىماولا،زاجرهولا

حدثنا،النضروىمنصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-5356

أبىبنإسماعيلعن،سفيانحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمد

نؤتىأنقبلالايمانأوتيناقومإنا:حذيفةقال:قالالسفرأبىعنخالد،

.(2)الإيمانتؤتواأنقبلالقرآنأوتيتمقوموإنكم،القران

إسحادتى،ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5357

حمادعن،وكيعحدثنا،حريثبنالحسينأخبرنا،أتوببنمحمدأخبرنا

مع(3)ةحزاورغلماناكنا:قالجندبعن،الجونىعمرانأبىعن،نجيحابن

الحديثغريبفىالفالق.أختهاعنثمرةكلوانفردتتفرقنثرفإذايتلاصقلاردىءتمر:الدقل(1)

به.المصنفطريقمن31/160تاريخهفىعساكرابنأخرجهوالأئر

تفسير(.-48)منصوربنسعيد(2)

.1/280،281الفائق.الجمعلتانيثوالتاء،المراهقوهووحزؤر،حزورجمع:حزاورة(3)
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...والقواءةالفقهفىاستوواإذابابالصلاةكتاب

ولفازددنا،القرآنيعلمناثم،القرانقبلالإيمانلمحيعلمنا!ج!ك!الفهرسول

.(1)الإيمانقبلالقرانتعفموناليوموإنكم،إيمانا

سناأكبرهمأمه!اوالقراءةالفقهفىاستوواإذا:بافي

بنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافطاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5358

!بمحمدحدثنا،يوسفبنبراهيمإحدثنا،إملاءالفقيهأئوببنإسحاق

مالكحدثنا،قلابةأبىعن،أيوبحدثحا،الثقفئالوهابعبدحدثناب!ار،

عحدهـفأقمنا،متقاربونشببةونحنع!ج!اللهرسولأتيثا:قالالحويوثابن

أ!لنااشمتهيناقدأناظقفلما،رقيقارحيماكج!اللهرسولوكان،ليلةعشوين

فأقيمواأهاليكمإلىارجعواإ:فقالفأخبرناه،بعدناتوكماعمالناسأ،واشتقنا)2(

كما"وعلوا-أحفظهالاشياءوأأحفظهاأشياءكروذ-أومروهموعلموهم،فيهم

.(3)"أكبركموليؤمكمأحدكملكمفليؤذنالضلاةحضرتفإذاأصلى،رأيتمونى

أبىابنعنمسلمورواه،المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

الثقفى)4(.عنكلاهماعمر،

حدثنا،دالممةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرناهـ-359

رجاله،صحيحإسنادهذ!:(23)الؤجاجهمصباحوفى.وكيعطريقمن(61)ماجهابنأخوجه(1)

المهاجوونقدموقد،الأمةأقراكعببنأبىبأننزاعبلامعلوم:2/0511الذهبىوقال.ثقات

بكثير.منهأفقهوعمرقرآناأكثرهملكونه،حذيفةابىمولىسالمابهمالصلاةفىعمروفيهم

"وأشفقنا".:لص!يافى(2)

.(1828،1230،3913،4991)فىوتقدمبه.بشارمحمدطريقمن(397)خؤيمةابنأخوجه(3)

.(292عقب/674)ومسلم،(631)البخارى(4)
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والفقهالقراءةفىاستوواإذانسبذويؤمهم:قالمنبابالصلاةكتاب

واحد،المعنىمحمدبنومسلمةإسماعيلحدثنامسذد،حدثناداود،أبو

وألهقال!عالنبئأن،حويرثبنمالكعن،قلابةأبىعنخالد،عن

.وفىاكبركما")1(ليؤمكماثمأقيما،ثمفأذنا،الصلاةحضرت"إذا:لهلصاحب

إسماعيل:حديثفىوقال.العلمفىمتقاربينيومئذوكنا:قالمسلمةحديث

متقاربين.كاناإنهما:قال؟القراءةفأين:قلابةلأبىقلت:خالدقال

والفقهالقراءةفىاستوواإذانسبذويؤمهمقال:منباب

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5365

حدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبنالقهعبيدالقاسمأبوأخبرنا،الفهرحمه

عن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،السلمئ،ظ34/31يوسفابنأحمد

"الناس:!سدالفهرسولقال/:قالهريرةأبوحذثنىماهذا:قالمنئهبنهقام3/121

51رولكافرهم")2(.تبعوكافرهملمسلمهم،تبعمسلمهم،الشأنهذافىىيث!يرقلتبع

الززاق)3(.عبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلم

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5361

حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

"لا:!صالفهرسولقال:عمربنالفهعبدقال:قالأبيهعن،محمدبنعاصم

أبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1963،1964،0635،0645)فىوتقدم.(589)داودأبو(1)

.(155)داود

.(8243)أحمدوعنه،(19895)الرزاقوعبد،(7352)الشعبفىالمصنف(2)

.(1818/2)مسلم(3)



والدقهالقواءةمىاستوواإذانسبذويؤمهم:قالمنبابالصلاةكتاب

فىومسلمالبخارىرواه.(1)"اثنانالناسمنبقىمافريشفىالأمزهذايزاذ

(2)بر

يوس!.بناحمدعن""الصحيح

بنمحمداللهمحبدأبوأخبرنا،الحافظاللهمحبدبنمحمدأخبرنا-5362

أخبرنا"إبراهيمبنإسحاقحدثنا،بمكةالأدمىالحميدمحبدبنعلى

نأ،حثمةأبىابنعنالرهرى،عنمعمر،أخبرنا،عبدالرزاق

ولاقريشاتقذمواولامنها،وتعفمواقريشاتعلموا"لا:قال!ج!اللهرسول

هذا،الرأىفى:يعنى.3"غيرهممنالرلمجلينقوةمثلللقرشئفإنعنها؟تأخروا

.(4)بالقوىوليسموصولاوروى،مرسل

بنالفهمحبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5363

الأعمش،عن،شيبانعن،الفهعبيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفبر،

:قال!صالنبىأن،أنسعن،الجزرىبكيرعنأسد،أبايكنىسهلعن

.()"قريشمن"الألمة

به.عاصمطريقمن(6266)حبانوابن،(4832)أحمدوأخرجه.(7351)الشعبفىالمصنف(1)

.(16611)فىوسيأتى

.(0182/4)ومسلم،(0471)البخارى(2)

به.معمرطريقمن(32926)شبةأبىابنوأخرجه.(19893)الرزاقعبد(3)

.(1832)فىتقدم(4)

الكبرىفىوالنسائى.بهالأعمشطريقمن(01290)أحمدوأخرجه.3/222والتاريخالمعرفة(5)

ورجال.5/192المجمعفىاعيثمىاومال.(16619)فىوسيأتى.بهأسدابىطريقمن(5942)

.ثقاتأحمد
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وجها...أحسنهميؤمهمقال:منبابالصلاةكتاب

الخبرصحإنوجها.أحسنهميؤمهم4قالمنباب

بنالحسينعلىأبوأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-5364

العسقلانئقتيبةبنالحسنبنمحمدأخبرنا،سألتهوأناالحافظيزيدبنعلى

خالدأبوالعزيزعبدبنمعاويةبنالعزيزعبدحدثنا،الشئامأماثلمنوكان

عن،ثابتبنعزرةأخبرنا،عاصمبوأأخبرنا،أسيدبنعتابولدمنالقاضى

مجرطالنبىعن،أخطببنعمرووهوالأنصارئزيدأبىعن،أحمربنعلباء

القراءةفىكانوافإنوجل،عزاللهلكتابأقرؤهمفليؤمهمثلاثةكانوا"إذا:قال

.(1)"اهجوفأحسنهمسواءالشنفىكانوافإنسئا،فاكبرهمسواء

فعلهيحمدلامنخلفالصلاةباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5365

صالح،بنمعاويةحذثنى،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،

:!صاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،مكحولعن،الحارثبنالعلاءعن

خلفعليكمواجبةوالصلاة2)فاجرا،أوكانبزاأميير،كلمععليكمواجب"الجهاد

بزامسليمكلعلىواجبةوالصلاة2)الكبائر،عملوإن(2فاجراأوكانبرا،مسلبمكل

.(3)"(2الكبائرعملبانفاجراأوكان

الذهبىوقال.2/22المصنوعةاللالئفىوالسيوطى،2/36الجيرالتلخيصفىحجرابنذكره(1)

مسلمروىفقدمنكر،خبروهو،الحديثبهذاالحاكمأحمدأبوغمزهالعزيزعبد:ا؟53/2

الإسناد.بهذاحديثا

.سشمنسقط(2-2)

-.(459)داودوأبو،(2492)الشعبوفى،(4251)المعرفةوفى،(534)الصغرىفىالمصنف(3)
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فعلهيحمدلامنخلفالصلاةبابالصلاةكتاب

حدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكوياأبوأخبرنا-5366

ال!ث!افعى،أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ابنقتال!فىبمنىاعتزل!عمرابنأن،نافععق،جري!ابنعق،مسلمأخبرنا

.(1)الحجاجمعفصلى،بمنىوالحجاجالزبيو،

عبيدبنأحمدأخبرناعبداد،بنأحمدبنعلئوأخبرنا-5367

حدثنا،مصفىبنمحمد!دثنا،عاصمبنأحمدبنمحمدحدثناالضفار،

3/122بعثنى:قال!هانىبنعميوعق،العؤيزعمدلنسعيدحدثنا،مسلم/بنالوليد

أربعينالبيتعلىنصبوقدلاقأتيته،الحجاجإلىبكتبمووانبنالملكعبد

وإذا،معهصقىالحجاجمعالصلاةحضرتإذاعمرابنفوأيتمنجنيقا،

!و(2) هؤلاءمعأتصلىالزحمنعبدأبايا:لهفقلت.معهصلىالزبيوابنحضر

مخلوقانطيعولا،بحامدلهمأناهاالشامأهلأخايا:فقال!؟أعمالهموهذه

لهمأناماقال!:؟الشامأهلفىتقول!ما:قلت:قال!.الخالقمعصيةفى

علىيقتتلونبعاذر.لهمأناما:قالمكة؟أهلفىقولكفما:قلتبحامد.

هذهفىقولكفما:قلت.الموقفىالذبانتهافتالنارفىيتهافتون،الدنيا

:ا"2/53الذهبىوقالبه.وهبابنطريقمن47/072دمشقلاريخفىعساكرابن=واخرجه

.مكحولبعدمنقطعسنده

12/123دمثقتاريخفىعساكرأبقواخرجه.1/581والشافعى،(0154)المعرفةفىالمصمفف(1)

به.اوبيععق(1863)الأولممصفىالمنذروابقبه.الأصمالعبالص!أبىيىطمن

."عم"حضرت:سفى!2)
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فعلهيحمدلامنخلفالصلاةبابالصلاةكتاب

بايعناإذاكناعمر:ابنقال؟مروانعلينا،و35/31أخذالتىالبيعة

.(1)((استطعتم"فيما:يلقنناوالطاعةعم!لاعلىجمحيهاللهرسول

أبوحدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىأخبرنا-5368

عن،إسماعيلبنحاتمأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،العباس

خلفيصليانكانارفيئوالحسينالحسنأن،أبيهعنمحمد،بنجعفر

ما،للهوالا:فقالمنازلهما؟إلىرجعااإذيصليانكاناما:فقال:قال.مروان

الأئفة)2(.صلاةعلىيزيدانكانا

اللهعبدبنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدأخبرنا-5369

البخارىإسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسابنأحمدأبوأخبرناالأصبهاخ!،

:قالالبكاءالكريمعبدعن،صالحبنمعاويةعن،الفهعبدلناقال:قال

الجور)3(.أئمةخلفيصلىكفهمو!مجالنبىأصحابمنعشرةأفىركت

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5537

داودأبىبنالفهعبيدبنمحمدجعفرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أبوحدثنا،المؤدبمحمدابنوهويونسحدثنا،ببغدادالمخرمئالمنادى

علىيسلمعمرابنكان:قالنافععنعبيد،بنيونسحدثنا،شهاب

به.مصفىبنمحمدطريقمن497/46دمثمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

دمسقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.ا1/158،59والافعى،(1154)المعرفةفىالمصنف(2)

به.العباسأبىطريقمن248/57

.6/90الكبيرالتاريخ(3)
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الصلاةكتاب
الوالىبامرالصلاةباب

الضلاة.علىحئ:قالمن:فقال،يقتتلونوهموالخوار!الخشبئةأا(

أخيكقتلعلىحئ:قال!ومن،أجبته.الفلاحعلىحئ:قالومن،أجبته

.(2)ال:قلت.مالهوأخذالمسلم

الوالىبامرالصلاةباب

حدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5371

علىأبووأخبرنا)ح(مسلمةابنيعنىاللهعبدحدثنا،خزيمةبنالسرى

حدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،لهواللفظالروذبارى

نأسعد،بنسهلعندينار،ابنحازمأبىعن،مالكعن،القعنبئ

وحانت،بينهمليصلحعوفبنعمروبنىإلىذهبلمجسواللهرسول

:قال؟فأقيمبالناسأتصلى:فقالل!جنهبكرأبىإلىالمؤذنفجاء،الصلاة

!رص،ا!رةفىوالناسعجفالطرسول!اءبكر،أبوفصلىنعم.

فىيلتفتلال!جنهبكرأبووكان،الناسفصفق،الصلاةفىوقفحتى

إليهفأشار،كج!الطهرسولفرأىالشضتالتصفيقالناسأكثرفلما،الصلاة

بهأمرهماعلىالفهفحمديديهبكرأبوفرفع،مكانكامكثأن!ك!يه!الفهرسول

.الإماممعإلاجهادلا:وقالواالخشبمنسيوفاصنعوالأنهمالرافضةعلىأطلقاسم:الخشبية(1)

.15/1السنةمنهاج!ختصر

1/309الحليةفىنجموأبوبه.المصنفطريقمن31/191دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

به.شهابأبىطريقمن
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3/123

الصلاةكتاب
الوالىبامرالصلاةباب

الصئمف،فىاستوىحتىهن!!لبكرابواستأخرثثم،ذلكمنع!ي!اللهرسول

ذإتثبتأنمنعكمابكبر،أبا"يا:قالانصرففلفا،فصقىع!ي!الفهرسولوتقذم

يدىبينيصلىأنقحافةأبىلابنكانما:زحنهبكرأبوقال."أمرتك

منالتصفيح)1(؟!مناع!نرتمرأيتكملىما9:ءيخجرالفهرسولفقالءيخحد.الفهرسول

.(2)((ءاسنللالتصفيح/فإنما،إليهالمفتسئحإذاف!نهفليسبح؟صلاتهفىشىةنابه

.(3)حازمأبىعنوغيرهمالكحديثمن""الصحيحينفىأخرجاه

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5372

بنسهلعن،حازمبىأعن،زيدبنحفادأخبرنا،عونبنعمروحدثنا،اودد

فأتاهم،!النبئذلكفبلغ،عوفبنعمروبنىبينقتالكان:قالسعد

أبمافمز،آتكولمالعصرصلاةحضرت"إن:لبلالفقال،الطهربعدبينهمليصلح

أباأمرثم،أقامثئم،بلالأذنالعصرصلاةحضرتفلفابمالناس".فليصلبكير

الصلاةفىشىةنمابكم"إذا:اخرهفىقال.الحديثوذكر.فتقدمزكالنهبكر

.(4)((ءاسنلاولتصفقالرجالفليسئح

زيد،بنحمادحفظهازيادةالحديثهذافى"لبلال"قوله:خي!ثلاقال

.3/34النهايةواحد.والتصفيقالتصفيح:الأثيرابنقال(1)

.(3373،3924)فىتخريجهوتقدم.(940)داودابو(2)

.(421/021)ومسلم،(684)البخارى(3)

خزيمةوابن،(792)والنسائى،(0971)والبخارى،(62812)أحمدوأخرجه.(194)داودأبو(4)

به.حمادطريقمن(2261)حبانوابن،(753،1517،1623)
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الصلاةكتاب

أعلم.والفه،مقبولةمثله(1)نم(ظ35/31والزيادة

الوالىأمربغيرالصلاةباب

الوالىامربغيرالصلاةباب

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-5373

عقيل،عن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،البزارشريكبنعبيدحدثنا

وحمرالمغيرةبنعروةعن،زياد)2(بنعبادحذثنى:قال!أنهشهابابنعن

القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبووأخبرنا)ح(المغيرةابن

أبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرناببغداد،

بنعبادحدثنى:قال!شهابابنعن،يونسحذثنى،الليثحدثنى،صالح

شعبةبنالمغيرةسمعاأنهما،شعبةبنالمغيرةابنىوحمزةعروةعن،زياد

عدل!الفجردنافلما،تبوكغزوةفىا!ي!اللهرسول!معسارأنهيخبر

فلما،ماءفيهاإداوةومعىفتبزز،فأناخ،معهفعدلت:قال!.ؤ!عاللهرسول!

3،مراتثلاثالإداوةمنيدهعلىفسكبتأمرنىع!جااللهرسول!جاءنى

جبةكفافضاف،ذراعيهعنيحسر،ذهبثم،وجههع!جااللهرسول!غسل

تحتمنفأخرجهماجبتهفىيديهع!ج!اللهرسولفأدخل،لمجي!اللهرسول!

أقبلثم،خفيهعلىوتوضأ،برأسهمسحثم،المرفقينإلىفغسلهماالجبة

وقذمواالصلاةأقامواقدالناسفوجد،المغيرةمعهوأقبل!آاللهرسول!

صلاةمنركعةالرحمنعبدبهمفصلى،لهميصلىعو!بنالزحمنعبد

."ىف":مىف(1)

.14/121الكمالتهذيبوينظر"زيد".:3ص،س،الأصلفى(2)
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الوالىأمربغيرالصلاةبابالصلاةكتاب

وراءالناسمعفصفلمجؤالفهرسول!فجاء،ع!ي!الفهرسول!يأمح!أنقبلالفجر

يتمع!ي!اللهرسول!قامالزحمنعبدسفمفلفا،الثانيةالزكعةفىالزحمنعبد

ع!ي!اللهرسول!قضىفلما،التسبيحوأكثروالذلكالناسففزع،صلاته

عبادعن:إسنافىهفىقالااكأ.(1)"أحسنتم:أو.أصبتم"قد:للناسقال!صلاته

.عروةعن:فقال!يزيدبنيونسعنوهبابنرواهوقد.وحمزةعروةعن

.(2)طقف

بنعئادحديثعنشهابابنحذثنى:فقال!جريجابنورواه-5374

فذكر.أخبرهشعبةبنالمغيرةأن،حذثهشعبةبنالمغيرةبنعروةأن،زياد

قال!:ثم،عليهمأقبلصلاتهلمجمالنبئقضىفلفا:قال!أنإلىالحديث

لوقتها.الصلاةصلواأن(3)يغبطهم."أصبتمقد:أو،"أحسنتم

بنمحمدبنإسماعيلعن:شهابابنقال!:جريجابنقال!-5375

تأخيرفأردت:المغيرةقال!عئاد،حديثنحو.المغيرةبنحمزةعن،سعد

الفهعبدأبوبذلك.أخبرنا"دعه"ع!ر:النبئفقال،عوفبنالرحمنعبد

أبىبنوإبراهيمسلمةبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظ

.(4)جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا:قالاطالب

.1/398والتاريخالمعرفة(1)

به.وهبابنطريقمن(2224)حبانوابن،(1642)خزيمةوابن،(149)داودأبوأخرجه(2)

روىوإن،عليهيغبطمماعندهمالفعلهذاويجعلالغبطعلىيحملهم(ىبإلتشديد،روى(3)

.34"/3النهاية.الصلاةإلىوسبفهملتقدمهمغبطهمتدفيكونبالتخفيف

به.رافعبنمحمدعن(1515)خزيمةابن(خرجه(4)
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الوالىأمربغيرالصلاةبابالصلاةكتاب

.(1)رافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلئمرواه

أخبرناببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدأخبرنا-5376

عن،بكيروابنقعنبابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبد

معالعيدشهدت:قالأزهرابنمولىعبيدأبىعن،شهابابنعنمالإ،

محصور)2(.وعثمانعلىمعالعيدوشهدت،4!ضرعمر

3/124السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا/-5377

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

بنالفهعبيدعن،عروةعن،الزهرىعنمعمز،أخبرنا،الززاقعبدحدثنا

ل!جبهوعلىمحصوروهورفجبهعثمانعلىدخلأنه،الخيارابنيعنىعدى

.الاماموأنتهؤلاءمعأصفى(و36/31أنأحرجإنى:فقال،بالناسيصفى

يحسنونرأيتهمفإذا،الناسعملماأحسنالصلاةإن:عثمانلهفقال:قال

سئئهم)3(.فاجتنبيسيئونرأيتهموإذا،معهمفأحسن

حدثناجعفر،ابنبكرأبوأخبرنا،العدلأحمدأبوأخبرنا-5378

أنهالقارى،جعفرأبىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

الناسيتبعخرجالضلاةحضرتحينالفتنةفى(4)المقصورةصاحبرأى

.(1308)عقبوتقدم،(274/501)مسلم(1)

.178/1،179ومالك،1/414والتاريخالمعرفة(2)

.38/47دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،(1991)الرزاقعبد(3)

وصاحب.(رص)ق13/426العروستاجينظرالمسجد.فىالإماميقومحيثهى:المقصورة(4)

هنا--المعنىوهو-خباببنالساثبعليهاواستعملل!بهعثمانوضعهامنأولوظيفةتالمقصورة

-89-



يخشونهلاوالقومالصلاةيؤخرالامامبابالصلاةكتاب

بناللهعبدلهفقال،عمربنالفهعبدإلىانتهىحتى؟للناسيصفىمن:يقول

.(1)الناسيدىبينفصلأنتتقذمإذن:عمر

يخشونهلاوالقومالصلاةيؤخرالإمامباب

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5379

بكير،أبىبنيحيىحدثنا،البغدادئالحارثبنإبراهيمحدثنا،القطان

عن،خثيمبنعثمانبنالفهعبدحدثنا،المكئالزحمنعبدبنداودحدثنا

بالكوفةالضلاةأخرعقبةبنالوليدأن،أخبرهأباهأنالزحمنعبدبنالقاسم

بالضلاةفثوبمسعودبناللهعبدفقامالمسجد،فىأبىمعجالس!وأنا

ميرأمنأجاءك؟صنعتماعلىحملكما:الوليدإليهفأرسل،بالناسفصفى

ميرأمنيأتنالم:قال؟صنعتالذىابتدعتأم،وطاعةفسمعأمرالمؤمنين

ننتظركأنورسولهعليناالفهأبى،ابتدعتأكونأنالفهومعاذ،أمرالمؤمنين

.(2)حاجتكونتبعصلاتنافى

محمدأبوأخبرنا،إملاءيوسفبناللهعبدمحمدأبووحذثنا-5380

مسئ،أبىابنيحيىأبوحدثنا،بمكةالفاكهئإسحاقبنمحمدبنالفهعبد

عن،الرحمنعبدبنداودأخبرنا،الأزرقئالوليدبنمحمدبنأحمدحدثنا

عن،أبيهعن،مسعودبنالفهعبدبنالرحمنعبدبنالقاسمعن،خثيمابن

.7/1المدينةتاريخشهر.كلفىدينارينرزقه=وكان

الزهرى.مصعبأبىبرواية(557)الموطأ(1)

.63/35دمئسقناريخفىعساكرابنطريقهومن،397/6النبوةدلائلفىالمصنف(2)
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سطوتهيخافونوالقومالصلاةيؤخرالامامبابالصلاةكتاب

مواقيتها،عنالصلاةيؤخرونأمراءبعدى"سيكون:قالع!ح!النبئأن،جده

"تسألنى:قال؟أدركتهمإنأصنعفكيف:مسعودابنفقال."البدعةويحدثون

عنزكرئابنإسماعيلتابعه.(1)"هفلاعصىلمنطاعةلا؟تصنعكيفعبدأمابن

.(2)"السنة"يطفئون:فيهوزاد،خثيمابن

سطوتهيخافونوالقومالصلاةيؤخرالإمامباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5381

الربيع،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،الصامتبناللهعبدعن،الجونىعمرانأبىعن،زيدبنحمادحدثنا

أمراءعليككانتإذاأنت"كيف:!عاللهرسوللىقال:قالز!جهذرأبى

قلت::قالوقتها؟".عنالصلاة"يميتون:قالأووقتها؟"عنيوحرو! الصلاة..له!

لكفإنها؟فصلمعهمأدركمهافإنلوقتها،الصلاة"صل:قالتأمرنى؟فما

إلربيع)4(.أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)((نافلة

بوأحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-5382

الحسينبوأ.وأخبرنادحيموهومشقئالدإبراهيمبنالرحمنعبدحدثنا،اودد

حدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابن

خثيمبنعثمانبنالفهعبدطريقمن(2865)ماجهابنواخرجه.(131)الفاكهىمحمدابىحديث(1)

.(0254)فىتخريجهسيأتى(2)

.(3690)فىوتقدمبه.زيدبنحمادطريقمن(431)داودأبواخرجه(3)

.(648/238)مسلم(4)
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الوالىفيهمالقوماجتمعإذابابالصلاةكتاب

حدثنا،مسلمابنهوالوليدحدثنا،دحيمحدثنا،سفيانبنيعقوب

عمروعن،سابطبنالزحمنعبدعن،عطئةبنحسانحذثنى،الأوزاعئ

رسول!اليمنه!رجبلبنمعاذعليناقدم:قال!الأودئميمونابن

.(1الضوتأجشنرجل1)الفجرمعتكبيرهفسمعت:قال!.إلينا!شصالفهرسول!

إلىنظرتثمميتا،بالشئامدفنتهحتىفارقتهفما،محئتىعليهفألقيت:قال!

لىقال!:فقال!،ماتحتىفلزمتهمسعود،ابنفأتيت/،بعدهالناسأفقه125/3

وكمها؟".بفيرالصلاةيصفونأمراءعليكمأتتإذابكم"كيف:كج!الفهرسول!

لميقاتها،الفلاة"عل:قال!.الفهرسول!ياذلكأدركنىإنمرك!تأفما:قلت

.(2)"سبحةمعهمصلاتكواجعل

الوادفيهمالقوماجتمعإذاباب

جعفربنالفهعبدمحمدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5383

،المنادىداودأبىبنالفهعبيدبنمحمدحدثنا،النحوئدرستويهابن

أبوأخبرك!،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(الأعمشحدثنا،بدرأبوحدثنا(ظ36/31

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،جعفرأبىابنعمرو

بنأوسعن،رجاءبنإسماعيلعن،الأعمشعن،الأحمرخالدأبوحدثنا

القوم"يؤتم:!صالفهرسول!قال!:قال!الأنصارئمسعودأبىعن،ضمعج

جثئة:صوتهفىأنوالمراد.!الصوتأخ!إبرجل:موفى،أالصوتأحسن!رجل:سفى(ا-1)

.1/135السننمعالمغنة.وفيها،الصوتشدةوهى

صحيحفىالألبانىوصححه.المرفوعبدون2/464،465والتاريخوالمعرفة،(432)داودأبو(2)

.(174)داودأبى
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أحدهمبيتفىوهمفيهمسملطانلاالقومإمامةبابالصلاةكتاب

الشنهفىكانوادان،بالسنةفأعلمهمسواءالقراءةفىكانوافإن،اللهلكتابأقرؤهم

الرجليؤمنولاسنا،فأقدمهمسواءالهجرةفىكانوافإن،هجرةفأقدمهمسواء

أبىعنحديثهلفظ.(1)"بإذنهإلاتكرمتهعلىبيتهفىيقعدولا،سلطانهفىالزجل

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.عمرو

أحده!ابيتفىا!هوفيه!اس!لطانلاالقومإمامةاباب،

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5384

إسماعيلعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيوذسحدثنا،جعفر

مسعودأبىعن،يحدثضفعجبنأوسسمعت:قالالزبيدىرجاءابن

،هجرةوأقدمهماللهلكتابأقرؤهمالموم"يؤئم:!يه!واللهرسولقال:قالالبدرى

سنا،فاكبرهمسواءالهجرةفىكانوافإن،هجرةفأقدمهمسواءالقراءةفىكانوافإن

"إلا:قالأو"بإذنهإلاتكرمتهعلىيجلسولا،سلطانهفىولابيتهفىالرجليومولا

.(3)"كليأذنأن

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-5385

بنإسماعيلأخبرنى،شعبةحدثنا،الطيالسئالوليدأبوحدثناداود،أبو

وأقدمهم،اللهلكتاب"أقرؤهم:قالأنهإلا،سواءومتنهبإسنادهفذكرهرجاء.

.(5198.5350)فىتخريجهوتقدم،(3467)شيبةأبىابن(1)

.(673/290)مسلم(2)

وابن،(782)والنسائى،(583)اوددبووأ،(63071،29071)أحمدوأخرجه.(256)الطيالسى(3)

به.شعبةطريقمن(2144)حبانوابن،(1507)خزيمةوابن،(980)ماجه
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أحدهمبيتفىوهمفيهمسلطانلاالقومإمامةبابالصلاةكتاب

الحديث.باقىذكرثثمسئا".اكبرهمفليؤئهمسواءالقراءةفىكانوافإن،قراءة

.(1)فراشه:قالتكرمته؟ما:لاسماعيلفقلت:شعبةقال

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-5386

شعبة،حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،الصفار

.يقولمسعودأباسمعت:قالضمعجببئأوسعن،رجاءبنإسماعيلعن

لم!لطاظفىالزجليؤم"ولا:قالأنهإلا،فوركابنحديثبمثلالحديثفذكر

خرجهأ.(2)"لهيأذنأن"إلا:أو،"بإذنهإلابشهفىتكرمتهعلىيقعدولا،أهلهفىولا

بنسليمانحديثلفظعلىشعبةعنغندرحديثمن""الصحيحفىمسلم

.(3)القراءةوأقدمهم،اللهلكعاب"أقرؤهم:قالانهإلا،حرب

إملاء،سليمانبنمحمدبنسهلالطئبأبوالإماموحذئنا-5387

الأسدئ،موسىبنبشرحدثنا،الهروئمحمدبنحامدعلىأبوأخبرنا

عن،المسعودئحدثنا،المقرئيزيدبنالفهعبدالزحمنعبدأبوحدثنا

عمروبنعقبةمسعودأبىعن،ضمعجبنأوسعنرجاء،بنإسماعيل

قراءةوأقدمكماللهلكعابأقرؤكم"يومكم:قالز!عالفهرسولأن،البدرئ

سواءهجرتكمكانتفإن،هجرةفأقدمكمسواءقراءتكمكانتن!ف،للقرآن

تكرمتهعلىقم!لجيولا،أهلهفىولاسلطانهفىرجلارجليؤئمولاسئا،فأقدمكم

.(5198)فىوتقدم.(582)داودابو(1)

به.حرببنسليمانطريقمن(613)17/222الطبرانىأخرجه(2)

.(673/291)مسلم(3)
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الصلاةكتاب

.(1)"ذنهبإإلا

أحدهمبيتفىوهمفيهمسلطانلاالقومإمامةباب

بكرأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5388

!سعيدحدثنا،خوزاذبنعثمانحدثنا،العسكوىمحمويهبنأحمدبنمحمد

بنالمسيبحدثنا،اللهعبيدبنطلحهبنيحيىبنإسحاقعن،سليمانابن

الكوفةعلىأميراوكانالخطمىيزيدبناللهعبدعن،خالدبنومعبدرافع

فصلقم:لقيسفقلنا،بالضلاةفأذنبيتهفىعبادةبنسعدبنقيسأتينا:قال

3/126بدونهليسرجل!قالميرا!أعليهمكنألمبقوملأصلىكنألم/نىإ:قال.لنا

!دوأح!"الزلمجل:ع!ي!اللهرسولقال:الغسيلحنظلةبناللهعبهد:لهيقال

قم:لهلمولىذلكعندقيسقال."وحلهفىليئئمأنوأحقدنراشه،وبصدوداش!

.(2)مهلفصل

أبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبووأ37/31أخبرنا-5389

أئوب،بنمحمدحدثنا،الرازىالوهابعبدبنمحمدبناللهعبدسعيد

بىأعن،نضرةبىأعن،قتادةحدثنا،هشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمأخبرنا

فحضرت،مسعودوابنذروأبوحذيفةزارنى:قالأسيد(3)ىبأمولىسعيد

لهفقالأحق.البيترب:حذيفةلهفقال،يتقدمأنذرأبوفأراد،الصلاة

به.المسعودىطريقمن(416)17/223والطبرانى،(3957)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.وغيرهأحمدتركهإسحاق:2/5801الذهبىقال.بهسليمانبنسعيدعن(27"8)الدارمىأخرجه(2)

.(1595)الصحيحةالسلسلةوينظر

"بنى".:م،سفى(3)
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الصلاةكتاب

(1)زذأبايانعم:الفهعبد

الزائرمنأولىالراتبالامامباب

الزائرمنأولىالراتبالإمام4بافي

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-0539

عطئةأبوحذثنى:قالبديلعن،أبانحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،داود

فأقيمتهذا،مصلأناإلىيأتيناالحويرثبنمالككان:قالمنامولى

بكم،يصفىمنكمرجلاقذموا:لنافقال.(2)هفصفتقذم:لهفقلنا،الضلاة

فلاقوطزار"من:يقولع!ح!الفهرسولسمعت،بكمأصفىلالموسأحذثكم

.3((منهمرجلوليؤمهم،يومهم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-5391

عن،المجيدعبدأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

المدينةبطائفةمسجدفىالضلاةأقيمت:قالنافعأخبرخ!:قالجريجابن

مولىالمسجدذلكماموإ،يعملهاأرض!المسجدذلكمنقريمبعمرولابن

معهمليشهدجاءاللهعبدسمعهمفلفا،ثموأصحابهالمولىذلكومسكن،له

أنت:الفهعبدفقال.فصلتقذم:المسجدصاحبالمولىلهفقالالضلاة.

به.هثامطريقمن(2057)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(1)

فصل".5:مفى(2)

خزيمةوابن،(786)والشائى،(356)والترمذى،(20156)أحمدوأخرجه.(596)داودأبو(3)

منكرخبرهذا:2/5901الذهبىقال.صحيححسن:الترمذىوقالبه.أبانطريقمن(0152)

المستورينمنيجعلهلحديثهوالترمذىخزيمةابنتصحيهح:شاكرالشيخقال.مجهولعطيةوأبو

الرواية.المقولى
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المقيمينيؤمالمسافرالامامبابالصلاةكتاب

.(1)المولىفصلىمنى.مسجدكفىتصلىأنأحق

أبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-5392

بنيحيىبنمحمدحدثنا،منصوربنالحسينبنالحسنبنمحمدالحسن

سمعت:قالقيسأبىعن،شعبةحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،سليمان

فقلنا،الصلاةفأقيمت،مسجدناإلىمسعودابنجاء:قالشرحبيلبنهزيل

يتقدم:قالههنا.ليسمناماإإن:فقلنا:قال.مكمماإيتقدم:قال.تقدم:له

.(3)كلذعناللهعبدفنهاه:قال،المسجدفى(2)دكانعلىفقام.منكمرجل

.(4معناهفىعمرابنعنورؤينا4

المقيمينيؤمالمسافرالإمامباب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5393

أخبرنا،اقلززاعبدأخبرنا،براهيمإبنإسحاقثناحد،سلمةبنأحمدأخبرنا

بمنى!صالنبىمعصليت:قالعمرابنعن،سالمعن،الزهرىعن،معمر

منصدراعثمانومع،ركعتينعمرومع،ركعتينبكرأبىومع،ركعتين

بنإسحاقعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(أربعا)صلىثم،خلافته

وأخرجهء1/158والثمافحى.بهسعيدوأبىبكروأبىزكرياأبىعن(1549)المعرفةنىالمصنف(1)

به.جريجابنعن(3850)الرزاقعبد

.(5297)فىمعناهاتقدم(2)

به.شعبةطريقمن(9560)الطبرانىأخرجه(3)

.(5391)أالمتقدهوعمرابنوأثر.،المصنفأصلفىعليه"ضرب:الأصلحاشيةفى(4-4)

به.الزهرىطريقمن(5526)أيضاأحمدوأخرجه.(2635)أحمدطريقهمنو،(6824)الرزاقعبد(5)
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الامامةكراهيةبابالصلاةكتاب

.(1)هيمابرإ

المهرجانى،الحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-5394

البوشنجى،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا

عمرأن،الفهعبدبنسالمعن،شهابابنعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا

مكة،أهليا:يقول!ثئم،ركعتينلهمصفىمكةقدمإذاكانل!بهالخطابابن

.(2)رفسقومفإنا؟صلاتكمأتموا

عن،أبيهعن،أسلمبنزيدعن،مالكحدثنا:قال!وبإسناده-5395

.(3)كلذمثلر!بهالخطاببنعمر

الإمامةحراهيةباب

جعفر،بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5396

حدثنا/،موسىبنحسنحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا3/127

عن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،ديناربنالفهعبدبنالزحمنعبد

وإن،ولهمفلكمأصابوافإن،ئإيصلون:!ي!جمالفهرسول!قال!:قال!هريرةبىأ

عنسهلبنالفضلعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)"وعليهمفلكمأخطئوا

.(16/694)مسلم(1)

.2/371النهايةينظر.مسافرونومعناه،سافرجمع:سفر(2)

.149/1ومالك،114صالافعىعلىأخطأمنخطأبيانفىالمصنفعندوالحديث

.149/1ومالك،114صالافعىعلىأخطأمنخطأبيانفىالمصنف(3)

.(1941)فىتخريجهوتقدم،(8663)أحمد(4)
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الامامةكراهيةبابالصلاةكتاب

(1)

موسى.بنحسن

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-5397

سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطان

عن،أيوببنيحيىأخبرنا،مريمأبىبنسعيدحدثنى(ظ37/31،الفارسئ

:قالالإسكندرئةسكنالهمدانئعلىأبوأخبرنى،حرملةبنالرحمنعبد

سمعت؟بفاعللست:قالمنا.أ:لهفقلناعامربنعقبةومعناسفرفىخرجت

ومن،ولهمفلهالصلاةوأتمالوقتفأصابالنالم!أم"من:يقوللمجفالفهرسول

.(2)"عليهمولافعليهشيئاذلكمننقص

الحسنبوأأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمروأخبرنا-5398

علئحدثنا،الحرانئشعيبأبوأخبرنا،عقيلبنمحمدبنالفضلبنعلئ

هوسليمانحدثنا،سفيانحدثناسعيد،بنيحيىحدثنا،المدينىابن

:قالهريرةأبىعنمنه-(3)سمعتهأراهولا:قالصحالح-أبىعن،الأعمش

وغفرالأئمةاللهفأرشد،مؤتمنوالمؤذن،ضامن"الإمام:لمجرالفهرسولقال

(4).ء
."دنين

.(496)لبخارىا(1)

(1222)حبانوابن،(1351)خزيمةوابن،(058)داودأبووأخرجه.ه؟2/1والتاريخالمعرفة(2)

من(1513)خزيمةوابن،(983)ماجهوابن،(17305)وأحمد.بهأيوببنيحيىطريقمن

صحيح.حسن:(541)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.بهالرحمنعبدطريق

.إ"سمعه:مفى(3)

-4402)فىطريقمنوتقدم.بهسفيانطريقمن(1528)خزيمةوابن،(9942)أحمدأخرجه(4)

48"2).

-99-



...بمعصيةيامرلمماللاءماموالطاعةالسمعبابالصلاةكتاب

عبيدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5399

عن،إبراهيمعن،مغيرةعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفار

:قالثخ،بهمفصفىحذيفةفتقدم،فتدافعوا،الصلاةأقيصت:قالمعمرأبى

بهذافحدثت:المغيرةقالوحدانا.لتصلنأوغيرىإمامالهالتبتلن)1(

فرادى:فقال.فرادىمجاها:فقالشاها،وإبراهيممجاهداالحديث

ذلك.كرهأنهالأنصارئطلحةأبىعنورؤينا.(2)4سواووحدانا

بمعصيةأيأمزلمماللإماموالطاعةالسمعباب

ذلكوغيروقتهاعنالصلاةتأخيرمن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5554

أبى،حدثنانمير،ابنحدثنا،الضغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

"السمع:!ال!عاللهرسولأن،!رابنعن،نافععن،الفهعبيدحدثنا

فلابمعصيةأمرفإذا،بمعصيةيومرأنإلاوكرهأحبفيماالمسلمالمرءعلىوالطاعة

.(3)((طاعةولاسمع

،ايينئ)4(الإسفربراهيمإبنمحمدبنبراهيمإإسحاقبوأوأخبرنا-1045

الزازى،أيوببنمحمدحدثنامسعود،بنيزدادبنمحمدبكرأبوأخبرنا

.1/210الغريبينلتخارن.أى:لتتن(1)

به.إبراهيمعنمنصورعنعيينةابنعن(1879)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.الفهعبيدعننميرابنعن(6278)أحمدوأخرجه.(3204)الصغرىفىالمصنف(3)

اللهعبدأبوعليهانتخب،الورعفىالمبهالجن،العبادةفىالمجتهدينمنكان:الغافرعبدقال(4)

-.(!184)سنةتوفى.الحديثفىثبتاثقةوكان،لجلالتهتاريخهفىوذكره،أجزاءعرةالحاكم



...بمعصيةيامرلممامامللا7والطاعلأالسمعبابالصلاةكتاب

بمثلهفذكره.اللهعبيدعن،سعيدبنيحيىحدثنا،مسرهد1بنمسددحدثنا

مسدد،عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)"بمعصيةيؤمزلم"ما:!الأتإلا

.(3)ريمنبنالفهعبدبنمحمدعنمسلمورواه

أبوأخبرنا،الففملبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرنا-5452

مهرانبنأحمدجعفرأبوحدثناالصفار،اللهعبدبنمحمدعبدالله

عنزكريا،بنإسماعيلحدثنا،الصباحبنمحمدحدثنا،الأصفهانى

عن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالقاسمعن،خثيمبنعثمانبنالفهعبد

قومأمركمسيلى"إنه:كييماللهرسولقال:قالمسعودابنيعنىاللهعبد

:مسعودابنقالمواقيتها".عنالصلاةويؤخرون،بدعةويحدثونالشنة،يطفئون

.((اللهعصىلمنطاعةلاعبد،أمابن"يا:لظ؟أدركتهمإناللهرسوليافكيف

ثلاثا)4(.قالها

،وقراءةإملاءالأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبووحذثنا-3554

.353/17والسير،(269)السياقمنالمنتخب-

خطأ.""وابن:مفى(1)

عن(4668)وأحمدبه.مسددعن(2626)داودأبووأخرجه.(1557)الصرفةفىالمصنف(2)

القهعبيدطريقمن(2864)ماجهوابن،(1707)والترمذى،(1839)ومسلمبه.يحيى

.(1839)ومسلم،(2955،7144)البخارى(3)

به.الصباحبنمحمدعن(3790)أحمدوأخرجه.396/6النبوةدلائلفىالمصنف(4)
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3/128

كارهونلهوهمقوماأمفيمنجاءمابابالصلاةكتاب

بنمحمدحدثنا،بمكةالبصرىزياد(ابنمحمد)ابنأحمدسعيدأبوأخبرنا

بنزرعن،عاصمعن،عياشابنبكرأبوحدثنا،ئئ!ضلاإياسبنالحجاج

ستدركون"لعلكم:كي!اللهرسول/قال:قالمسعودبنالفهعبدعن،حبيش

الذىللوقتبيوتكمفىفصلواأدركعموهمفإنوقتها،لغيرالفحلاةيصلونأقواما

.(2)"سبحةواجعلوها،معهمصفواثم،تعرفون

حامدأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-4054

،الوارثعبدبنالصمدعبدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،الشرقىابن

بناللهعبدعن،العاليةأبىعن،ميسرةبنوبديلأيوبعن،شعبةحدثنا

فىبقيتإذاأنت"كيف:وقالفخذىضرب:قال،رفعهذزبىأعن،متالصا

،اخرجثملوكمهاالصلاةأصل:قالثئموقتها؟إ.عن(و38/31الفحلاةيؤخرونقويم

فىمسلمأخرجه.(3)ملمعهمفصلالفحلاةفأقيمتالمسجدفىكنتوإن

مسندا)4(.بديلعنشعبةحديثمن""الصحيح

حارهونلهوهمقوماأمفيمنجاءماباب

أخبرنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-5054

:م.منطقس(أ-1)

،(1255)ماجهوابن،(778)والنسائى،(1036)أحمدوأخرجه.6/396الدلائلفىالمصنف(2)

:(0371)ماجهابنصحيحفىا،لبانىوقال.بهعياشابنبكرأبىطريقمن(0164)خزيمةوابن

صحيح.حسن

به.أيوبعنشعبةطريقمن(4821)حبانوابن،(6391)خزيمةوابن،(47812)أحمدأخرجه(3)

به.بديلعنشعبةطريقمن(858)والنسائى،(21479)وأحمد

.(648/241)مسلم(4)
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الصلاةكتاب
كارهونلهوهمقوماأمفيمنجاءماباب

بنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبو

القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا)ح(زيادبنالرحمنعبدأخبرنا،عون

حدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،لهواللفظببغداد

حدثنى:قالأنعمبنزيادبنالرحمنعبدعن،المقرئالرحمنعبدأبو

لا"ثلاثة:قال!يوالنبئأن،عمروبناللهعبدعن،المعافرىعبدبنعمران

فىبارا"-الصلاةأتىورجل،كارهونلهوهمقوماتؤممن؟صلاة(1)منهماللهيقبل

.(4)"(3)محررهاعتبد"ورجل-الوقتفوتبعد(2)!أيأنوالدبار:قال

منصلاةتقبللا:يقال:البابهذافىالإمامةكتابفىالشافعئقال

آبقعبدولا،عليهاعاتبوزوجهاامرأةصلاةولا،كارهونلهوهمقوماأم

.()مثلهبالحديثالعلمأهليثبتوجهمنأحفظهولم.يرجعحتى

ضعينين؟بإسنادينيروىإنماالمعنىبهذاالحديثوهذا:الشيخظل

موصمول:والآخرمرسلأحدهما

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-6554

حدثنا،بقيةحدثنا،عتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

"لهم!.:الأصلفى(1)

بها".9:مفىبعده(2)

.إ"محررة:م،سفى(3)

وابن،(935)داودأبووأخرجه.2/552،652والتاريخوالمعرفة.(556)الصغرىفىالمصنف(4)

.(119)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهزيادبنالرحمنعبدطريقمن(970)ماجه

.1/160الأم(5)
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كارهونلهوهمقوماأمفيمنجاءمابابالصلاةكتاب

قال:قالالحسنعن،قتادةعن،أرطاةبنالحخاجعن،إسماعيل

،كارهونلهوهمقوماأمرجل؟رءوسهمصلاتهمتجاوزلا"ثلانة:لمججواللهرسول

.(1)"مولاهمنفرومملوكعليها،ساخطوزوجهاباتتوامرأة

أبىعن،عطاءعن،إسماعيلحدثنا،بقئةحدثنا:وبإسنادهما-0754

زيادبنالرحمنعبدوحديث.(2)بمثلهلمججوالنبىعن،سعيدأبىعن،نضرة

أيضا.قوئغيركانوإنهذا،منأمثل

ما:قتادةحديثمنوالمحفوظ

حدثنا،الصفارإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-8054

لا:قال-قتادةعنمعمر،أخبرنا،الززاقعبدحدثنامنصور،بنأحمد

حتىسيدهمنآبقعبدبمآذانهمصلاتهمتجاوزلا"ثلانة:قال-رفعهلاإ(3)أعلمه

لهوهمقوماأمورجلعديها،غضبانزوجهاباتوامرأةيده،فىيدهفيضعيأتى

:(4)
.رهود"

فىوروى.بالقوئوليس،()أمامةأبىعنغالبأبىعنأيضاوروى

أبىبنيزيدوعنمرسلا)6(،!يرالنبىعنديناربنعطاءعنوالمرأةالامامة

من(3893)الرزاقعبدوأخرجهبه.عياشبنإسماعيلعن2/084المعرفةفىالمصنفذكره(1)

.بمعناهبهقتادةطريق

به.عطاءعن408/2المعرفةفىالمصنفذكره(2)

.،أعلمولا:ر،"ح:الأصلحاشيةفى(3)

.(94402)الرزاقعبد(4)

الوجه.هذامنغريبحسن:وقال،بهكالبأبىطريقمن(360)الترمذىأخرجه(5)

عطاء.حديثمن(1518)خزيحةابنأخرجه(6)
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راضينبهأكثرهمكانإذاالكراهيةارتفاعبابالصلاةكتاب

.(1)يرفعهمالكبنأنسعنالوليدبنعمروعنحبيب

راضينبهأ!ثره!احانإذاالحراهيةارتفاعباب

هارونبنجعفرمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9054

مخلد،بنخالدحدثنا،صبيحبنصدقةبنإسحاقحدثنا،ببغدادالنحوى

بعث:قالعمرابنعن،ديناربناللهعبدحدثنى،بلالبنسليمانحدثنا

مارته،إفىالناسبعضفطعن،زيدبنأسامةعليهممروأبعثاكي!اللهرسول

منأبمهإمارة(2)ىفتطعنونكنتمفقدإمارتهفىتطعنوا"إن:لمجي!اللهرسولفقال

أحبلمنهذاوإن،إلئالناسأحبمنأباهوإن،للإمارةخليقاكانإناللهوايم،قبل

مخلد،بنخالدعن""الصحيحفىالبخارى/رواه.(3)"بعدهإلئالناس

.(دينار)بناللهعبدعن(4أخرأوجه4)منمسلموأخرجه

جملةالولايةكراهيةباب

السيارى)6(العباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5410

عن،ذئبأبىابنحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الموجهأبوحدثنا،بمرو

به.يزيدطريقمن(1519)خزيمةابنأخرجه(1)

"على،.:م،3ص،الأصلفى(2)

،(8181)الكبرىفىوالنسائى،(6381)مذىوالتر،(0542)والبخارى،(1047)أحمدأخرجه(3)

به.ديناربنالفهعبدطريقمن(7044)حبانوابن

آخر"."وجه:م،سفى(4-4)

.(2426)ومسلم،(3730)البخارى(5)

"النيسابورى".:م،سفى(6)
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جملةالولايةكراهيةبابالصلاةكتاب

"إنكم:(ظ38/31!الفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،المقبرئسعيد

المرضعةفنعمت،وندامةحسرةالقيامةيومستكونوإنها،الإمارةعلىستحرصون

.(2)يونسبنأحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواهالفاطمة")1(.وبئست

بنعلىحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-1541

هريرةأبىعن،أبيهعن،عجلانابنعن،عاصمأبوحدثنا،الهلالئالحسن

حتىمغلولا،القيامةيومبهيؤتىإلا(3)عشرةأميرمن"ما:لمجججمللهارسولقال:قال

.(الجور")"يوبقه:بعضهمفقال:قالالجور".(4)ينفقهأوالعدلعنهيفك

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5412

حدثنا،المقرئالرحمنعبدأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

سالمأبىبنسالمعنجعفر،أبىبنالفهعبيدعن،أيوبأبىبنسعيد

إنىذز،أبا"يا:ع!يههالفهرسولمحلىقال:قالأنهذرأبىعن،أبيهعن،الجيشاك!

مالتولينولا،اثنينعلىتأمرنلالنفسى،ب!حأمالكت!حأوإنىضعيفا،أراك

بر(6)ص
.(7المقرئعنوغيرهحرببنرهيرعن""الصحيحفىمسلئمرواه.يتيبم"

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

به.ذئبأبىابنطريقمن(4482)حبانوابن،(4222)والنسائى،(9791)أحمداخرجه

.(8417)البخارى

"عشيرةإ.:م،سفى

.(قف)ن26/431والتاج،208/5النهايةينظرمات.:الرجلنفق

حسن.إسناده:2/0621الذهبىوقال.بهعجلانابنطريقمن(9573)أحمدأخرجه

والنسائى،(63512)احمدوأخرجه.!المقرئ"شيخهإسنادهمنوسقط،2/634والتاريخالمعرفة

به.المقرئطريقمن(5564)حبانوابن،(3669)

.(1826)مسلم
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الإمامةعنالتدافعكراهيةبابالصلاةكتاب

الإمامةعنالتدافعحراهيةباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3145

مأطلحةأخبرتنىمرواد،حدثنا،الأزدىعئادبنهارونحدثناداود،

أختالحربنتسلامةعن،لهممولاةفزارةبنىمنامرأةعقيلةعن،غراب

أشراطمن"إن:يقول!يواللهرسولسمعت:قالتالفزارئالحربنخرشة

.(1)"مهبيصلىإمامايجدونلاالمسجدأهليتدافعأنالساعة

الدعاءتعمي!امنالإمامعلىماباب

حدثنا:لاقاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4145

زيدحدثنا،الذورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

الأزدئ،نسيربنرف!لاحذثنى،صالحبنمعاويةحدثنا،العكلئحبابابن

قال:قالالباهلىأمامةأبىعنالحضرمى،شريحبنيزيدعن

فقدفعلفإن،دونهمبدمحاءيختصفلاالقومالرجلأم"إذا:جم!جيهالفهرسول

وهذا.(3)"(2خانهمفقدفعلفإن،إذنهمبغيرقوبمبيتفىكينهيدخلولا2)،خانهم

أحدها.هذا؟وجوهمنشريحبنيزيدعلى!يهاختلفقدحديث

ماجهوابن،(27137)واحمدبه.مروانطريقمن(27138)أحمدوأخرجه.(581)داودأبو(1)

مجهولة.عقيلةت1063/2الذهبىوتال.بهغرابامطلحةطريقمن(982)

.3صجفىليس(2-2)

أحمدوأخرجه.65/235دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،(1562)المحرفةفىالمصنف(3)

لين.فيهالسفر:1063/2الذهبىوتال.الثانىالشطربدونبهحباببنزيدعن(22241)
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130/3

الدعاءتعميممنالإمامعلىمابابالصلاةكتاب

بوأأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكريابوأأخبرناما:والثاض!-5145

أخبرنا،الربرقانبنجعفربنيحيىحدثنا،ببغدادالنجادسلمانبنأحمدبكر

عن،يزيدبنثورعن،منصورحدثنا،زيدبنأصبغأخبرنا،هارونبنيزيد

:قال!عالفهرسولأن،هريرةأبىعن،المؤذنحىأبىعن،شريحبنيزيد

لامرئيحلولا،يتخففحتىحاقنوهويصفىأن-لامرئأو-لرجليحل"لا

ولا،خانهمفقدفعلفإن،دونهمبدعوةنفسهيخصولا،بإذنهمإلاقومايؤمأنمسلبم

.(1)"لخد"فقد:قالأو.((رمدفقدنظرفإن،بيبئقعرفىينظرأنمسلبملامرئيحل

إذنهم.بغيردخليعنى"دمر".:وقوله،ثورعنغيرهرواهوكذلك

،سلمانبنأحمدأخبرنا،زكرئاأبوأخبرناما:الثالثوالوجه-6154

لىقال:قالبقئةحدثنا،أيوببنموسىحدثنا،الهيثمبنمحمدحدثنا

حدثنى:فقلتاشفنى.،علئاردد؟صالحبنحبيبحذثككيف:شعبة

عن،ثوبانعن،المؤذنحىأبىعن،شريحبنيزيدعن،صالح/بنحبيب

.(3)صالحابنحبيبعنعئاشبنإسماعيلرواهوكذلك.(2)نحوهلمجرالنبى

حدثنا،ال!زاجالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-5417

(1)

(2)

(3)

ئورطريقمن(91)داودوأبو.بهالمصنفطربقمن65/236دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه

جملةإلاصحيح:(16)داودأبىضعيففىايألبانىوقال.8/280الدارتطنىعللوينظربه.

.الدعوة

ماجهوابن،(61422)وأحمد.بهالمصنفطريقمن65/236دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه

به.بقيةطريقمن(619،923)

وقال،بهإسماعيلطريقمن(357)والترمذى،(90)داودوأبو،(22415)أحمدأخرجه

حسن.حديث:الترمذى
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وبعدهالصلاةافتتاحقبلالشىءعلىيعتمدالإمامبابالصلاةكتاب

ثابت،حدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،العيشئحدثنا،الحرانئشعيبأبو

وقدر!عنهطالبأبىبنعلىعلىأتىجمج!النبئأن،شعيببنعمروعن

ارحمنى،اللهم،لىاغفراللهم:يقولوعلئ،الفجرلصلاة،و39/31خرج

العمومبينمافففلبم"اعمم:وقالمنكبهع!جم)1(النبئفضربعلئ.تباللهم

.(2)"المراسيل"فىداودأبوأخوجه."والأرضالسماءبيقكماوالخصوص

وبعدهالصلاةافتتا!قبلالثمىءعلىيعتمدالإمامباب

عمروأبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرأخبرنا-5418

المدينى،بنعلئحدثنا،الحذاءنصربنالحسيقبنأحمدأخبرنا،مطرابن

بناللهعبدبنثابتبنمصعبحدثناالأسود،أبوالأسودبنحميدحدثنا

مكانك،فقعدمالكبنأنسجاء:قالخباببنمسلمبنمحمدعن،الزبير

إلىقامإذاكانلمجماللهرسولإن:قاللا.:قلناالعود؟هذاماتدرون:فقال

:فقالبيسارهأخذهثم."صفوفكملممووا"اعتدلوا،:فقالبيمينهأخذهالصلاة

بنعمرفالتمسهفقد،السصسجد!دمفلما."صفوفكمسووا"اعتدلوا،

مسجدهم،فىفجعلوهعوفبنعمروبنوأخذهقدفوجده،مل!فرالخطاب

.(3)فأعادفأخذ

"على"..:م،3صفىبعده(1)

معضل.هوبل:2/0641الذهبىوقال.(80)داودأبىمراسيل(2)

بنحاتمتابعه:2/0641الذهبىوقال.بهالمدينىبنعلىطريقمن(2168)حبانابنأخرجه(3)

.(2328)فىوتقدممصعبا.وأحمدمعينابنضعفوقد،مصعبعنإسماعيل
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وبعدهالصلاةافتتاحقبلالشىءعلىيعتمدالامامبابالصلاةكتاب

نأمحصنبنتقيسأئمعنالضلاةفىالعملأبوابفىوروينا

.(1)عليهيعتمدمصلاهفىعمودااتخذاللحموحملأسنلمامح!مجاللهرسول

.(3615)فىتخريجهتقدم(1)
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المرأةإمامةإثباتبابالصلاةكتاب

وغيرهاالمرأةإهامهإثباتأبوابجماغ

المرأةإمامةإثبالطبا!

ابنالمقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحس!أبوأخبرنا-9154

بنجعفرحدثناالنخاد،سلمانبنأحمدحدثنا،ببغداداللهرحمهالحمامى

جذكأ،حدثتنى،جميعبنالوليدحدثنا،نعيمأبوحدثنا،شاكربنمحمد

ويسميهايزورها!يه!يالهاللهرسولوكان،الحارثبنالفهعبدبنتورقةأمعن

بدراغزاحين!يه!حالهاللهرسولوكان،القرآنجمع!قدوكانت،الشهيدة

اللهلعل؟مرضاكموأمرض،جرحاكمأداوىمعكفأخرجلىتأذن:قالت

يسميهالمحكان."شهادةلكمفدلعالىالله"إن:قال؟شهادةلىيهدىتعالى

لهاجاريةغمتهاوإنها،دارهاأهللؤمأنمرهاأقد!ي!الحبئوكان،الشهيدة

قتلتهاورقةأمإن:فقيل،عمرإمارةفىفقتلاهادثرتهما)1(قدكانتوغلام

مصلوبينأولفكانافصلبهما،بهمافأكأ.هرباوإنهماوغلامها،جاريتها

نزور"انطلموا:يقولكانك!حوو،اللهرسولصدق:مل!فرعمرفقال.بالمدينة

.(2)"الشهيدة

باتمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأضرنا-5425

بنالفهعبدحدثنا،الضبئيونسبنأحمدحدثنا،الأصبهانئالصفاراللهعبد

.ويموتسيدهيدبرهمابعديعتقأنهأى:التدبيروهو،بموتكعتقهعلقتإذا:العبددثرت:يقال(1)

.2/98النهاية

به.نعيمأبىعن(27282)أحمدوأخرجه.6/381النبوةدلائلفىالمصنف(2)
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131/3

وسطهنفتقومنساءتؤمالمرأةبابالصلاةكتاب

الزحمنوعبدمالكبنتليلىعن،جميعبنالوليدحدثنا،الخريبئداود

كانلمج!الفهرسولأن،ر!نهاالأنصارئةورقةأئمعن،الأنصارئخلأدابنيعنى

أهلوتؤئمويقاملهايؤذنأنوأمرفنزورها".الشهيدةإلىبنما"انطلقوا:يقول

جدته،عنجميعبناللهعبدبنالوليدعنوكيعورواه.(1)الفرائضفىدارها

.(2)نعيمأبىروايةبمعنىورقةأمعن،الأنصارئخلأدبنالرحمنوعبد

وشطهنفتقومنساءتؤمالمرأة/باب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5421

حدثنا،وكيه!حدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا،يعقوب

نسوةأفتر!تهاعائشةأن،الحنفئةرائطةعن،حازمأبىميسرةعن،سفيان

.(3)اطسوبينهنفأفتهن،المكتوبةفى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5422

ليث،عن،إدريسبناللهعبدحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

.(4)وسطهنوتقومالنساءوتؤم،وتقيمتؤذنكانتأنها،عائشةعن،عطاءعن

أبوحدثنا،المزكى(ظ39/31إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5423

أخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

.(1930)نىتخريجهتقدم(1)

.(552)داودأبىصحيحنىالألبانىوحسنهبه.وكغطريقمن(591)داودأبوأخرجه(2)

نصبنىالزيلعىوقالبه.سفيانطريقمن1/440والدارقطنى،(5086)الرزاقعبدأخرجه(3)

صحيح.شده:الخلاصةنىالنووىقال:2/31الراية

.(1943)نىتخريجهتقدم(4)
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بيوتهنقعرالنساءمساجدخيربابالصلاةكتاب

مأعن.حجيرة:لهايقالقومهمنامرأةعن،الدهنىعمارعن،عيينةابن

.(1)اطسوفقامت،أفتهنأنهاز!نهاسلمة

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-4254

يعقوببقعبادحدثنا،بالكوفةالمقرئسعيدبنالحسنبنمحمدجعفر

الحصين،ابنيعنىداودعن،إبراهيميعنىيحيىأبىابقحدثنا،الأسدى

ولسطهن)2(.تقومالنساءالمرأةتؤئم:قالرضجبهعباسابنعن،عكرمةعن

.(3)فعضوفيه،الأذانبابفىمسنداحديثافيهرويناوقد

بيوتهنقعؤالنساءمساجدخيز4بافي

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبم-نا،الحافظاللهعبدأبوأخبرثا-5425

حدثنا،هارونبنيزيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئ

قال:قالعمرابنعن،ثابتأبىبنحبيبحذثنى،حوشببنالعوام

.(4)"نهلخيزوبيوتهنالمسجد،نساءكمتمنعوا"لا:لمجي!اللهرسول

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5426

أخبرنا،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

سلض4،أممولىالسائبعن،حدثهحم!لاأبادزاجاأن،الحارثبنعمرو

به.محيينةابنعن(4986)شيةأبىابنوأخرجه.1/164الثافعى(1)

به.إبراهيمعن(5083)الرزاقعبداخرجه(2)

.(1943،5422)فىتقدم(3)

صت(61ع49)لأحمةخزوابن،(675)أوددوأبو،(6845)أحمدوأخرجه.(9"3)الادابفىالمصنف(4)

.(530)دإودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بههارونبنيزيدطريق
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بيوتهنقعرالنساءمساجدخيربابالصلاةكتاب

قعرالنساءمسماجد"خير:!الجمجالنبىعن،جمتالنبىزوج(اسلمةأماعن

(2)بر،
."بيوتهن

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2754

حدثنا،الأصبهانئرستمبنمهدئبنأحمدحدثنا،الزاهدأحمدبنالفهعبد

أبىعن،مورقعن،قتادةعن،هضامحدثنا،الكلابئعاصمبنعمرو

منأففملبيتهافىالمرأة"صلاة:!اللمجيهعالبئعن،الفهعبدعن،الأحوص

.(4)((اهشبفىصلاتهامنأفضلمخدعها)3(فىوصلاتهاحجرتها،فىصلاتها

يزدادبنمحمدحدثنا،الامامالاسفرايينئإسحاقأبووأخبرنا-2854

حدثنا،عثمانبنسهلأخبرنا،الزازىأيوببنمحمدحدثنا،مسعودابن

عن،الأحوصأبىعن،الهجرىمسلمبنإبراهيمعنمسهر،بنعلى

صلاتهامنالفهإلىأحمثصلاةامرأةصلت"ما:بئالفهرسولقال:قاللفهاعبد

.()"ظلمةب!تهاأشذفى

القه:عبدعلىفوقفهالهجرئإبراهيمعنعونبنجعفرورواه-2954

.3ص،م:منطقس(ا-1)

طريقمن(26د42)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(1683)خزيمةابنوأخرجه.1/902الحاكم(2)

صويلح.إشاده:2/0651الذهبىوقال.بهالحارثبنعمرو

،1/342النهايةالكبير.البيتداخليكونالصغيرالبيت:والمخدعالمنفرد.الموضع:الحجرة(3)

2/350.

فىالألبانىوصححه.بهعمروطريقمن(1688،1690)خزيمةوابن،(570)داودأبوأخرجه(4)

.(533)داودأبىصحيح

به.الهجرىمسلمبنإبراهيمطريقمن(1691)خزيمةابنأخرجه(5)
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بيوتهنقعرالنساءمساجدخيوبابالصلاةكتاب

،يعقوبابناللهعبدأبوأخبرثا،إسيحاقأبىابنزكرياأبوأخبرناه

فى:قالأنهإلاموقوفافذكرهجعفر.أخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا

ء(1)ظلمةبيتهافىمكانأشد

محمدبنإلممماعيلأخبرنا،الزودبارىعلىأبووأخبرنا-5435

عمر،بنإلممماعيلالمنذرأبوحدثنا،الفخامالوليدبنأحمدحدثناالضفار،

،صصير(2)
عن،الشيبانىعمروابىعن،كهيلبنسملمةعن،المسعودىحدثنا

منلهاخيراصلاةاموأةصلتماغيوهإلهلاواتذى:قالمسعودبناللهعبد

لاإ!اكسولمسجدأو،الحراممسجديكونأنلاإ،بيتهافىتصليهاةصلا

المسعودى.عنوغيوهعونينجعفرتابعهمنقليها)3(.فىعجوزا

3/132،المؤذنالخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا/-4315

إلممماعيلبنمحمدأخبرنا،خنببنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا

أويس،أبىابنبكرأبوحذثنى،بلالبنسليمانبنأيوبحدثنا،التومذى

عنكثيو،أبىبنجعفربنيحيىعن،شريكعن،بلالبنسليمانحذثنى

قالت:عائشةعن،محمدبنالقاسمص،لبيبةأبىبنالرحمنعبدبنمحمد

خجرتها،فىئصلىأنمقلهاخيربيتهادىالمرأةئصلى"لأن:!جماللهرسولفال

.يخرجوهلم:2/0661الذهبىقال(1)

.م:منسقط(2)

إلىتخرخممنانهايعخى،الخلقالخف:والمنقل"منقلها".:م،3صوفى"منقلبها"،:سفى(3)

.4/70عبيدلأبىالحديثغويبخفيها.لابسةأبدافهى،والحوائجالأسوات

به8طمةءيؤطرورت(7688)لث!يبةأبىوابق.بهاصمسعودىاطوية!من!4719)الفجوانىأخرجهثروالأ

الصحيح.رجالورجاله:2/35المجمعفىالهيث!ىوقال
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يمنعهاألاالمسجدإلىامرأتهاستاذنتإذاللزوجالاختياربابالصلاةكتاب

خيرالدارفىتملىولأنالدار)1(،فىتملىأنمنلهاخيزحجرتهافىتملىولأن

المسجد")2(.فىتملىأنمنلها

امرأتهاستاذنتإذاللزوجالاختيارباب

يمنعها،و40/31الاالمسجدإلى

الحسنبنأحمدبكروأبوإملاءالحسنئالحسنأبوحدثنا-5432

منيب،بنالزحيمعبدحدثناأحمد،بنحاجبأخبرنا:قالاقراءةالقاضى

"إذا:قاللمج!النبىعن،أبيهعن،سالمعن،الزهرئعن،سفيانحدثنا

قال:روايتهفىالعلوئ)3(زاديمنعها".فلاالمسجدإلىامرأتهأحدكماستأذنت

.(4)اليلذلككانإذا:سفيان

حدثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5433

الزهركثى.حدثنا،سفيانحدثنا،المدينىبنعلئأخبرنا،أيوببنمحمد

فىالبخارئرواه.(قال)جميمالفهرسولإن:قالأنهإلا،بمثلهفذكره

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

النهايةينظردارا.المحلةتلكسميتمحلةفىاجتمعتقبيلةوكل.المسكونةالمنازلهى:الدار

344/2.

(770)الغيلانياتفىالافعىبكرأبروأخرجه.(1567)والمعرفة،(290)الادابفىالمصنف

/2الذهبىوقال.بهأويسأبىابنعن8/265تاريخهفىوالبخارى.بهإسماعيلبنمحمدعن

ضعيف.ليةأبىابن:1066

الحسنى.الحسنأبايعنى

وأحمد.بهسفيانطريقمن(1677)خزيمةوابن،(705)والشائى،(4556)احمدأخرجه

به.الزهرىطريقمن(16)ماجهوابن،(442/135)ومسلم،(873)والبخارى،(4522)

به.المدينىبنعلىطريقمن(1438)عوانةأبرأخرجه
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يمنعهاألاالمسجدإلىامرأتهاستادنتإذاللزوجالاختياربابالصلاةكتاب

عنوغيرهحرببنزهيرعنمسلمورواه،المدينىبنعلىعن""الصحيح

.(1)هبيبلغ:قالأنهإلا،سفيان

بنالحسيناللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5434

وأخبرنا)ح(وثلاثمائةوثلاثينثلاثسنةبنيسابورالطوسئأيوببنالحسن

حاتمابوأخبرنا،أيوببنالحسنبنالحسينأخبرنا،الروذبارىعلىأبو

عمرابنعن،سالمعن،حنظلةأخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،الرازى

إلى:أوالمسجد-إلىنساؤكماستأذنكم"إذا:لمجماللهرسولقال:قال

بناللهعبيدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)((نهلدأذنواالمساجد-

عنآخروجهمنمسلموأخرجه،يشكلمالمسجد"."إلى:وقال،موسى

.(3)سفيانأبىبنحنظلة

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5435

الأعمش،عن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

المساجدالنساءتمنعوا"لا:قاللمجفهالشئأن،مل!فرعمرابنعن،مجاهدعن

:وقال،فلطمهيدهفرفع.(4)الغديتخذنه؟لنمنعهنوالله:ابنهفقالبمالليل".

عن:شعبةقال:البخارىقال()!؟اذهوتقولكجماللهرسولعنأحدثك

.(442/134)ومسلم،(5238)البخارى(1)

به.حنظلةطريقمن(5211)أحمدأخرجه(2)

.(137/442)ومسلم،(865)البخارى(3)

.1/260الأنوارمشارق.والخداعالفسادهو:الدغل(4)

طريقمن(57؟)والترمذى،(568)داودوأبو،(5021)أحمدواخرجه.(0620)الطيالسى(5)

به.الأعمش
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يمنعهاألاالمسجدإلىامرأتهاستاذنتإذاللزوجالاختياربابالصلاةكتاب

.(1)الأعمشعنآخرينوجهينمنمسلموأخرجه.الأعمش

قالا:الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5436

الحارثئ،الحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

كانت:قالىعمرابنعن،نافععن،عمربنالفهعبيدعن،أسامةأبوحدثنا

فقيل،المسجدفىالجماعةفىوالعشاءالصخبحصلاةتشهد4!فرلعمرامرأة

نأيمنعهفما:قالتويغار؟ذلكيكرهعمرأنتعلمينوقدتخرجينلم:لها

.(2)"اللهمساجدالفهإماءتمنعوا"لا:جمتال!رسولقوليمنعه:قالىينهانى؟

وأخرج،أسامةأبىعنموسىبنيوسفعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(3)هفلاعبيدحديثمنعمرقصئ!ةدونالحديثمسلم

العدلىبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-5437

بنيحيىحدثنا،المصخرىأحمدبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،ببغداد

بنالمؤمنعبدحدثنا،بكرأبومروانبنإبراهيمحدثنا،صالحبنعثمان

عن،الساعدئحميدأبى/بنالمنذربنالحميدعبدعن،الكنانئالفهعبد133/3

معكيعنىالضلاةنحئاإنا،الفهرسولىيا:قالتالهاحميدأئمجذتهعن،أبيه

فىصلاثكنمنخيريوتكنفى"صلاثكن:كتالفهرسولفقالىأزواجنا.فيمنعنا

.(138/442)ومسلم،شعبةتابعه:بلفظ(865)عقبالبخارى(1)

خزيمةوابن،(566)داودوأبو،(4932)وأحمد.بهاللهعبيدطريقمن(4655)أحمداخرجه(2)

أبدا،مشروغاشيئايكرهأنه!بعمرأظنما:2/6701الذهبىوقال.بهنافعطريقمن(1678)

.المكارهعلىالوضوءكإسباغطبعيةكراهيةتكرنأنإلا

.(136/442)ومسلم،(900)البخارى(3)
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يمنعهاألاالمسجدإلىامرأتهاستاذنتإذاللزوجالاختياربابالصلاةكتاب

أبوقال."الجماعةمسجدفىصلاتكنمنأفضلدوركنفىوصلالكن،دوركن

.(2)بودان:قال؟منهسمعأين:هذاالمؤمنعبدعنبكرأباسألت:زكرئا)1(

المؤمن.عبديومئذوبها

نأعلىدلالةوفيهالحميد)3(،عبدعنلهيعةابنأيضارواه:الشيخقال

قولوهو،وإيجابفرضأمرلاواستحبابندبأمريمنعنلابأنالأمر

العلم.أهلمنالعامة

أبوأخبرنا،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5438

عيينة،بنسفيانحدثنا،المخرمئنصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

رفشماعائشةعنظأ40/31،الرحمنعبدبنتعمرةعنسعيد،بنيحيىعن

منعتهكماالمسجدلمنعهنبعدهالنساءأحدثمالمججماللهرسولرأىلو:قالت

إسرائيل؟بنىنساءمنعتهأو-لعمرةيعنىهذه-يا:قلنا.إسرائيلبنىنساء

،سفيانعنالناقدعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)معن:قالت

.()يحيىعناخروجهمنالبخارىوأحرجه

تهذيبوينظر.صالحبنعثمانبنيحيىزكرياأبووهو"زكرى".:م،3ص،الأصلفى(1)

.462/31الكمال

.4/091البلدانمعجمينظر.والمدينةمكةبينجامعةترية:وذان(2)

الهيثمىوقالبه.لهيعةابنطريقمن(356)25/481والطبرانى،(7693)شيبةأبىابناخرجه(3)

.كلاموفيهلهيعةابنوفيه:2/34المجمعفى

(01562)وأحمد.بهعيينةابنطريقمن(6981)خزيمةابنوأخرجه.(409)الآدابفىالمصنف(4)

به.الأنصارىيحيىطريقمن

.(869)والبخارى،(445)مسلم(5)
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طيباتمسلاللصلاةالمسجدتشهدالمرأةبابالصلاةكتاب

طيباتمسلاللصلاةالمسجدتشهدالمرأةباب

ببغداد،القطانالفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدأنجرنا-5439

،بسطامبنمئةأحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،السماكابنعمروأبوأخبرنا

)ح(عجلانبنمحمدعن،القاسمبنروححدثنا،زريعبنيزيدحدثنا

أخبرناجعفبر،أبىابنعمروأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

عن،سعيدبنيحيىحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

نأسعيد،بنبسرعن،الأشبئبنالفهعبدبنبكيرعن،عجلانبنمحمد

إحداكنلثهـدت)1("إذا:قالجمتالفهرسولعنتحذثكانتالثقفئةزينب

أبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)"ابيطق!متفلاالآخرةالعشاء

(3)ريص
شيبه.

إسحادتى،ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-5440

العزائمئجعفروأبوالعلاءأبوالقاضىوحذثنا)ح(قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

قالا:،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،الاسفرايينئسهلأبوأخبرنا:قالا

،فروةأبىبنالفهعبدبنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا

م:!شهد!.ىف(1)

والنسائى،(27046)أحمدوأخرجه"بكيرإ.بدل)يعقوب":وفيه،(26744)ثيبةأبىابن(2)

ابنطريقمن(5145)والنساثىبه.سجدبنيحىطريقمن(1680)خزيمةوابن،(5275)

به.عجلان

.(142/443)مسلم(3)
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طيباتمسلاللصلاةالمسجدتشهدالمرأةبابالصلاةكتاب

قال:قالهريرةأبىعنسعيد،بنبسراعن،خصيفةبنيزيدحدثنى

51رو.(2)((الاخرةالعشاءمعناتشهدفلابخوراأصابتامرأة"أيما:ع!جماللهرسول

(3)

يحيى.بنيحيىعن"الصحيح"فىمسلئم

أبوأخبرنا،ببغدادبشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-1454

شعيببنسليمانحدثنا،المصرىأحمدبنمحمدبنعلئالحسن

عن،يساربنموسىحدثنا،اعىالأوزحدثنا،بكربنبشرحدثنا،الكيسانخط

تريدينالجئارأمةيا:فقال،ريحهاتعصفامرأةلقىأنه،!جنههريرةأبى

فإنى؟فارجعى:قال.نعم:قالت؟تطيبتوله:قال.نعم:قالتالمسجد؟

ريحهافتعصفالمسجدإلىخرجامرأ؟من"ما:يقوللمجي!الفهرسولسمعت

بنالوليدبنالعباسرواهوكلذلك.(4)((لستغمكترجعحتىصلاةمنهااللهفيقبل

.(الأوزاعى)عنأبيهعنمزيد

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-5442

الدورئ،محمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

(6)نمعبيدأبىبنالحارثبنالرحمنعبدحدثنامخلد،بنخالدحدثنا

"بشر".:س،الأصلفى(1)

بناللهعبدطريقمن(5143،5278)والنسائى،(4175)داودوابو،(8035)أحمدأخرجه(2)

به.الفهعبدبنمحمد

.(143/444)مسلم(3)

صالح.إسناده:2/0681الذهبىوقالبه.الأوزاعىطريقمن(1682)خزيمةابنأخرجه(4)

.(6"40)فىمسنداسيأتى(5)

.1/78الألبابنزهةينظرعبيد.أبىبنعبيدلقبكوثىوأشياخ،،ابن،ولمله،والمهذبالنسخفىكذا(6)
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طيباتمسلاللصلاةالمسجدتشهدالمرأةبابالصلاةكتاب

هريرةأبىمعخرجت:قالجذهعن،الغفارئرهمأبىمولىكوثىأشياخ

قط،مثلهبأنفىأجدلم4شىالعطرمنبهاامرأ*فلقيتنا،ضحىالمسجدمن

تريدين؟فأين:قال.وعليك:قالتال!لام.عليك:هريرةأبولهافقال

للمسجد.:قالت؟الطيببهذاتطئبتشىءولأئ:قالالمسجد.:قالت

القاسم!باأحئىفإن:قال.الفه:قالت؟الله:قال.الفه:قالت؟الله:قال

منهتغتسلحتىزوجهالغيربطيبتطئبت/صلام!لامرأةتقبللاائهأخبرنى134/3

فصفى.ارجعىثتم،منهفاغتسلىفاذهبى،الجنابةمنغسلها

ابنالحارثبنالزحمنعبدوهوعبيد،أبىبنعبيدالحارثأبوجده

أبىمولىعبيدعنالقهعبيدبنعاصمورواهعبيد.أبىبنالحارثأبى

،(1)

رهم.

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنابوأخبرنا-4354

معاذ،بنالفهعبيدحدثنا،البخترىبنمحمدبنيحيىحدثناالضفار،عبيد

قال:قالهريرةأبىعن،سلمةابىعن،عمروبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا

تفلايئ)2(".خرجنإذاوليخرجنالفه،مساجدالفهإماءتمنعوا"لا:عج!القهرسول

عللوينظر.بهعاصمطريقمن(2004)ماجهوابن،(4174)داودوابو،(7356)أحمداخرجه(1)

.(3518)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.9/87،88الدارقطنى

.1/162السننمعالمتفلات.ونساء،تطيبلمإذا:تفلةامرأة:يقال(2)

(4122)حبانوابن،(6791)خزيمةوابن،(565)داودوأبو،(5496)أحمدأخرجهوالحديث

صحيح.حسن:(525)داودابىصحيحنىالألبانىوقالبه.عمروبنمحمدطريقمن
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...رفسكلفىالقصررخصةبابالصلاةكتاب

السفرفىوالجمعالمسافرصلاة،و31/41أبوابجماع

معصيةيحونلاسفرحلفىالقصررخصةباب

آمناالمسافرحانوإبئ

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-5444

،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبدأخبرناببغداد،

وأخبرنا)ح(عمارأبىبنالرحمنعبدعن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثنا

بنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو

إبراهيمبنعلىالحسنأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)ح(الجبارعبد

بناللهعبدحدثنا،العطاردىالجبارعبدبنأحمدأخبرنا،معاويةابن

يعلىعن،بابيهبناللهعبدعن،عمارأبىابنعن،جريجابنعن،إدريس

نإالصلؤةمننقصرواأنجناخعكتكز)فلئس:(1)4!ضرلعمرقلت:قال!أميةابن

مماعجبت:قال!؟الناسأمنوقد،،101النساء:أكفرؤأ!الذينيفننكمأنخفنم

ظقبلوا،عليكمبهااللةتصدق"صدقة:فقال،لمجي!النبيفسألت،منهعجبت

بنلعمرقلت:قال!عاصمأبىحديثوفى،إدريسابنحديثلفظ."صدقته

الذينيفئنكمأنخفتمانالصحلؤةمنئقصرؤ()أن:وجلعزاللهقال!:رفالبهالخطاب

فىمسلمرواهفماقبلوها")2(.عليكمالله"صددط:فقال:آحشهوفى!فروأ!

دا.تعالى"قوله:مفىبعده(1)

والنسائى،(174)أحمدوأخرجه.2/205والتاريخالمعرفة،(594)الصغرىفىالمصنف(2)

به.إدريسابنطريقمن(945)خزيمةوابن،(0651)ماجهوابن،(1432)
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...رفسكلفىالقصررخصةبابالصلاةكتاب

.(1)إدريسبناللهعبدعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5445

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(سعيدبنيحيىحدثنا،بكر

يحيى،حدثنا:قالاومسددحنبلبنأحمدحدثنا،داودبوأحدثنا،داسةابن

عنعمار،أبىبناللهعبدبنالزحمنعبدحدثنى:قالجريجابنعن

ل!جبه:الخطاببنلعمرقلت:قالأميةبنيعلىعن،بابيهبنعبدالله

الذيتينننكمأنخفنئم)إق:ثناؤهجلاللهقالوإنمااليومالصلاةالناسإقصار

ذلكفذكرت،منهعجبتمماعجبت:فقال؟اليومذلكذهبفقدكفروأ!

.(2)((همكدصفاقبلوا،عليكمبهاوعزجلالفهتصذق"صدقة:فقالع!ي!الفهلرسول

.(3)ركبأبىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

الحافظالخوارزمئغالببنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5446

بنمحمدحدثنا،النيسابورىأحمدبنمحمدالعباسأبوحدثناببغداد،

حارثةسمعت:قالإسحاقأبوحدثنا،شعبةحدثنا،الوليدبوأأخبرنا،أيوب

مائأكثربمنىلمجصالفهرسولمعصلينا:قالخزاعةمنرجلاوهبابن

.(686)مسلم(1)

من(0274،1274)حبانوابن،(594)خزيمةابنوأخرجه.(494)وأحمد،(9911)داودأبو(2)

به.يحيىطريق

.(686)مسلم(3)
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...رفسكلفىالقصروخصةبابالصلاةكتاب

الوليد)2(.أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)ركعتينوامنه

أخبونا،إلممحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبونا-4745

3/135أبىعن/،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الأسفاطئالفضلبنالعباس

والناسبمنىلمج!اللهرسولمعصليت:قالوهببنحارثةعن،إلممحادتى

"الصمحيح"فىمسلمرواه.(3)الوداعحجةفىركعتينفصلى،كانواماأكثر

.(4)يونسبنأحمدعن

المزكىإلممحادتىأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبونا-4845

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنابنبكروأبو

بنيونسأخبوذ:أسمعوأناوهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا

!صالنبىزوجعائشةعنالربير،بنعروةحذثنى:قالشهابابنعن،يزيد

وألمحرت،الحضرفىأتمهاثم،ركعتينفرضهاحينالصلاةاللهفرض:قالت

بنحرملةعن""الصحيحفىمسلمرواه.()الأولىالفريضةعلىرف!لاصلاة

.(6)شهابابنعناخروجهمنالبخارىوأخرجه،وهبابنعنوغيرهيحيى

وابن،(2017)خزيمةوابن،(5441)والنسائى،(6561)والبخارى،(18731)أحمدأخرجه(1)

به.إسحاقأبىطريقمن(882)والترمذىبه.شعبةطريقمن(2757)حبان

.(8301)البخارى(2)

به.زهيرطريقمن(1965)داودأبوأخرجه(3)

.(696/21)مسلم(4)

.(1718)فىتقدمماوينظر،(202)وهبابن(5)

.(1717)فىوتقدم.(9001،3935)والبخارى،(685/2)مسلم(6)
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...رفسكلفيالقصررخصةبابالصلاةكتاب

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5449

البصرى،الربيعأبوحدثنا،ال!لمئيزيدبنمحمدحدثنا(!31/41،القطان

ابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(عوانةأبوحدثنا

أبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،إسحاق

اللهفرض:قالعباسابنعنمجاهد،عن،الأخنسبنبكيرعن،عوانة

ركعتين،رف!لاوفى،أربعاالحضرفىلمجمنبيكملسانعلىالصلاةوجلعز

عن""الصحيحفىمسلمرواه.4سواحديثهمالفظ.(1)ركعةالخوفوفى

وغيرهما)2(.الزبيعوأبىيحيىبنيحيى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمد)3(بنعلئالحسنأبوأنجرنا-0545

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

ابنعن،سيرينبنمحمدعن،ائوبحدثنا،الثقفئالوفابعبدحدثنا،بكر

الفهإلايخافلاامنامكةإلىالمدينةمنيسافركان-نخي!النبئان!حبهعباس

.(4)ركعتينفيصفى

الشثرقى،ابنحامدابوأخبرنا،العلوئالحسنأبووحذثنا-5451

وابن،(ا"68)ماجهوابن،(1531)والنسائى،(1247)داودوأبو،(2124)أحمدأخرجه(1)

به.عوانةأبىطريقمن(2868)حبانوابن،(430،943،1346)خزيمة

.(687/5)مسلم(2)

.م:منسقط(3)

وقالبه.سيرينابنطريقمن(1435)والشائى،(547)والترمذى،(1852)أحمدأخرجه(4)

صحح.حسن:الترمذى
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الصلاةكتاب
...رفسكلفىالقصررخصةباب

قالوا:إبراهيمبنوقطنالفراءمحمدبناللهوعبدحفصبنأحمدحدثنا

عن،الحذاءخالدعن،طهمانبنإبراهيمحدثنى،اللهعبدبنحفصحدثنا

مكةبينفيمايسافرع!ي!اللهرسولكان:قالعباسابنعن،سيرينبنمحمد

.الصلاةيقصمرثماللهإلايخافلاوالمدينة

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-5452

أبووأخبرلا)ح(حرلطبنوسليمانحجاجحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

بنيولممفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسن

حدثنا،إبراهيمبنيزيدحدثناقالا:،حرببنسليمانحدثنا،يعقوب

مايخرجلمجج!النبىكان:قال!ف!حبهعباسابنأنونبئت:قالسيرينبنمحمد

.(1)الصلاةفيقصراللهإلايخافلاوالمدينةمكةبين

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-5453

عن،سلمةبنحمادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

صلاةعنحصينبنعمرانشابسأل:قالنضرةأبىعنزيد،بنعلى

لمجفاللهرسولصلاةعنلنىيسأالفتىاهذإن:فقال،رف!لافىلمجج!لفهارسول

صلىإلاقطسفرالمججالفهرسولمعسافرتما:عنىفاحفظوهن،السفرفى

ركعتين،يصلىفكان،والطائف2حنينمعهوشهدت،يرجعحتىركعتين

136/3أتموامكةأهل"يما:قالثئم،ركعتينفصلىواعتمرتمعهحججت/ثئم

به.إبراهيمبنيزيدطريقمن028/1الحليةفىنجموأبو،(3334)أحمدأخرجه(1)

قصدتوإن...وصرفتهذكرتهوالموضعالبلدبهقصدتفإن،ويؤنثيذكرموضع:الجوهرىقال(2)

.(نن)ح5/210الصحاح.تصرفهولمأنثتهوالبقعةالبلدةبه
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...رفسكلفىالقصررخصةبابالصلاةكتاب

،(1)ركعتينفصفىواعتمرتبكرابىمعحججتثئم.سفر!قوثمفإناالضلاة؟

!رمعحججتثئم.سفرقومفإنا؟(2)الصلاةأتموامكةأهليا:قالثم

قومفإنا؟الصلاةأتموا:(4)لاقثم،(3)ركعتينركعتينفصفىواعتمرت

عثمانإنثئم،ركعتينركعتينفصفىواعتمرتعثمانمعحججتثئم.سفر

.(.رضو)أتتم

الفهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5454

وهب،ابنأخبرنى،الأصبغحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

بنبكرأبىبنالملكعبدأخبرنى،شهابابنعن،يونسأخبرنى

قلت:،عمرابنسألأنهأسيدبنخالدبنالفهعبدبنأمتةعن،الزحمنعبد

صلاةذكرنجدإنما،الكتابفىنجدهالاإنارف!لافىالضلاةقصرأرأيت

أرسلوجلعرالفهإن،أخىابنيا:عمربنالفهعبدقال:أمئةقال؟الخوف

وقصر.يفعللمجماللهرسولرأينامانفعلفإنماشيئا،نعلمولاعنيومحمدا

.(6)ىي!عالفهرسولسنهاسنةرف!لافىةال!ئصلا

بخطها.لا5:الأصلفىفوقهاكتب(1)

."ر،حبخطهلا5:الأصلحاشيةفىوكتب،م:منسقط(2)

ركعتبن".5:م،3صفىبعده(3)

مكةا.أهليا5:م،سفىبعدها(4)

والترمذى.بهحمادطريقمن(1229)داودوأبو،(19865)أحمدوأخرجه.(898)الطالسى(5)

وضعفه.(5552،5567)فىوصيأتىبهزيدبنعلىطريقمن(1643)خزيمةوابن،(545)

.(264)داودأبىضعيففىالألبانى

وصححه.بهأميةعن(0661)ماجهوابن،(456)النسائىوأخرجه.1/372والتاريخالمعرفة(6)

.(443)النسائىصحيحفىالألبانى
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الصلاةمثلهفىتقصرالذىالسفربابالصلاةكتاب

(1)ركبأبىبنالفهعبدعنشهابابنعنالفيثورواه

.إسنادهيقيموافلمشهابابنعنجماعة

الصلاةمثلهفىتقصوالذىالسفرباب

(2)ء
فسلىهاو

سلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5455

أسمع،وأناعيسىبنمحمدبنأحمدعلىقرئ:قالببغدادالفميه(و42/31

حدثنا،إسحاقأبىبنيحيىحدثنا،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا

فكان،مكةإلىالمدينةمن!حمالفهرسولمعخرجنا:قالمالكلنأنس

بمكةفأقمتمقلنا::قال.المدينةإلىرجعناحتىركعتينركعتينيصلى

أبىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(4)ارشع(3)اهبأقمنا:قالشيئا؟

.()يحيىعنأخرأوجهمنمسلموأخرجهمعمر،

أخبرناببغداد،السكرىيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5456

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلعلىأبو

عمرأن،أبيهعن،أسلمبنزيدعن،مالكأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

(1

(2

(3

(5

عنطرقمن9/289أيضاوأخرجه.بهالليثطريقمن9/289دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(

به.شهابابن

.""أسنده:مفى(

.م:فىليس(

والبخارى،(12945)وأحمدبه.الوارثعبدطريقمن(956،2996)خزيمةابنأخرجه(

وابن،(0771)ماجهوابن،(4371)والنسائى،(485)والترمذى،(2331)داودوأبو،(9724)

به.يحيىطريقمن(2754)حبانوابن،(956،2996)خزيمة

.(693)ومسلم،(ا"18)البخارى(
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الصلاةكتاب

.(1)ربيخإلىالصلاةقصر

الصلاةمئلهفىتقصرالذىالسفرباب

بنأحمدثناحد،إسماعيلأخبرنا،يحيىابنمحمدبوأوأخبرنا-5745

عمرابنعن،نافععن،مالكأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،الرمادىمنصور

ليالى)2(.يعنى.قواصدثلاثهذه:وقال،خيبرإلىالصلاةقصرأنه

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5458

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

حدثنا،المزكىجعفرابنبكرأبوحدثنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا)ح(

بنسالمعن،نافععن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

فىالصلاةفقصرالنصبذاتإلىركبعمربناللهعبدأباهأن،اللهعبد

.(3)دربأربعةوالمدينةالنصبذاتوبين:مالكقالذلك.مسيره

أخبرنا،الربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،زكرتاأبووأخبرنا-5459

بكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعى

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفرابن

إلىركبأنه،أبيهعنعمر،بناللهعبدبنسالمعن،شهابابنعن

به.الرزاقعبدعن(25)فواندهفىمعينبنيحىأخرجه(1)

.147/1ومالك،!النصبذاتإلىالصلاةأقصر:وفيه،(1430)الرزاقعبد(2)

المغاربة،عندوأربعةالمشرقأهلعندفرسخانوهىالطريقمنالرسوليقطعهاالمسافة:البريد(3)

هذهضعفالمغربوفىمترا،كيلرعرأحدزهاءالمشرقفىفهو؟طولهفىاختلفولذلك

.(در)ب2/210الكبيرالمعجم.المسافة

.147/1مالكعندوالأثر
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الصلاةمثلهفىتقصرالذىالسفربابالصلاةكتاب

أربعةمننحووذلك:مالكقال!ذلك.مسيرهفىالصلاةفقصر،اريم

(2)وو
.برد

أخبرنا،العدل!الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-5546

البوشنجى،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبو

137/3أن،اللهعبدبنسالمعن،شهابابنعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا/

.(2)التاماليوم(3)مسيرةفىيقصركانعمربناللهعبد

يقول!:كانعباسبناللهعبدأنبلغهأنه،مالكحدثناوبإسناده-1654

وفى،وجدةمكةبينمامثلوفى،والطائفمكةبينمامثلفىالصلاةيقصر

.(4)دربأربعةوذلك:مالكقال!.وعسفانمكةبينمامثل

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6254

عنمنصور،عن،شعبةأخبرناالجعد،بنعلئأخبرنا،غالببنمحمد

.()الصلاةفاقصرالليلإلىيوماسافرتإذا:قال!عباسابنعن،مجاهد

الحافظ،الرازىأحمدبنعلىبنأحمدحامدأبووأخبرنا-5463

والميل.2/889،089البلدانمعجم.المدينةمنميلاثلاثينعلى؟وقيل،المدينةقربواد:ريم(1)

.(لىم)الوسيطمترا.1852يساوىوالبحرىمتزا1609يساوىالبرى

.147/1مالك(2)

."مسيره9:م،3صفى(3)

وعسفان:.مكةمنمتراكيلو85-80بعدعلى:والطائفمتزا،كيلو75مكةوبينبينها:جدة(4)

مكة.منمتراكيلو80بعدعلى

."الصلاةيقصركانعباسبنالفهعبد"أن:وفيه،148/1مالكعندوالأثر

به.منصورطريقمن(8161،1821)شيبةابىوابن،(4299)الرزاقعبدأخرجه(5)
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الصلاةمثلهفىتقصرلاالذىالسفربابالصلاةكتاب

بنسعيدبنيوسفحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا،أحمدبنزاهرأنجرنا

بنعطاءعن،حبيبأبىبنيزيدحذثنى،ليثحدثنا،حخاجحدثنا،مسئم

،(1)ركعتينيصليانكاناعباسبناللهوعبدعمربنالقهعبدأن،رباحأبى

.(2)كلذفوقفمابردأربعةفىويفطران

حدثنا،البصرىعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5464

عن،يونسعن،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمد

.(3)ليلتينفى:قالىالتقصيرفى،الحسن

الصلاةمثلهفىتقصرلاالذىالسفرباب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5465

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

إلىأتقصر:سئلأنهعباسابنعن،عطاءعن،ديناربنعمروعن،سفيان

.(4)الطائفوإلى،جذةوإلى،عسفانإلىولكن،لا:فقالى؟عرفة

الحسنبنالرحمنعبدأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5466

شعبة،حدثنا،آدمحدثنا،الحسيننب"(ظ42/31إبراهيمحدثنا،القاضى

:عباسلابنقلت:قالى(حبرة)أباسمعت:قالىئعب!فلاشبيلأخبرنا

)ركعتينإ.:مفىبعده(1)

.2/566البارىفتحويظربه.الليثطريقمن(2261)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(2)

به.سفيانطريقمنعمر(مسند-ا277)الاثارتهذيبفىالطبرىأخرجه(3)

.183/1الشافعى(4)

التاريخ-ويظر.""جمرة:4/582الكبيروالتاريخ،موفى،!،حبوة:3صوفى،أ"حيرة:سفى(5)
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الصلاةمثلهفىتقصرلاالذىالسفربابالصلاةكتاب

.(2)و!تلا:قالنعم.:قلت؟يومكمنأتجىء:قالالأبفة)1(؟إلىأقصر

ابنالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكوياأبوأخبرنا-5467

أنسبنمالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان!بالربيعأخبرنا،يعقوب

محمدحدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا)ح(

ابنمعيسافركانأنه،نافععن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمابن

الضلاة)3(.يقصرفلاالبريدعمر

الكارزى،الحسنأبوأخبرنا،ال!لمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-6854

بلشى:قالأنهعثمانحديثفىعبيدأبوقال:قالالعزيزعبدبنعلئحدثنا

فىقاوإ،جبايةفىماوإ،تجارةفىماإ،سوادهمإلىيخرجونمنكمناساأن

كانمنالضلاةيقصرفإنماتفعلوا،فلا،الصلاةفيقصرون،4حشر

عن،أيوبعن،علئةابنحذثناه:عبيدأبوقالعدو.بحضرةأو(شاخصا)

عبيد:أبوقال.بذلكعليهقرئأوعثمانكتابقرأمنحدثنى:قالقلابةأبى

.(7)المرعىإلىبدوابهميخرجونالقومهمالحشر)6(:قوله

.4/381والتعديلوالجرح،4/265-الكبير

.1/97البلدانمعجم.البصرةمدينةإلىيدخلالذىالخليجزاويةفىدجلةشاطنعلىبلدة:الأبلة(1)

منعمر(مسند-ا276)الآثارتهذيبفىوالطبرى.بهادمعن4/258تاريخهفىىالبخارأخرجه(2)

.،بسعبةطريق

.148/1ومالك،182!/االشافعى(3)

سيأتى.ماوينظر"خشر".:الأصلفى(4)

."حاجةفىرسولا"يعنى:3صحاشيةوفى.2/451النهايةمسافرا.أى:شاخصا(5)

"الج!ئسر".:والمعاجمالغريبوكتبالتخريجمصدروفى،النسخفىكذا(6)

فى-والطبرىبه.عليةابنعن(8227)شيبةأبىابنوأخرجه.3/419،420الحديثغريب(7)
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3/138

الصلاةمثلهفىتقصرلاالذىالسفربابالصلاةكتاب

يمونأنتبلغغيبتهكانتلمنإلاالتقصيريرلمأنهالفقهمنوفيه

.اسفر

اللهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5469

،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

هواللهعبدقال:قالشهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،مسعرأخبرنا

كوفتكم)1(.منهوفإنما،هذاسوادكميغزبمملا:مسعودابن

عن،مجاهدبنالوفابعبدعن،عئاشبنإسماعيلروىوقد-0547

!ط،أهل"يما:قالكحيهاللهرسولأن،عباسابنعن،رباحأبىبنوعطاءأبيه

بنابكربوأ/أخبرناه."عشفانإلىمكةمنبردأربعةمنأدنىفىالصلاةتقصروالا

بنمحمدبنأحمدحذثنى،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارث

حدثناالعلاء،بنإبراهيمحدثنا،الترمذئإسماعيلأبوحدثنازياد،

يحتبئلاعئاشبنإسماعيل؟ضعيفحديثوهذا.(2)شائعبنإسماعيل

صصص(4)!ب(3)
قولمنذلكأنوالصحيح،بمرةضعي!مجاهدبنالوفابوعبد،به

به.ايوبطريقمنعمر(مسند-أ1260،261)الاثار-تهذيب

.الثورىبسفيانمقروئابهمسعرطريقمن(8226)ضيبةابىابنأخرجه(1)

.387/1الدارقطنى(2)

.1/270فىترجمتهمصادرتقدمت(3)

التاريخ:فىعليهالكلامينظر.السائببنالفهعبدمرلىالمكىجبربنمجاهدبنالوهابعبد(4)

.6/534التهذيبوتهذيب،18/615الكمالوتهذيب،6/69والتعديلوالجرح،6/98الكبير

.الثورىوكذبهمتروك:528/1التقريبفىحجرابنوقال
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أيامثلاثةمنأقلفىالصلاةتقصرلاقال:منحجةبابالصلاةكتاب

.(1)ذكرهسبقكماعباسابن

أيامثلاثةمنأقلفىالصلاةتقصرلاقال:منحجةباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-4715

:قالالله2عبيدعنسعيد،بنيحيىحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناداود،

ومعهاإلاثلاثا(3)امرأةشمافر"لا:قالمح!مبالنبىعن،عمرابنعن،نافعحدثنى

ر(4)
يحيىحديثمن""الصحيحفىومسلتمالبخارىأخرجه.محربم((فىو

.()القطان

ببغداد،الفوارسأبىبنأحمدبنالحسنالفوارسأبوأخبرنا-5472

نعيم،أبوحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،الصوافبنأحمدبنمحمدأخبرنا

عمربنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)ح(الأعمشحدثنا

عن،وكيعأخبرنا،العبسئاللهعبدبنإبراهيمحدثناالزاهد،حفصابن

تسافر"لا:لمجماللهرسولقال:قالسعيدأبىعن،صالحأبىعن،الأعمش

(6)

محريم"ذىأوزوجهاأوأخيهاأوابنهاأوأبيهامعإلا،فصاعداأيايمثلاثةسفراامرأة

.(5463)فىتقدم(1)

"عبد".:م،سفى(2)

.""المرأة:الأصلفى(3)

بنيحيىطريقمن(2521)خزيمةابنوأخرجه.(4615،6290)وأحمد،(1727)داودأبو(4)

به.الفهعبيدطريقمن(413/1338)ومسلم،(0861)والبخارىبه.سعيد

.(1338/134)ومسلم،(8701)البخارى(5)

من(2519)خزيمةوابن،(2898)ماجهوابن،(1726)داودوأبو،(15151)أحمدأخرجه(6)

به.وكغطريق
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أيامثلاثةمنأقلفىالصلاةتقصرلاقال:منحجةبابالصلاةكتاب

معأوأخيهاأوأبيهاأوزوجهامعإلا1:نعيمأبىروايةوفى،وكيعحديثلفظ

أبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(("المرأة:وقال."محريمذى

وقالالأعمشعنمعاويةأبىحديثمنوأخرجه،وكيععنوغيرهشيبة

فصاعدا")1(.اصيابمثلاثةيكوني!سفرا:فيه

عنه:الروايتينإحدىفىوقالسعيد،أبىعنيحيىبنقزعةورواه

عنهريرةأبوورواه."يومين9:عنهالأخرىالزوايةفىوقالثلالت((."فوق

.""يوط:بعضهافىوقال.((وليلةيوط1:عنهالزواياتإحدىفىفقالؤ!عالنبى

"بريدا".:بعضهافى،و43/31وقال"ليلة".:بعضهافىوقال

قزعة:عنالأولىالروايةأفا

حدثنا،المحفداباذئطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوفأخبرنا-5473

بنوهشامعروبةأبىبنسعيدحدثنا،عبادةبنروححدثنا،الذورىالعباس

نهى:قالالخدرىسعيدأبىعن،قزعةعن،قتادةعن،اللهعبدأبى

أخرجه.(2)محرمذىمعإلاأئامثلاثةفوقالمرأةتسافرأنع!ج!الفهرسول

الذستوائى)3(.وهشامعروبةأبىابنحديثمن""الصحيحفىمسلم

عنه:الأخرىالزوايةوأما

خدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوفأخبرنا-5474

.(1340)مسلم(1)

به.هامطريقمن(01141)وفىبه.صعيدطريقمن(09114)أحمدأخرجه(2)

.(827/418)2/976مسلم(3)
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أيامثلاثةمنأقلفىالصلاةتقصرلاقال:منحجةبابالصلاةكتاب

بنومسلمكثيوبنومحمدعمربنوحفصالولي!وأبوعفانحدثنا،تمتام

:قالأنبأنىالملكعبد:قالشعبةحدثنا:قالواحكامبنوعمروإبراهيم

سمعت:قالالخدرىسعيدأباسمعت:قالزيادمولىقزعةسمعت

وأزوجهاومعهاإلا،وليلتينيومينمسيرة(1)المرأةتسافر"لا:يقوللمجيهللهارسول

(2)

الوليدوأبىعمربنحفصعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.منها((محريمدو

ء(3)شعبةعناخروجهمنمسلموأخرجهوغيرهما،

:هريرةأفيعنذلكفىالرواياتوأما

حدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوفأخبرنا-5475

139/3،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب/بنمحمدالعباسأبو

!والفهرسولعن،هريرةأبىعن،سعيدأبىبنسعيدعن،مالكأخبرنا

ىذمعإلاوليلةيوممسيرةتسافرالآخر)4(واليومباللهتؤمنلامرأةيحل"لا:قال

وأشار،(6)مالكعنيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.محريم"
()

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.""امرأة:مفى

به.عفانعن(11294)أحمدأخرجه

.(827/416)2/976ومسلم،(1881،1971)البخارى

"أن".:مفىبعده

.979/2ومالكالعى(،شفاء-747)م!دهفىوالشافعى،(1584)المعرفةفىالمصنف

به.مالكطريقمن(2725)حبانوابن،(4252)خزيمةوابن،(7222)أحمدواخرجه

كماالأشرافتحفةفىالمزىوذكره."هريرةأبىعنأبيهعن!سعيد:وفيه.(1339/421)مسلم

ونقل.9/485الأشرافتحفة."هريرةأبىعنأبيه"عن:النسخبعضوفى:قالثمالمصنفعند

-لرواةهناوقعكذا:قالأنهالجيانىغسانابىعن348/2الأنوارمشارقفىعياضالقاضى
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الصلاةكتاب

البخارى)1(إليه

أيامثلاثةمناقلفىالصلاةتقصرلاقال:منحجةباب

بنبشرورواه،(2)مالكعنوجماعةبكيروابنالقعنبئرواهوكذلك

ذئبأبىابنقالهوكذلك.(3)هريرةأبىعنأبيهعنسعيدعنمالكعنعمر

سعيد.عنسعدبنوالليث

ذئب:أبيابنحديثأما

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوفأخبرنا-5476

أبىبنسعيدحدثنا،ذئبأبىابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

يحل"لا:!يهعالفهرسول!ال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،المقبرىسعيد

فىالبخارىرواه.(4)((ميرحمذوومعهاإلايوماتسافرالآخرواليومباللهتؤمنلامرأة

ابنعناخروجهمنمسلموأخرجه،ذئبأبىابنعنادمعن""الصحيح

.(6)ديعسعنكثيرأبىبنيحيىقالهوكذلك.ذئب!بى

الفيث:حديثوأما

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئفأخبرنا-7745

(3

مسلم.عنالدمشقىذكرهكذا،أ"ابيهإسقاطعنهوالصحيح،=مسلم

.(0881)عقبالبخارى

.11/374التمهيدوينظربه.مالكعنوالنفيلىالقعنبىعن(1724)داودأبرأخرجه

به.ثرطريقمن(2523)خزيمةوابن،(1701)والترمذى،(1724)داودأبوأخرجه

به.ذئبأبىابنطريقمن(2726)حبانوابن،(1474)أحمدوأخرجه.(2436)الطيالسى

.(1339/042)ومسلم،(0881)البخارى

به.كثيرأبىبنيحيىطريقمنالميمشية()ط423/2أحمدأخرجه
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أيامثلاثةمنأقلفىالصلاةتقصرلاقال:منحجةبابالصلاةكتاب

أبيه،عن،سعيدعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثنا

ليلةمسيرةتسافرمسلمةلامرأةيحل"لا:قال!ج!مجللهارسولإن:قالهريرةباأأن

سعيدبنقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"اهنمحرمةذورجلومعهاإلا

.(2)الليثعن

منلأن"الحديثمتنفىمتفقةكلهاهريرةأبىعنالرواياتوهذه

بيومها.أراد"ليلة".:قالومن،بليلتهبهأراد"يوما".:قال

أبىعنسعيدأبىبنسعيدعنصالحأبىبنسهيلروىوقد-5478

.((محرمذىمعإلابريداامرأةتسافر"لا:قاللمجج!اللهرسولأن،هريرة

حدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرناه

عن،سلمةبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسف

فدكره)3(.صالحأبىبنسهيل

!والنبئوكأن،صحيحةواليومواليومينالثلاثةفىالرواياتوهذه

تسافرعنهاوسئل"لا".:فقال،محرمغيرمنثلاثاتسافرالمرأةعنسئل

منهمواحدكلفأدى"لا".:فقال،ويوما"لا".:فقال،محرمغيرمنيومين

وباللهللسفر،حدا(ظ43/31الأعدادهذهمنعدديكونولا،حفظما

التوفيق.

به.الليثطريقمن(2728)حبانوابن،(1723)داودوأبو،(8489)أحمدأخرجه(1)

.(1339/194)مسلم(2)

به.سهيلطريقمن(2526)خزيمةوأبن.بهسلمةبنحمادطريقمن(2727)حبانابنأخرجه(3)
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...الخفينعلىوالمسحالتقصيرترككراهيةبابالصلاةكتاب

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثناوقد-5479

المروزى،سهلبنحمدويهبنمحمدنصرأبوأخبرناإملاء،الفهرحمه

بنعمروعن،الهلالئعيينةبنسفيانحدثنا،المروزىادمبنمحمودحدثنا

لمج!النبئسمعت:قالعباسابنعن،عباسابنمولىمعبدأبىعن،دينار

ء(1)مه،ص،
اخرجه.محربم"ذوومعهاإلاامرأةتسافرولا،بامرأةرجليخلون"لا:يقول

.(2)عيينةابنحديثمنومسلمالبخارى

الخفينعلىوالمسحالتقصيرتركحراهيةباب

السنةعنرغبةرخصةيحونوما

أبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدالقهعبدأبوأخبرنا-5485

بنإسحاقحدثنامحمد،بناللهعبدحذثنى،يعقوببنمحمداللهعبد

عن،مسروقعن،الفخحىأبىعن،الأعمشعن،جريرأخبرنا،إبراهيم

منناساذلكفبلغ،فيهفترخصمراأكج/الفهرسولصنع:قالتر!نهاعائشة14،/3

أمرعنىبلغهمرجماليبال"ما:فقال،عنهوتنرهواكرهوهفكأنهم،أصحابه

.(3)"خشيةلهوأشدهم،باللهأعلمهملأنافواللهعنه،وتنزهوافكرهوهفيهترخصت

،(1934)أحمدوأخرجه.(5438)والشعب،(889)والآداب،(2349)الصغرىفىالمصنف(1)

ابنطريقمن(2731)حبانوابن،(2529،0253)خزيمةوابن،(9218)البهرىفىوالنسائى

.(1341)ومسلم،(3006،3061)البخارى(2)

من(1520،2021)خزيمةوابن،(06310)البهرىفىوالنسائى،(25482)احمداخرجه(3)

به.الأعمشطريق
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..-الخفينمحلىوالمسحالتقصيرترككراهيةبابالصلاةكتاب

البخارئوأخرجه،جريرعنحرببنزهيرعن"الصمحيح"فىمسلمرواه

الأعممث!إا(.عنغياثبنحفصحديثمن

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5481

إبنإ2(حدثنا،معووفبنهارونحدثنا،الهيثمبنأحمدحدثنا،الصفارعبيد

ابنعن،نافععن،قيسبنحربعن،عقبةبنموسىعن،الدراوردى

نأيحبكمارخصهتؤتىأنيحبوجلعزالله"إن:قالرو!هحصللهارسولأن،عمو

(1،31صصو
."عزائمهتؤتى

بنموسىعنالدراوردىعنحمنئبنإبراهيمرواهوكذلك-5482

."معاصيهتؤتىأنيكره"كما:قالأشهإلا،ط!!

الأدمى،الفضلبنلمملمقتيبةأبوأخبرنا،ائحالمحظاللهعبدأبوأخبرناه

ءفذكره.حمنئبنإبراهيمحدثنا،الصائغنصربنمحمدحدثنا

بكرأبوحدثنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمونصرأبووأخبرنا-5483

البيهقى،الحليمعبدبنعبدانحدثنا،عيسىبنالحسنبنالمؤملبنمحمذ

عن،غزتةبنعمارةعنمحمد،بنالعزيزعبدحدثنا،مصعبأبوحدثنا

عزالله"إن:قالصيل!القهلو!سرأن،عموابنعن،نافععن،!يقبنحرب

.(1061،1730)والبخارى،(2356/127)مسلم(1)

،18/190الكمالتهذيبينظر.الدراوردىمحمدبنالعزيزعبدوهو.والشعبالنسخفىكذا(2)

.3/1074والمهذب،192

/3الذهبىوقال.بهحربطريقمن(3568)حبانابنواخرجه.(3889)الشعبفىالمصنف(3)

الستة.فىلهيخرجولم،يضحفلمحرب:ا؟74



السنةعنرغبةغيرالخفينعلىالمسحتركمنبابالصلاةكتاب

بنعلئرواهوهكذا.(1)"معاصيهتؤتىأنيكرهكمارخصهتؤتىأنيحبوجل

منهماسمعهوكأنه،(2)عمارةعنالعزيزعبدعنوغيرهماوقتيبةالمدينى

اللهوعبدعمربنالفهوعبدمسعودبنالقهعبدعنبمعناهرؤيناهوقد،جميعا

.(3)عزائمهتؤتىأنيححثكما:قالواانهمإلا،قولهممنعباسابن

حتانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-5484

،الوارثعبدحدثنا،الرهرانئالزبيعأبوحدثنا،منيعابنحدثنا،الأصبهانئ

ابنسألت:قالمحرزبنصفوانعن،العجلىموزقعن،التئاحأبوحدثنا

.(4)رفكالسنةخالفمن،ركعتان:قال،السفرصلاةعنعمر

السنةعنرغبةغيرالخفينعلىالمسحتركمنباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5485

موسى،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،رافعبنالمسيبعن،الأعمشحدثنا،الطنافسئعبيدبنمحمدحدثنا

قدإنىأما:فقال،إليهفنظرواخفيهنزعأيوبأبارأيت:قالمدركبنعلى

(1)

(2)

(3)

(4)

به.عمارةطريقمن(950،0272)خزيمةابنأخرجه

وعند،بهقتيبةطريقمن(2742)حبانوابن،(5866)وأحمد.بهعلىعن(5873)أحمدأخرجه

الصحيح.رجالورجاله:3/162الهيثمىوقال.!يقبنحرببإسقاطأحمد

.(26883-26880)شيبةأبىابنمصنفينظر

،1/422المعانىشرحفىوالطحاوى.بهالتياحأبىطريقمن7/185الحليةفىنعيمابوأخرجه

به.صفوانطريقمن6/427التمهيدفىالبرعبدوابن
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السثةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتردمنبابالصلاةكتاب

الوضوء)1(.إلئحببولكنى،عليهمايمسحجم!ييهاللهرسولرأيت

شعبة،عنهروىبائذى)2(وليس.مدركبنعلئ:عبيدبنمحمدقالهكذا

أعلم.والله.الصلتبنعلى:الصوابولعل

عنأيوبأبىمولىأفلححديثمنالطهارةكتابفىرويناهوقد

.13)أتوبأبى(و44/31

السنةعنرغبةغيرالسفرفىالقصثرتوكمىباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنلم!عيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4865

عاصم،أبوحدثنا/،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بناللهعبدعن،عمارأبىبناللهعبدبنالرحمنعبدأخبرنا،جريجابنعن

)أن:وجلعزاللهقول:رضرجمنهالخطاببنلعمرقلت:قاليعلىعن،بابئ

مماعجبت:قال.(101النساء:أكفروأ!الذينيفننكمأنخفئمإنالصلؤةمننقصروأ

،!بهاالى!دق"صدقة:فقال،مج!يكله،ا1رسولقسألت،منهعجبت

فاقبلوها")4(.

أبوأخبرناببغداد،العدلبشوانابنالحسينأبووأخبرنا-5487

المسيبعنالأعمشطريقمن(0394)والطبرانى.بهعبيدبنمحمدعن(23574)أحمدأخرجه(1)

.موثقونورجاله:1/255المجمعفىالهيثمىوقالبه.الصلتبنعلىعن

.""بالقوئ:م،سفى(2)

.(1410)فىتقدم(3)

.(4445)فىتخريجهوتقدم.بهمرزوقبنإبراهيمعن(3739)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(4)
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السنةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتركمنبابالصلاةكتاب

حدثنا،كثيربنسعيدبناللهعبيدحدثنا،المصرئمحمدبنعلئالحسن

ابنعن،وهببناللهعبدحدثنا،سعدبنالفيثحذثنى،صالحبناللهعبد

عن،باباهبناللهعبدعن،عمارأبىبنالزحمنعبدحدثنى:قالأنهجريج

عزاللهقولأرأيت:ريهنهالخطاببنلعمرقلت:قالأنه(1)منيةبنيعلى

أمنوقديفننكم!هوأنخفئمإقالصلؤةمننقصرواأننجاخعليهز)فلئس:وجل

فسألت،منهعجبتمماعجبتعمر:فقالالتقصير؟شأنفما،الناس

.(2)"هتقدعفاقبلواعليكمبهااللهتمذقصدقة"هى:فقال؟هىماجمجع!اللهرسول

خالدبنومسلمالمجيدعبدعنالشافعئقالهوكذلك.باباهابن:قالكذا

.(3)جريجابنعن

:وقال،مضىكماجريجابنحديثمن""الصحيحفىمسلموأخرجه

الحديث،هذافىجريجابنعنجماعةقالهوكذلك.(4)بابيهبناللهعبدعن

وائذى،بابيهوابن،()باباهوابن،بابئابن:ثلاثةأنهممعينبنيحيىوزعم

(7)سفيانبنيعقوبوذهب.(6)بابيهبنالفهعبدعمارأبىبنالفهعبدعنهيروى

.378/32،379الكمالتهذيبوينظر"ينبه!.:م،سفى(1)

الليث.ذكردونبهوهبابنعن(19)صالحبنالفهعبدصالحأبىجزء(2)

.76صالحديثاخقلاف(3)

.(686/4)مسلم(4)

.87/3الدورىبروايةمعينابنتاريخوينظرهاء.بغير"بابالا:مفى(5)

.87/3الدورىبروايةمعينابنتاريخ(6)

.2/27والتاريخالمعرفة(7)
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السنةصرمخبةغيرالسفرفىالقصوتركمنبابالمملاةكتاب

.(1)اللهرحمهالبخارىكلائمدلقولهمثلوعلى،مكئوهوواحدأنهمإلى

أخبونا،يعقوببنمحمذالعباسأبوحدثنا،الحافأاللهعبدأبوأخبونا

ا!سفرمىالقصرأنعلىك!ج!اللهرسولقول!دل:الشا!عىقال:قالالربيع

ودل،يقصرواأناللهمقحتملارخصةوالصدقة،اللهمقصدقةخوفللا

قالت:ر!بهاعائشةوإن،المسافرشماءإنخوفبلاالسفرفىيقصرواأنعلى

.(2)رصقوالسفرفىأتئم؟صسج!اللهرسولفعلدلئاكل

عمرلنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكوأبوأخبونا-5488

أبوحدثنا،ثواببنمحمد!بسعيدحدثنا،المحاملئحدثنا،الحافظ

نأر!نهأ،عائشةعن،رباحأبىبنعطاءعنلممعيد،!بعمرحدثنا،عاصم

إسنادهذا:علئقال.(4)ويصومويفص!!،ويتمالسفر)3(فىيقصركانع!ي!النبئ

صحيح.

زيادبنوالمغيرةصالحبندلهمحديثمقشماهدولهذاالثيخ:قال

.(ضمعيف)وكلهم،عمروبنوطلحة

.48/5الكبيرالتاريخ(1)

.76صالحديثواختلاف،(1590)المعرفةفىالمصنف(2)

.""الصلاة:م،سفى(3)

.2/189والدارقطنى،(596)والصغرى،(1592)المعرفةفىالمصنف(4)

،3/250الكبيوالتاريخ:فىعليهالكلامينظوالكوفى.الكندىصالحبندلهمفهودلهمأما(5)

الضهديبوتثذيب،8/494الكمالوتهذيب،675/3والكامل،436/3وائتعديلوالجرح

ضعيف.:236/1التقويبفىحجوابنوقال.184/3

-ا*!لاتقدمفعمووبنطلحةوأما،(4685)عقبعليهالكلامتقدمفقدزيادبنالمغيرةوأما
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3/142

السنةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتركمنبابالصلاةكتاب

صالح:بندلهمحديثأقا

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالقهعبدأبوفأخبرنا-5489

حدثنا،عقانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

خمنهاعائشةعن،عطاءعن،الكندئصالحبندلهمحدثنا،موسىبناللهعبيد

.(1)نرجعحتىأربعامكةإلىخرجناإذالمجوالنبىمعنصفىكنا:قالت

زياد:بنمغيرةحديثوأقا

،الضفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئفأخبرنا-5945

،عطاءعن،زيادبنمغيرةحدثنا،داود/بنالفهعبدحدثنا،الكديمئحدثنا

وكجعرواهوكذلكويتتم)2(.رف!لافىيقصركانعجحوالنبئأن،عائشةعن

(3)ريوو.
.مغيرهعنوعيره

طلحة:حديثوأقا

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوفأخبرنا-5491

بنيعلىحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا،الحافظ

عائشةعن،عطاء(ظ44/31عن،عمروبنطلحةحدثنا:قالانعيموأبوعبيد

.(2362)عقبعليه=

به.الفهعبيدطريىمن3/976الكاملفىعدىابنأخرجه(1)

ضعف،فيهدلهم:2/0761الذهبىوقال.بهداودبنالفهعبدطريقمن2/189الدارقطنىاخرجه(2)

ونق.وقد

الحديثصالحوهو:مغيرةعن2/0761الذهبىوقال.بهوكغعن(8263)شيبةابىابنأخرجه(3)

النسائى.بهاحتج
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الصلاةكتاب
السنةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتركباب

فىوأفطروصاموقصر،أتمقد؟!ج!ك!اللهرسولفعلقدذلككل:قالت

السفر)1(.

أبىبنعطاءأخبرنا:ثقةكوفئالمرهبئذربنعمرقالوقد-5492

أبوأخبردافيماوهوأرلعا.المكتوبةالسفرفىتصلىكانتعائشةأن،رباح

،نجدةبنمعاذأخبرنا،بهراةشيبانابنمحمدأبوأخبرنا،قتادةابننصر

دلهملروايةكالموافقوهو.فذكرهذر.بنعمرحدثنا،يحيىبنخلادحدثنا

سند.زيادء؟دلهمروأيةفىكانوإن،صالحابن

صحيح:بإسنادقوىشاهدولسنده

أخبرلا،السلمئالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبوأخبرناه-5493

بنمحمدبناللهوعبدالنيسابورئبكرأبوحدثنا،الحافظعمربنعلئ

قال:.الصورىكثيربنإبراهيمبنمحمدحدثنا:قالاالمروزىإسحاق

الغزى.عمروبنمحمدبنالفهعبذحدثنا،النيسابورئبكرأبووحذثنا

أحمد،بنزاهرحدثنا،الحافطالرازىعلىبنأحمدحامدأبووأخبرنا

الضسورىكثيربنإبراهيمبنمحمدحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا

بنالعلاءحدثنا،يوسفبنمحمذحدثنا:قالاالغزئعمروبنالفهوعبد

خرجت:قالتر!نهاعائشةعن،أبيهعن،الأسودبنالرحمنعبدعن،زهير

وصصت،!ي!اللهرسولفأفطر،رمضانفىعمرةفى!ح!ك!اللهرسولمع

الذحلبىوقالى.بهنعيمأبىطريقمن6/424التمهحدفىالبرعبدابنوأخرجه.2/189الدارقطنى(1)

.ضعفوهطلحة:1076/2
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السنةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتركمنبابالصلاةكتاب

وصمت،أفطرت،وأفىأنتبأبىالقهرسوليا:فقلت،وأتممتوقصر

.(1)"عائشةيا"أحسنت:فقال؟وأتمصتوقصرت

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-5494

حدثنا،التبعئمحمدبنأحمدحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظ

:قالالأسودبنالزحمنعبدعن،زهيربنالعلاءحدثنا،الحكمبنالقاسم

،الص!حلاةوأتمصتفقصر،معهوأنا!ج!الفهرسولاعتمر:ر!نهاعائشةقالت

الله،رسولياوأمىأنتبأبى:قلتمكةإلىدفعتفلفا،وصمتوأفطر

علئ.بهعاماو."عائشةيا"أحسنت:قال؟وصمتفطرتوأ،تممتوأقصرت

عائشةأدركقدالرحمنوعبد،حسنإسنادوهو،متصلالأؤل:علىقال

.(2)مراهقوهوعليهافدخل

بنزاهرأخبرنا،الحافظالزازئ(3علىبنأحمد3)وأخبرنا-5495

أبوحدثنا،الدورىمحمدبنعباسحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،أحمد

عنالأسود،بنالزحمنعبدحذثنىزهير،بنالعلاءحدثنا،نعيم

إذاحتى،مكةإلىالمدينةمنجمجحواللهرسولمعاعتمرتأنهارعأ،عائشة

وأفطرت،وأتممتقصرت،مىوأأنتبأبىالقهرسوليا:قالتمكةقدمت

ابذا،رمضانفىهف!جماللهرسوليعتمرولم،منكر:2/0761الذهبىوقال.188/2الدارقطنى(1)

.3/603البارىوفتح،2/93المعادزادوينظر.معينابنووثقهالنسائىلهروىوالعلاء

.2/188قطنىالدار(2)

أحمددا.بنأعلى:م،3ص،سفى(3-3)
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الصلاةكتاب
السنةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتركمنباب

بكرأبوقال.(1)ئلععابوما."عائشةيا"أحسنت:فقال؟وصمت

عن:قالومن.عائشةعنالرحمنعبدعن:نعيمأبوقالهكذا:النيسابورى

أخطأ.فقدالحديثهذافى.أبيه

فرضتقولها:معتتمكانتأنهاعائشةعنوصحيح:الشيخقمال

ركعتين.الصلاة/

بنزاهرأخبرنا،الحافظالرازىعلىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-9654

بنوإبراهيميحيىبنمحمدحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثناأحمد،

عن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا:قالواالفهعبيدبنومحمدمرزوق

أربعا،رف!لافىتصفىكانتأنهار!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

.(2)ئلعيشقلاإنهأختىابنيا:فقالت؟ركعتينصفيتلو:لهافقلت

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-5497

حدثنا،صدقةبنإلياسبنجعفرحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسن

سعيدعن،يزيدبنخالدحذثنى،سعدبنالفيثحدثنى،صالحبناللهعبد

الزبير-حدثهبنعروةأن،كيسانبنصالحعن،ربيعةحدثنى،هلالأبىابن

قرتفأ،رف!لاوالحضرفىركعتينكانتفرضتحينلصلاةاأن،ئشةعاعن

فأخبرتها:قالأربعا.الحضرفىوأتمت،ركعتين،و31/45علىالسفرصلاة

أربعتصلىكانتعائشةأنأخبرنىقدعروةإن:فقال،العزيزعبدبنعمر

به.نعيمأبىطريقمن(1455)النسائىوأخرجه.(1593)المعرفةفىالمصنف(1)

به.هشامعن(6"87)المعرفةفىالمصنفذكره(2)

-ا49-

3،/143



السنةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتركمنبابالصلاةكتاب

عنأخبرتنىكيف:فقلت،عندهيوماعروةفوجدت:قالال!فر.فىركعات

تصلىكانتأنهاحذثتنىأليس:عمرفقال.(1)هبحذثنىبمافحدث؟عائشة

.(2)ىلب:قالالسفر؟فىأربعا

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأنجرنا-5498

سفيانأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنمحمدحدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

(3)،ولم05
،عروةعن،الزهرىعن،سفيانحدثنا،حسرمبنعلئحدثنا،إسحاق

صلاةفىفزيد،ركعتينركعتينالضلاةفرضتماأول:قالتعائشةعن

:قال؟الضلاةتتمكانتعائشةشأنفما:قلتال!فر.صلاةوأقرتالحضر

فىمسلمرواه،الشافعىحديثلفظ.(4)هب!رعثمانتأولماتأولتإنها

عنمحمدبناللهعبدعنالبخارئورواه،خشرمبنعلىعن""الصحيح

لى.-

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5499

إعمر!.:م،سفىبعده(1)

وأحمدبه.صالحبناللهعبدطريقمن(59)العزيزعبدبنعمرمسندفىالباغندىأخرجه(2)

وابن،(544)والنسائى،(1981)داودوأبو،(685/1)ومسلم،(035)والبخارى،(26338)

مختصرا.بنحوهبهكيسانبنصالحطريقمن(2736)حبان

"عمرة".:مفى(3)

،(524)النسائىوأخرجه.78صالحديثاختلاففىوالشافعى،(5971)المعرفةفىالمصنف(4)

به.سفيانطريقمن(303)خزيمةوابن

.(0901)والبخارى،(685/3)مسلم(5)
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الصلاةكتاب
السنةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتركمنباب

بنالواحدعبدحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

:يقوليزيدبنالرحمنعبدسمعت:قالإبراهيمحدثنا،الأعمشعن،زياد

بنالفهلعبدذلكفقيل،ركعاتأربعبمنىريهبهعفانبنعثمانبناصلى

وصفيت،ركعتينبمنى!كاللهرسولمعصليت:قالثمفاسترجع،مسعود

بمنىل!عبهالخطاببنعمرمعوصليت،ركعتينبمنىر!حنهبكرأبىمع

فىالبخارىرواهمتقبلتان)1(.ركعتانركعاتأربعمنحظىفليت،ركعتين

.(2)مسلموكذلكسعيد،بنقتيبةعن""الصحيح

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-5555

وحديث،حذثاهمغياثبنوحفصمعاويةأباأن،مسددحدثنا،داودأبو

:قاليزيدبنالرحمنعبدعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،أتممعاويةأبى

!صاللهرسولمعصليت:اللهعبدفقالأربعا،بمنىر!جهعثمانصلى

ومع:حفصعنزاد.ركعتينعمرومع،ركعتينبكرأبىومع،ركعتين

تفرقتثم:معاويةأبىعنهناهامنزادأتمها.ثم،مارتهإمنصدراعثمان

144/3قالمتقبلتين.ركعتين/ركعاتأربعمنلىأنفلوددت،الطردتىبكم

فقيل،أربعاصفىاللهعبدأن،أشياخهعنقرةبنمعاويةفحدثنى:الأعمش

.(3)رشالخلاف:قالأربعا؟!صليتثئمعثمانعلىعبت:له

به.قتيبةعن(1447)النسائىأخرجه(1)

.(695)ومسلم،(1084)البخارى(2)

أبىطريقمن(9622)خزيمةوابن،(569)ومسلم،(9335)أحمدوأخرجه.(0961)داودأبو(3)

به.معاوية
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السنةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتر&منبابالصلاةكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-1055

الأعمش،عن،نعيمأبوحدثنا،صالحبنموسىبنبشرحدثنا،الضفارعبيد

بمنىالطهرعثمانصلى:قالالحىأشياخعن،بواسوقئئبنمعاويةحدثنا

العصررحلهفىبأصحابهصفىثئم،عليهفعابالفهعبدذلكفبلغأربغا،

أىهإلمحى)1(:قالأربعا؟!وصفيتعثمانعلىعبت:لهفقلتأربعا،

.(2)الخلاف

:موصولبإسنادذلكروىوقد

محمدأبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدأخبرنا-5502

مسر،أبىابنيحيىأبوحدثنا،بمكةالفاكهئإسحاقبنمحمدبناللهعبد

عن،إسحاقأبىعن،إسحاقأبىبنيونسحدثنا،يحيىبنخلادحدثنا

دخلفلما،بجمعمسعودبنالفهعبدمعكنا:قاليزيدبنالزحمنعبد

:قال،أربعافصفىأربعا.:قالوا؟المؤمنينميرأصلىكم:سألمنىمسجد

!؟ركعتينصفىبكروأبا،ركعتينصفىجمجيرالنبئأنتحذثناألم:لهفقلنا

فأخالفه)3(،إمافا،كانعثمانولكن،الانأحذثكموهوأنا،بلى:فقال

!؟(4شرولوالخلاف

"صليتأ.:3صفىبعده(1)

به.نعيمابىطريقمن39/255دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

.إأخالفهإفما:م،سفى(3)

به.المصنفطريقمن39/254دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(4)
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السثةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتردمنبابالصلاةكقاب

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5503

،أئوبعن،حفادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،اوددبوأ،ظ31/54حدثنا

؟الأعرابأجلمنبمنىالصلاةأتمر!بهعفانبنعثمانأن،الزهرىعن

أربعا)2(.الصلاةأنليعلمهمأربعابالناسفصلى،عامئذكثروا)1(لأنهم

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،انعبدبنأحمدبنعلئأخبرنا-4055

حدثنا،كالسببنحميدبنيعقوبحدثنا،القاضىإسحاقبنموسىحدثنا

عن،حميدبنالرحمنعبدعن،حميدبنالزحمنعبدمولىسالمبنسليمان

أيهمايا:فقالالناسخطبثم،بمنىالصلاةأتمأنه،عفانبنعثمانعن،أبيه

منالعامحدثولكنه،صاحبيهوسنةع!ج!الفهرسولسنةالسنةإنالناس

يستنوا)3(.أنفخفتالناس

فرأى،رخصةراهيكونأنوالأشبههذا،غيرقيلوقدالتنيخ:قال

عائشة.رأتهكماجائزاالإتمام

القصر:اختيارهممعالصحابةمنواحدغيرعنذلكروىوقد

(1)

(2)

(3)

"كفرواإ.:الأصلفى

اسمينصبونالعربمنقوملغةوبالنصب.إأربع9:التخريجمصدرىوفى،"أربعا!:النسخفىكذا

تقدير:علىحالايكرنأنويحتمل.394صالمحانىحروففىالدانىالجنىينظروخبرها.إن

البارىفتحفىحجرابنذكرحيثأربغا؟إ.آلصبحأ:ت!كيقولهمنهوقريبأربغا!.تصلىالصلاةإأن

.(0460)فىالحديثوتقدم.نفسهبالتقديرحالأنها2/150

طريقمن39/255دمشقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.(1964)داودأبىعندوالحديث

منقطع.سنده:1078/2الذهبىوقالبه.المصنف

به.المصنفطريقمن39/255دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه

-153-



السنةعنرغبةغيرالسفرفىالقصرتركمنبابالصلاةكتاب

السكرىالجئارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5555

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

الكندىليلىأبىعن،إسحاقأبوحدثنا،إسرائيلأخبرنا،اقالززعبدحدثنا

فحضرتلمجؤ،النبىأصحابمنراكباعشراثنئفىسلمانأقبل:قال

نساءكم؟ننكحولانؤمكملاإنا:قال.الفهعبدأباياتقذم:فقالوا،الضلاة

فقال:قال.أربعا(1)مهبفصلىالقوممنرجلفتقذم:قال.بكمهداناالفهإن

الرخصةإلىونحن،المرئعةنصفيكفيناكانإنما!؟وللمرئعةلناما:سلمان

ير!ص،(2)2
رخصه،القصرأنالضحابةهؤلاءبمشهدالفارسئسلمانفبين.حوج

التوفيق.وبالله

عبدبنالأسودبن(3الرحمنوعبد3)مخرمةبنالمسورعنوروينا

جوازورؤيناويصومان)4(،رف!لافىالضلاةيتفانكاناائهمايغوث

.()قلابةوأبىالمسئببن/سعيدعنالأمرين145/3

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-6555

زيدبنعمرانحدثنا،رجاءبنالفهعبدحدثنا،مسلمأبوحدثنا،الصفارعبيد

م:أبنا".ىف(1)

الحليةفىنحيموأبو،(6053)الطبرانىطريقهومن،(4283،10329)الرزاقعبدمصنف(2)

معين.ابنضعفهالكندىليىوأبو:156/2المجمعفىالهيثمىوقال.189/1

.االلهأعبد:مفى(3-3)

.9/96والتصهيد،1/420للطحاوىالمعانىشرحينظر(4)

.(8264،8268)شيبةابىابنمصنفينظر(5)
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والحضر...السفرفىالمغربإتمامبابالصلاةكتاب

أصحابمعاشرإنا:قال!ل!جهمالكبنأنسعن،العمىزيدعن،التغلبئ

ومناالمتمومناالمفطر،ومناالصائمفمنانسافر،كناجميهماللهرسول

ولا،الصائمعلىالمفطرولاالمفطر،علىالصائميعبفلمالمقصر،

المقصر)1(.علىالمتمولا،المتمعلىالمقصر

فيهاقصرلاوأنوالحضر،السفرفىالمغربإتمامباب

علىبنالحسينعلىأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5557

حدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدأخبرنا:قالاأحمدبنوإسماعيلالحافظ

اللهعبيد2)أن،شهابابنعن،يونسأخبرنى،وهبابنأخبرنا،حرملة

المغرببينجميهماللهرسولجمع:قالأباهأنأخبرهعمربناللهعبد(2ابن

وصلى،ركعاتثلاثالمغربوصلى،سجدةبينهماليس(3)بجمعوالعشاء

.(4)لجوعزباللهلحقحتىكذلكبجمعيصلىاللهعبدفكان،ركعتينالعشاء

كتابهفىالبخارىأشاروقد،يحيىبنحرملةعن""الصحيحفىمسلمرواه

.(آخر)وجهمنمعناهإلى

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5855

ليسوعمران،ضعيفزيد:2/0791الذهبىوقال.1/494الخلافأحاديثفىالتحقيقينظر(1)

.م:منسقط(2-2)

مزدلفة.:جمع(3)

به.وهبابنطريقمن(3029)الشائىأخرجه(4)

.(1901)والبخارى،(2881/287)مسلم(5)
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والحضر...السفرفىالمغربإتمامبابالصلاةكتاب

ء(1)
عن،عاصمبنعلئحدثنا،المنخلبنمحمدحدثنا،البرازبلال!بنيحيى

لمجوالفهرسول!معخرجنا:قال!مالكبنأنسأخبرنى،إسحاقأبىبنيحيى

إلىرجعناحتى،المغربإلاركعتينركعتينبنايصفىمكةإلىالمدينةمن

.(2)أيامعشرةأقمنا:قال!؟بمكةأقمتمكم:لأنسقلنا:قال!.المدينة

محمدبنعلئالحسنوأبوالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-9055

أبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:السبعئ)3(

عامرعنهند،أبىبنداودأخبرناعطاء،بنالوفابعبدأخبرنا،طالب

إلا،ركعتينركعتينالضلاةفرضت(و31/46:قالتأنهاعائشةعن،الشعبى

الأولى،الضلاةصلىسافرإذالمجرالفهرسول!وكان،ثلاثافرضتالمغرب

لأنها)4(والصبح،وترلائهاالمغربإلا،ركعتينركعتينكلمعزادأقاموإذا

الضلاةكتابأؤل!فىرؤيناهوقد.الوفابعبدرواههكذا.()ةالقراءفيهاتطول!

عائشةعنمسروقعنالشعبىعامرعنداودعنالفهعبدبنبكارحديثمن

.(7)دنهأبىبنداودعنالحسنبنمحبوبقالهوكذلك.(6)معناهببعضر!بفأ

(1

(2

(3

(6

(7

.ا،زبأيحى:مفىبعدها

به.علىطريقمن(272)الرزازالبخترىابنجعفروابو،(1923)مكةاخبارفىالفاكهىأخرجه

.(5523،5524.0555)فىوسيأتى،(5455)فىتخريجهوتقدم

.18/165النبلاءأعلامسيهروينظر"السبيعى،.:م،سفى

:م.منسقط

ورجالها:2/154المجمعفىالهيثمىوقال.بهعطاءبنالوهابعبدعن(26282)احمدأخرجه

.ثقاتكلها

.(1719)فىتقدم

.(2738)حبانوابن،(305،944)خزيمةابنأخرجه
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ء..القريةبيوتمنيخرجحتىالسفريريدالذىيقصرلابابالصلاةكتاب

يخرجحتئىالسفريريدائذىيقصرلابابئ:

جميوتهاأدنىيدخلحتئىيقصرثم،القريةبيوتهن

أبوأخبرنا،الأصبهالئيوشفبناللهعبذمحمدأبوأخبرنا-5551

برمحمدبنعلئوأخبرنا)ح(نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىت!بالممعيد

حدثناالضفار،محمدبنإلممماعيلأخمرناببغداد،بشرانبناللهعبد

:يقولمالكبنأنسسمع،المنكدربنمحمدعن،سفيانحدثنا،سعدان

الحليفةبذىوالعصر)1(أربعابالمدينةالطهرجميهماللهرسولمعصفيت

(2)ير
ركعمين.

146/3أثس.عن،قلابهأبىعن،أئوبعن،سفيانوحذثنا:قال/-1551

.(4)بمثلهأنسمنسمعهميسرةبنإبواهيمو
(3)

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-5512

،ميسرةبنوإبواهيمالمنكدرابنعن،سفيانحدثنا،المكئالزبيعبنيحيى

الحليفةبذىوالعصرأربعابالمدينةالظهرجميهمالنبىمعصليت:قالأنسعن

وء(5)
لممعيدعنمسلمورواه،نعيمابىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.ركعتين

.3ص،الأصل:منسقط(1)

به.سفيانعن(1191)الحميدىأخرجه(2)

"عن".:مفى(3)

،2743)حبانوابن،(476)والنسالى.بهأيوبعنعيينةبنسفيانعن(08312)أحمدأخرجه(4)

به.ميسرةبنإبراهيمعنسفيانعن(1931)والحميدى.بهأيوبطريقمن(2744

طريق=من(468)والنسالى،(546)والترمذى،(2012)داودوأبو،(07912)أحمدأخرجه(5)
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...القريةبيوتمنيخرجحتىالسفريريدالذىيقصرلابابالصلاةكتاب

عنهما)1(سفيانعنكلاهمامنصور،ابن

(2)ص-
خر.

وجهمنأيوبحديثوأخرجا،

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-3155

الفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(بشابىابنحدثنا،اوفىفى

حدثنا،العبدىبشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابن

أنسسألت:قال!الهنائىيزيدبنيحيىعن،شعبةحدثناجعفبر،بنمحمد

حتىركعتينفأصقىالكوفةإلىأخرجوكنت-الصلاةقصرعنمالكابن

ثلاثةأوأميال!ثلاثةمسيرةخرجإذالمجح!اللهرسول!كان:أنسفقال!-أرجع

أبىروايةوفى.سلمةابنحديثلفظ.الضلاةقصر-شعبةشك-3فراسخ

فأصلىالكوفةإلىأخرجوكنت:قولهيذكرولم.ركعتينيصفىفىاود:

(4)
.(بشار)بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.ركعتين

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-5514

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

به.عنةبن-شفيان

.(690/11)ومسلم،(1089)البخارى(1)

الأشرافتحفةينظر.عيينةابنعنالبخارىيروهولم،الثررىطريقمن(4751،4851)البخارى(2)

.(690/10)ومسلم،1/81

.(5459)الحديثفىالميلتحديدوتقدم،2/681الرسيطالممجم.أميالثلائةالفرسخ(3)

به.جعفربنمحمدطريقمن(2745)حبانوابن،(12313)أحمدوأخرجه.(1012)داودأبو(4)

.(691)مسلم(5)

-158-



القريه...بيوتمنيخرجحتىالسفريريدالذىيقصرلابابالصلاةكتاب

حدثنامسعود،بنسعيدحدثنا،المحبوبئالعباسأبوأخبرنا،الحافظ

بنحبيبسمعت:قالىخميربنيزيدعن،شعبةأخبرنا،شميلبنالنضر

ثلاثةعلىحمصمنقريةأتىأنه،السمطابنعن،نفيربنجبيرعن،عبيد

بنعمررأيت:قالى؟ركعتينأتصلى:قلت،ركعتينفصلىميلا،عشر

إنما:فقالى،ذلكعنفسألته،ركعتينيصلىالحليفةبذىرفلمالخطاب

أبىروايةوفى.النضرحديثلفظ.يفعلكجااللهرسولىرأيتكماأفعل

معصفيتيقولى:رفجنهعمرسمعأنهالسمطابنعن:قالىداود

حديثمن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)ركعتينالحليفةبذىكي!اللهرسولى

.(2)شعبةعنمهدىبنالرحمنعبد

مالك.بنأنسعنوغيرهالمنكدرابنرواهمامعنىإلىيرجعذلكوكل

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5155

حدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

قالى:ربيعةبنعلىعن،يزيدأبوإياسبنوقاءأخبرنا،هارونابنيعنىيزيد

-الشامإلىبيدهوأشار-ههنامتوجهينز!حبهطالبأبىبنعلىمعخرجنا

حضرتالكوفةإلىونظرنارجعناإذاحتى،ركعتين(ظ46/31ركعتينفصلى

حتى،لا:قال؟الصلاةنتمالكوفةهذه،المؤمنينأميريا:فقالوا،الصلاة

ندخلها.

،198)أحمدوأخرجه.بهشميلبنالنضرطريقمن(1436)النسائىوأخرجه.(35)الطيالسى(1)

به.شعبةطريقمن(207

.(13/692)مسلم(2)
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147/3

أتمبموضعمطلقاالإقامةأجمعمنبابالصلاةكتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5516

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ربيعةبنعلئحدثنا،-الأسدىإياسبنوقاءعن،سفيانعن،حفصابن

فقصرنارجعناثئم،البيوتنرىونحنفقصرناز!بهعلىمعخرجنا:قال

ندخلها)1(.حتىنقصر:علئفقال،لهفقلنا،البيوتنرىونحن

ا!تأبموضعهطلقاالإثامة(2)أجمعمنباب

الفضلبنعلئأخبرنا،كتابهأصلمنقتادةابننصرأبوأخبرنا-5517

بناللهعبدحدثنا،البغوئهاشمبنإبراهيمأخبرنا،عقيلبنمحمدابن

اللهعبدأن،نافععن،أسماءبنجويريةعفىحذثنى:قالأسماءبنمحمد

الضلاة)3(.أتئمببلدالمقاماجمعإذاكانعمرابنيعنى

ا!تأأرلعإقامةأجمعمن/باب

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبواخبرنا-5518

،مادئالزمنصوربنأحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

أنهسعدبنمحمدبنإسماعيلأخبرك!،جريجابنأخبرنا،الززاقعبدحدثنا

العلاءسمعاله،يزيدبنال!ائبحذثنى:يقولالزحمنعبدبنحميدسمع

به.الثورىسفيانطريقمن(4321)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(عم)ج02/463التاجأمر.علىعزم:أجمع(2)

.(607)الصغرىفىالمصنف(3)
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أتمأربعإقامةأجمعمنبابالصلاةكتاب

قفماءبعدلمجقالمهاجر"يمكث:لمجيحاللهرسولقال:يقولالحضرمىابن

عنإبراهيمبنإسحادتىعن"الصحيح"فىمسلمرواهثلائما")1(.نسكه

الرزا!تى)2(.عبد

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5519

حدثنا،القعنبئحدثنا،الحرشئالنضربنعمروبنمحمدحدثنا،يعقوب

يسألالعزيزعبدبنعمرسمعأنهحميدبنالرحمنعبدعن،بلالبنسليمان

سمعت:السائبفقالشيئا؟بمكةالإقامةفىسمعتهل:يزيدبنال!ائب

الصدر)3(بعدثلالتإظمة"للمهاجر:يقول!لمجيمالشبيسمعت:يقوقالحضرمئ

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)/اهيلعيزيدلا:يقولكأنه."بمكة

بنالعلاءوهوالحضرمى.الاسناد:هذافىروىوكذاالقعنبى)(،

ال!ائب.منذلكسمعاكلاهماحميدبنالرحمنوعبدوحميا،الحضرمى

.(6)ديمحبنالرحمنعبدعنآخروجهمنالبخارىوأخرجه

المزكىإسحاقأبىابنكرئازوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5552

.(4531)والنسائى،(52502)أحمدطريقهومن.(8842)الرزاقعبد(1)

.(444/1352)مسلم(2)

.267/7البارىفتحمنى.منالرجوعبحدأى:الصدر(3)

به.الرحمنعبدطريقمن(4212)الكبرىفىوالنسائى،(05262)أحمدأخرجه(4)

.(441/1352)مسلم(5)

.(3933)البخارى(6)
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148/3

أتمأربعإقامةأجمعمنبابالصلاةكتاب

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(عيينةبنسفيانأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمان

أبوحدثنا،الزاهدحاتمبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا،الحافظ

بنسفيانأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثناالصمد،عبدبنالحسنسعيد

يقولالعزيزعبدبنعمرسمعت:قالحميدبنالزحمنعبدعن،عيينة

العلاء-سمعت:يزيدبنال!ائبفقالمكة؟سكنىفىسمعتمما:لجلسائه

المهاجر"يقيم:لمجك!الفهرسول!ال:يقول-الحضرمئبنالعلاء:قالأو

فىمسلمرواه.2يحيىبنيحيىحديثلفظ2).ثلائا")1(نسكهقضاءبعدبمكة

.(3)يحيىبنيحيىعن""الصحيح

أبوأخبرنا،ببغدادالعدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدوأخبرنا-1552

/حدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبمبر

أن4)الخطاببنعمرمولىأسلمعن،نافععن،مالكحدثنا،بكيربنيحيى

بالمدينةوالمجوسوالنصارىلليهودضربر!حبه(4الخطاببنعمر

منهمأحديقيمولا،حوائجهمويقضونبها،يتسؤقونلياليثلاثإقامة

حبانوابن،(844)الحميدىوأخرجه.186/اوالشافس،(1603)المعرفةفىالمصنف(1)

به.عيينةابنعن(3906)

.إ!حيبنيحيىحدبثالفظ:قولهعلىالمؤلفأضرب:أأالأصلحاشيةفى(2-2)

.(442/1352)مسلم(3)

.م:من4(سقط-4)
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الصلاةكتاب

.(1)ليالثلاثفوق

أتمأربعإقامةأجمعمنباب

إقامةأجمعمنالجديد:فىأجابوبمثله،القديمفىالشافعئقال

عن،و47/31قتادةعنمنها؟أحاديثذلكفىرويتوقد،الصلاةأتمأربع

عنالخراسالىعطاءعنمالئرحدثناوهكذا.ذلكمثلل!بهعفانبنعثمان

.الصلاةأتمأربعإقامةأجمعمن:قال!أنهالمسيببنسعيد

.(2)إسنادهأجدفلم4!فرعثمانحديثأفا

المسيب:ابنحديثوأما

حدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،العدلأحمدأبوفأخبرنا-5522

اللهعبدبنعطاءعن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

ليالأربعإقامةعلىأجمعمن:يقولالمسيببنسعيدسمعأنهالخراسانى

أهلعليهيزل!لمالذىالأمروذلك:مالئرقال!.(3)الصلاةأتممسافروهو

عندنا.العلم

ثلأثا"نسكهقضاءبعدالمهاجر"يقيم:قالكيه!النبئووجدنا:الشافعئقال

ثلاثا،أجلالهموضربالعربجزيرةمناليهودأجلى4!فرعمرووجدنا

كانلولأنه؟أشبهبالمقيمكأنهاوأربعاالمسافر،يميممماثلاثافرأينا

المهاجىهـ،بهجم!النبئيأمرأنشبيهاكانثلاثمنأكثريقيمأنللمسافر

الزهرى.مصعبأبىبرواية(1864)ومالك.(3757)الصغرىفىالمصنف(1)

.وعثمانقتادةبينمنقطع:3/0811الذهبىقال(2)

.(1605)المعرفةفىالمصنفطريقهومن،149/1مالك(3)
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الصلاةكتاب

لليهود)1(.د!جبهعمرلمحيهويأذن

اثذى:الحديثفأماال!ثيخ:قال

أتمأربعإقامةأجمعمنباب

بالكوفة،القاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبوبهأخبرنا-5523

الحسينبنمحمدحدثنا،الشئيبانئدحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوحدثنا

بنيحيىعن،سفيانحدثنا،دكينبنالفضلاخبرناالقراز،الحنينأبىابن

أتىحتىفقصرجمجحمالفهرسولمعخرجنا:يقولنساأسمعت:قالإسحاقأبى

فىالبخارىرواه.(2)عجرحتىيقصريزلفلمعشرا،بهافأقمنا،مكة

عنآخروجهمنمسلموأخرجه،دكينبنالفضلنعيبمأبىعن""الصحيح

.(3)الثورئ

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-4552

بنعمروحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

معخرجنا:قالأنسعن،إسحاقأبىبنيحيىعن،شعبةحدثنا،مرزوق

:قال.رجعحتىركعتينركعتينيصفىفكان،معهفحججناجم!اللهرسول

.()شعبةحديثمنمسلمأخرجه.(4)ارشع:قال؟بمكةأقمتمكم:قلت

.186/1الشافحى(1)

.(5550)فىوسيأتى.(5455،0855)فىتقدم(2)

.(693/51)ومسلم،(9742)البخارى(3)

به.شعبةطريقمن(10140)أحمدأخرجه(4)

.(693/51)مسلم(5)
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الصلاةكتاب
أتمأربعإقامةأجمعمنباب

149/3عشرا.بهافأقمنا:بقولهمالكبنأنسأرادوإنما/،صحيححديمثفهذا

نأعلىتدلالثابتةالأخبارلأنوذلك،وعرفاتومنىبمكةأى

بهافأقام،الحجةذىمنخلونلأربعحجتهفىمكةقدم!ي!اللهرسول

ولا،سائرافيهكانلأنه؟مكةفيهقدمالذىاليوميحسبولميقصز،ثلاثا

والمغربوالعصرالظهربهافصلى،منىإلىفيهخار!لأنه؟الترويةيوم

مشهمافعفىثم،عرفاتإلىمنهاسارالشمسطلعتفلما،والصبحوالعشاء

ثم،أصبححتىليلتئذ)1(بهافبات،المزدلفةأتىحتىالشمسغربتحين

بهافقضىمكةإلىأفاضثئم،نسكهبهافقضىمنىأتىحتىمنهادفع

فنزلمنهانفرثميقصر،ثلاثابهافأقاممنىإلىرجعثم،طوافه

قبلبهفطافبالبيتفمروخرج،بالرحيلأصحابهفىوأذنبالمحصب)2(

أربعاواحدموضعفىكيويقمفلم،المدينةإلىخرجثم،الصبحصلاة

وجابروعائشةعباسابنرواياتمنالمجموعفىموجودكلهوهذا،يقصر

بسياقهاالرواياتوتلك،الحبئقصةفىوغيرهممالكبنوأنساللهعبدابن

.(3)الحجكتابفىاللهبمشيئةترد

.!ليلتين9:3صىف(1)

الأولى.العقبةجمرةبعدمنىمنالمنحدرالوادىوهو،بمنىالجماررمىموضع:المحصب(2)

.(بص)ح389/5الكبيرالمعجم

بعدها.وما(9512)فىسيأتى(3)
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الصلاةكتاب
مكثا...يجمعلممايقصرالمسافرباب

يبلغلممامحثايجيملممايقصرالمسافر8بافي

الفتحعامبمحةز!عاللهرسولأقاممامقامه

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5525

بناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(عبدان(!47/31وهوعثمان

،عبدانأخبرنا،الموخهأبوحدثنابمرو،السئارىالقاسمبنالقاسمالعباس

أقام:قالعباسابنعن،عكرمةعن،عاصمحدثنا،اللهعبدأخبرنا

فىالموخهأبوزاد.ركعتينيصفىيوماعشر(1)تسعةبمكةز!عالفهرسول

أكثرأقمنافإن،يوماعشرتسعةركعتيننصلىفنحن:عباسابنقال:روايته

51رووكذلك.(3)عبدانعن""الصحيحفىالبخارئرواهأتممنا)2(.ذلكمن

.(4)امويعشرتسعة:المباركبنالفهعبدعنحبان

حدثنا،الاسماعيلئبكرابوأخبرنا،لأديباعمبروأبووأخبرنا-6255

عن،الأحولعاصمعن،شهابأبوحدثنا،عمروبنداودحدثنا،المنيعئ

يقصرعشرةتسعسفرفىجمتاللهرسولمعأقمنا:قالعباسابنعن،عكرمة

كالمثبت.)ساحاشيةوفىإسبعة".:س،مفى(1)

بالاسناد(061)والصغرى،(1608)المعرفةوفى،ا،ولبالاسناد5/401الدلائلفىالمصنف(2)

ماجهوابن.أليلة"عثرين:وعنده.بهالمباركابنطريقمن(582)حميدبنعبدوأخرجه،الثانى

به.عاصمطريقمن(1075)

.(4298)البخارى(3)

به.حبانطريقمن5/104الدلائلفىالمصنفأخرجه(4)
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الصلاةكتاب
مكثا...يجمعلممايقصرالمسافرباب

3/150عن""الصحيحفىالبخارىرواه/أتممنا.زدناإن:عباسابنقال.الصلاة

.(1)شهابأبىعنيونسبنأحمد

:عشرةسبع:فقالشهابأبىعنهشامبنخلفورواه

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه-5527

.شهابأبوحدثنا،هشامبنخلفحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا،الحافظ

زدناوإن،عشرةسبعنقصرونحن:عباسابنقال:اخرهوفى،فذكره

أتممنا)2(.

،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5528

عاصمعن،عوانةبوأحدثنا،النمرىعمربوأأخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنا

فأقامسافروج!مجاللهرسولأن،عباسابنعن،عكرمةعن،وحصينالأحول

يوماعشرتسعةفأقمناسافرناإذافنحن،الصلاةيقصريوماعشرتسعة

موسىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)الصلاةأتممنازدناوإذا،قصرنا

.(4)عوانةأبىعنإسماعيلابن

عنهما،عوانةأبىعنلوينحبيببنسليمانبنمحمدورواه-5529

ذكرثم.الصلاةيقصريوماعشرسبعةفأقام!شيماللهرسولمعسافرنا:فقال

.(4299)البخارى(1)

.388/1الدارقطنى(2)

به.عوانةأبىطريقمن(2(368)يعلىأبوأخرجه(3)

.(0801)البخارى(4)
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الصلاةكتاب
مكثا...يجمعلممايقصرالمسافرباب

أخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه:عشرةسبعفىأيضاعباسبىابنقول

لوين.حدثناالضفار،يعقوببنمحمدحدثناالضفار،عبيدبنأحمد

(1).ص
.فدثره

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-5530

عن،عوانةأبوحدثنا،أسدبنمعفىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

ع!ييهالفهرسولمعسافرت:قالعباسابنعن،عكرمةعن،الأحولعاصم

.الضلاةيقصر(2ضرةبم2)فأقام

تسع:عنهالرواياتأكثرفىفقال،الأحولعاصمعنمعاويةأبوورواه

:عشرة

بكرأبوأخبرنا،البسطامئالفهعبدبنمحمدأخبرناه-5531

قالا:يونسبنوسريجخيثمةأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرخ!،الاسماعيلئ

الجوزئ،أخبرنى،بكرأبوأخبرنامحمد،واخبرنا)ح(معاويةأبوحدثنا

ويوسفالصباحبنوالفضلالذورقئويعقوبموسىبنمجاهدحدثنا

عن،الأحولعاصمعن-الجوزئحديثوهذا-معاويةأبوحدثنا:قالوا

عشرةتسعفأقامسفزالمجؤالفهرسولسافر:قالعباسابنعن،عرمة

عشرةتسعفأقمناسافرناإذافنحن:عباسابنوقال.ركعتينركعتينيصلى

به.لوينطريقمن387/1الدارقطنىأخرجه(1)

.(1607)عقبالمعرفةوينظريوئاا.عر"سبمة:م،سفى(2-2)
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مكثا...يجمعلممايقصرالمسافربابالصلاةكتاب

.أربعا)1(صفيناذلكمنأكثرأقمناوإذا،ركعتينركعتينصلينا

.عشرةتسع:وسريجخيثمةأبىحديثفىوكذلك

سافر:فقالمعاويةأبىعن،شيبةأبىبنعثمانورواه-5532

عمروأبو.أخبرنماهركعتينركعتينيصلىعشرةسبعفأقامجم!اللهرسول

حدثنا،عثمانحدثنا،عمرانحدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديب

.فذكره.معاويةأبو

عشرةسبع:فقالعاصمعنغياث(و48/31بنحفصورواه-5533

.أخبرنماهأتمذلكمنأكثرأقامومن،قصرعشرةسبعأقامفمن،الصلاةيقصر

الحسنأخبرنى،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبالبسطامئعمروأبو

.(2)فذكرهحفص.حدثنا،نميربناللهعبدبنمحمدحدثنا،سفيانابنهو

:عشرةتسع:عكرمةعنمنصوربنعباد)3(ورواه

،لصفاراعبيدبنأحمدأخبرنا،انعبدبنأحمدبنعلئأخبرناه-4553

عبادحدثنا،الوارثعبدحدثنا،الحجاجبنإبراهيمحدثنا،عمرانأبوحدثنا

الفتحزمن!جواللهرسولأقام:قالعبالصابنعن،عكرمةعن،منصورابن

.(4)ركعتين/ركعتينيصلىليلةعشرةتسع

به.معاويةابىطريقمن(955)خزيمةوابن،(549)والترمذى،(1958)أحمداخرجه(1)

به.حفصطريقمن(1230)داودابوأخرجه(2)

.م:منسقط(3)

الطرانىواخرجهركقين"."ركقين:قولهدونمنصوربنعبادعن(1230)عقبداودأبوذكره(4)

عشر"."سبعة:بلفظبهعبادطريقمن(11892)
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مكثا...يجمعلممايقصرالمسافربابالصلاةكتاب

:عشرةسبع:عكرمةعنالأصبهانىبنالزحمنعبدورواه

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5535

الأصبهانى،ابنعن،شريكحدثنا،أبىأخبرنى،علىبننصرحدثنا،داود

يصلى(1)عشرةسبعبمكةأقامع!عالنبئأن،عباسابنعن،عكرمةعن

ركعمين.(2)صير

وأصخها،ترىكماعشرةوسبععشرةتسعفىالرواياتهذهاختلفت

أودعهاالتىالروايةوهى،عشرةتسعروىمنرواية-أعلموالله-عندى

ولمرواهامنفأحد)3(؟"الصحيح"الجامعالبخارئإسماعيلبنمحمد

عنرواهمنأحفظوهو،المباركبناللهعبد-(4)علمى-عليهيختلف

أعلم.والفه،الأحول!عاصم

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-5536

حدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا،حاتمأبىبنالرحمنعبدحدثنا،الأصبهاض!

الله،عبدبنالفهعبيدعن،الرهرئعن،إسحاقبنمحمدعن،إدريسابن

يقصرعشرةخمسمكةفتحالفتحعاملمجتالنبئأقام:قالعباسابنعن

."الصلاة،يقصر:مفىبعده(1)

وأحمد.بهعلىبننصرعن(2884)المسندزوائدفىأحمدبنالفهعبدوأخرجه،(2321)داودأبو(2)

به.شريكطريقمن(585)حميدبنوعبد،(2758)

"فاخذأ.:م،3ص،سفى(3)

"على!.:مفى(4)
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مكثا...يجمعلممايقصرالمسافربابالصلاةكتاب

محفوظا.أراهولارواهكذا.(1)حنينإلىسارحتى،الصلاة

أخبرنا،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدأخبرناهوقد-5537

حدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربنالفهعبد

أقامثئم:مسلمبنمحمدوحدثنى:قالإسحادتىابنعن،إدريسابن

.(2)حنينإلىسارحتىالصلاةيقصرليلةعشرةخمسبمكةكج!اللهرسول

مرسل.الصحيحهوهذا

وسلمةالوهبئخالد)3(بنوأحمدسليمانبنعبدةأيضاورواه-5538

سلمةبنمحمدإلا،(4)عباسابنفيهيذكرواولم،إسحاقابنعنالفضلابن

:قالعباسابنعناللهعبيدعنالزهرىعنإسحادتىبنمحمدعنرواهفإنه

علىأبو.أخبرناهالضلاةيقصرعشرةخمسالفتحعام!ح!ك!اللهرسولأقام

حدثنا،النفيلئحدثنا،داودبوأحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الروذبارى

.()فذكره.سلمةبنمحمد

عنعكرمةوروايةمرسلا)6(.ىي!ك!النبىعنمالكبنعراكورواه

به.إدري!ابنعن(8272)شيبةابىابناخرجه(1)

عنالزهرىعنإسحاقابنطريقمن143/2سعدوابن،437/2السيرةفىهشامابنأخرجه(2)

الآتىءالمصنفقولوينظرمرسلا.الفهعبيد

.30؟،1/299الكمالتهذيبوينظر"خال".متفى(3)

عبدةعن(1231)عقبداودابووذكره،سلمةطريقمن3/69،70تاريخهفىجريرابنأخرجه(4)

خالد.بنوأحمد

فىالألبانىوقالبه.سلمةبنمحمدطريقمن(1076)ماجهابنوأخرجه.(1231)داودأبو(5)

منكر.ضعيف:(265)داودأبىصحيح

.عراكطريقمن143/2،144سعدابنأخرجه(6)
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152/3

مكثايجمعلمماأبدايقصرقال:منبابالصلاةكتاب

أعلم.والفه،كفهذلكمنأصحعباسابن

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5539

قالا:حرببنوسليمانالحخاجحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

عبدحدثنا،معمرأبوحدثنا،يعقوبوحذثنا:قال.سلمةبنحفادحدثنا

:قالحصينبنعمرانعن،نضرةأبىعن،زيدبنعلىعنجميعا،الوارث

.(1)ركعتينركعتينيصلىليلةعشرةثمانالفتحزمانبمكةلمجصاللهرسولأقام

أبىابنزكرئاوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-5554

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالسلمئالرحمنعبدوأبوالمزكىإسحاق

بنيحيىأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

لمجمالفهرسولأن،عمربنالفهعبدعن،رجلىعن،الطويلحميدعن،أيوب

.(2)الطائفمحاصرا،ظ48/31-ركعتينيصفىعشرةسبعأقام

روىمنوروايةعشرةتسعروىمنروايةبينالجمعويمكن:الثيخقال

يومعدعشرةتسعرواهامنبأن،عشرةثمانروىمنوروايةعشرةسبع

ومن،اليومينأحديعذلمعشرةثمانروىومن،الخروجويومالدخول

أعلم.واللهيعذهما،لم.عشرةسبع:قال

محثايجمعا!لماأبدايقصرقال:من/باب

السكرىالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأنجرنا-5541

من(4361)خزيمةوابن.بهسلمةبنحمادطريقمن(9221)داودوأبو،(59861)أحمداخرجه(1)

فىالألبانىوضعفه.بهجدعانبنزيدبنعلىطريقمن(545)والترمذى.بهالوارثعبدطرين

.(264)داودابىضعيف

.(062)وهبابن(2)
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الصلاةكتاب
مكثايجمعلمماأبدايقصرقال:منباب

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

بنمحمدعنكثير،أبىبنيحيىعنمعمو،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

بتبوك!يه!اللهرسولأقام:قالالفهعبدبنجابوعن،ثوبانبنالزحمنعبد

.(1)الصلاةيقصريوماعشوين

ابنعنيحيىعنوغيرهالمباركبنعلئورواهمسندا.يووايتهمعموتفرد

مرسلا)2(.ك!جمالنبىعنثوبان

51أرولا.(3)ةوشعبضع:وقال،أنسعنيحيىعنالأوزاعىعنوروى

محفوظا.

عشوة:بضع:جابرعناخووجهمنروىوقد

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-2455

الصغانى،إسحادتىبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أنيسة،أبىعن،الفزارىيعنىإسحاقأبىعن،عمروابنيعنىمعاويةحدثنا

بضعبهافأقام،تبوكغزوةبىغيجوالنبىمعغزوت:قالجابرعن،الزبيوأبىعن

رجع.حتىركعتينعلىيؤدفلم،عشوة

بكروأبوالسلمئالرحمنعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5543

،2749)بنوابن،(1235)داودوأبو،(13914)أحمدطريقهومن.(4335)الرزاقعبد(1)

.(0941)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2752

به.المباركبنعلىطريقمن(8285)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.الأوزاعىطريقمن(3927)الأوسطنىالطبرانىأخرجه(3)

-731-



مكثايجمعلمماأبدايقصرقال:منبابالصلاةكتاب

وأبوالأديبرجاءبنأحمدبنمحمدبنمحمدبكروأبوالقاضىالحسنابن

صادقوأبوالمقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالفامئ)1(علىبنأحمدنصر

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالعطارالفوارسأبىابن

وهوالحسنحدثنا،الوهبئخالدبنأحمدحدثنا،خلىبنخالدبنمحمد

أقام:قالعباسابنعنمجاهد،عن،الحكمعن،البجلئعمارةابن

عمارةبنالحسنبهتفزد.(2)ركعتينيصفىيوماأربعينبخيبرلمجؤالفهرسول

(3)ءصو،.

به.محتجعيروهو

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4554

الضغانى،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،عمربنالقهعبيدعن،الفزارئإسحاقأبىعن،عمروبنمعاويةحدثنا

فىأشهرسمتةبأذربيجانونحنالثلجعلينا(4)أرتج:قالأنهعمرابنعن،نافع

.()ركعتيننصفىكنا:عمرابنقال.غزاة

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا-5545

.(084)فىترجمتهوينظر.إأالقاضى:م،س،الأصلفى(1)

.إ"ركعتين:م،3صفىبعده(2)

العباسابىطريقمن1/546،547والتفريقالجمعاوهامموضحفىالخطيبأخرجهوالحديث

به.يعقوببنمحمد

.(1070)فىترجمتهمصادرتقدمت(3)

5/589العروستاج.وأطبقدام:الئلجوأرتج.منقوطةغير،س،الأصلوفى.!"أريح:مفى(4)

.(!ت)ر

به.العمرىعمربناللهعبيدعن5/33المحلىفىحزمابنوذكره.(0161)المعرفةفىالمصنف(5)
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مكثايجمعلمماأبدايقصرقال:مقبابالصلاةكتاب

ابنعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

أصلى:يقولكانأنهعمربناللهعبدأبيهعن،اللهعبدبنسالمعن،شهاب

.(2)ليلةعشوا(اثنئ1)ذلكحبسنىوإن،مكثاأجمعلمماالمسافرصلاة

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحاالفهعبدبوأأخبرنا-6455

بنالحسينحدثثا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:قالسمرةبنالرحمنعبدعن،الحسنعن،يوسىعن،لممفيانعن،حفص

.(3)الصلاةونقصرنجفعلا-الرحمنعبدمعيعنىشتوتيق-معهكنا

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحااللهعبدبوأأخبرنا-7455

لوهاباعبدأخبرنا،طالببىأبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأ

بناللهعبيدبنحفصعنكثيو،أبىبنيحيىعن،هشمامأخبرنا،عطاءابن

صلاةيصئىشهرينمروانبنالملكعبدمعبالشئامأقامأنساأن،أنس

المسافر)4(.

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5548

سعدأبووأخبرنا)ح(علىبنعاصمحدثنا،السدوسىبكرأبوأخبرنا

يحيىبنمحمدحدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا(و49/31،المالينئ

مصدروفى"كذا".:""الأصلفىفوقهاوكتب،3/1085والمهذب،النسخ:فىكذا(ا-1)

.المهذبمحققغيرهاوكذا،الصوابوهو،"عثرة"اثنتى:التخريج

.1/481الموطا(2)

به.يون!طريقمن(5138،8279)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.كثيرأبىبنيحيىطريقمن419/14دمثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(4)

-175-



153/3

مكثايجمعلمماأبدايقصرقال:منبابالصلاةكتاب

حدثنا،علىبنعاصمحدثناقالا:الإمامحميدبنمحمدبنالفهوعبد

أصحابأن،أنسعنكثير،أبىبنيحيىحدثناعمار،بنعكرمة

الضلاة)2(.يقصرونأشهرتسعةبرامهرمز)1(أقامواجمحماللهرسول

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا/-4955

ابنحدثنا،عمرانبنالعزيزعبدحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

بنالرحمنعبدأن،حدثهشهابابنأنزيد،بنأسامةحدثنى،وهب

الزحمنوعبدوقاصأبىبنوسعدأبىمعخرجت:قالمخرمةبنالمسور

فأقمنا،بالشامالوجعفوقعأذرح)3(عامالزهرىيغوثعبدبنالأسودابن

بنالرحمنوعبدالمسورفصام،رمضانعليناودخل،ليلةخمسينبالسرغ)4(

أبايا:لسعدفقلت،يصومأنوأبىوقاصأبىبنسعدوأفطرالأسود،

يصوموالمسوربدرا،وشهدتو!مجاللهرسولصاحبأنتإسحاف

.()منهمأفقهأناإنى:سعاقالتفطر؟!وأنت،الرحمنوعبد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.2/738البلدانمعجمينظر.خوزستانبنواحىمثحهورةمدينةرامهرمز:

."رهبرأس"أقاموا:وفيه.ا5/912الكامل

.إ!ردأ9:م،3ص،سفى

هواذرحوعامكيلا.22قرابةعلىمعانمدينةغربىشمالتقعانالجرباءتجاورأردنيةقرية:وأذرح

وتاريخ،129/1البلدانمعجمينظر.!هومعاويةعلىبينالتحكيمفيهوقعالذى(!37)عام

السيرةفىالواردةالجغرافيةوالمعالم،01/556والنهايةوالبداية،16/282،49/477دمثمق

.22،81صالنبوية

.42صفيةالجغراالمعالميظربا.جنوالأردنحدودآخرةبالمدوراليومتعرفوسرغ.داالسرع":نفى

-187)الاثارتهذيبفىجريرابنوأخرجه.إبالسرحأفأقمنا:وفيه،1/369والتاريخالمعرفة

به.وهبابنطريقمن02/283،284دمثمقتاريخفىعساكروابن،(عباسابنمسند
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مكثايجمعلممافيقصرمالهمنبشىءينزلالمسافربابالصلاةكتاب

محثايجمغلممافيقصرمالهمنبشىءينؤلالمسافرباب

الفتح،عاممعهكي!النبىأصحابقصرقد:اللهرحمهالشافعئقال

(11)
اكثراوداربمكةمنهمولعدد،ل!جنىبكوأبىحجةوفى،حجتهوفى

.(2)وقرابات

حدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0555

يحيى،بنيحيىحدثنا.قالاقتيبةبنوإسماعيليحيىبنمحمدبنيحيى

معخرجنا:قالمالكبنأنسعن،إسحاقأبىبنيحيىعن،هشيمأخبرنا

قلت:.رجعحتىركعتينركعتينفصفى،مكةإلىالمدينةمن!يىاللهرسول

يحيى،بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)اوشع:قال؟بمكةأقامكم

.(4)إسحاقأبى!بيحيىعنآخروجهمنالبخارىوأخرجه

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكوأبوأخبرنا-5551

سمعت:قالإسحاقأبىعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

!واللهرسولكان:قالعباسابنعن،شفىبنسعيدعن،يحدثالسفرأبا

.(5)يرجعحتىركعتينركعتشصملىمسافرابيتهمنخرجإذا

:م.منطقس(ا-1)

.187/1الأم(2)

.(ده!55،5235،4!5545،8)فىتخريجهوتقدم.بههشيمطريقمن(485)الترمذىأخرجه(3)

.0811،14297)اسبخارىوا،(693)مسلم(4)

ا،تحاففىىالبوصوقالبه.شعبةطريقمن12159)أحمدواخرجه،(286")الطيالسى(5)

.ثقاتورجالهالطيالسىرواه:462/2
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مكثايجمعلممافيقصرمالهمنبشىءينزلالمسافربابالصلاةكتاب

بمكةلمجمالنبىقصرفىحصينبنوعمرانعباسابنحديثمضىوقد

.(1)الفتحعام

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-5552

عن،زيدبنعلىعن،حفادحدثنا،حميدبنإبراهيمثناحد،!سلمأبوحدثنا

فىكيهفهالفهرسولصلاةعنحصينبنعمرانسألرجلاأن،نضرةأبى

!صالفهرسولصلاةعنسألنىقدهذاإن:فقالمجلسنا.ائت:فقال،السفر

ركعتينصلىإلاسفرالمجمالفهرسولسافرما:عنىفاحفظوهاال!فر،فى

ئفلطااوغزا.((سفرفإنا؟ركعتينفصلواقوموامكةأهل"يا:ويقول،يرجعحتى

معوحججتمنها،فاعتمر(2)الجعرانةوأتى،ركعتينفصفىوحنين

ل!بهالخطاببنعمرومع،ركعتينيصفىفكالىواعتمرت!جنهبكرأبى

صلىثئم،إمارتهمنصدراركعتينفصفىعثمانومع،ركعتينيصفىفكان

أربعا)3(.بمنىعثمان

سلمانبنأحمدأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأنجرنا-5553

وأبومسلمبنعفانحدثنا،الطيالسئعثمانأبىبنجعفرحدثناالنجاد،

عمربنحفصعمروأبوحرببنوسليمانالملكعبدبنهشامالوليد

.(5539-5525)فىتقدم(1)

وقد،مسجدوبها،المكيونمنهايعتمر،أقربمكةإلىوهىومكةالطائفبينمكان:الجعرانة(2)

.336/1الاطلاعمراص!ر.اليومبئرهاعطلت

.(5567)فىوسيأتى،(5453)فىتخريجهتقدم(3)
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الصلاةكتاب
القصرجوازفىالبرفىكالسفرالبحرفىالسفوباب

الأشنانئيحيىبنوالربيعمرزوقبنوعمروكثيربنومحمدالحوضئ

قال!:لمحتادةنبأنه!أ،ظ31/49:قال!-عفانحديثلفظوهذا-شعبةحدثنا:قالوا

فكيفبمكةأكونإنى:فقلتمحماسابنسألت:قال!سلمةبنموسىسمعت

154/3فىمرزوق/بنعمرووقال!.!صالقالمممأبىسنة،ركعتين:قال!؟أصفى

المسجدفىالصلاةفاتتنىإذاأصلىكم:محبالصابنسألت:قال!:حديثه

فىمسلمأخرجه.(1)!ج!القاسمأبىسنةتلك،ركعتين:فقال؟الحوام

(2)رييرصصو
.لمحتادهعقوغيرهشعبةحديثمن""الصحيح

القصرجوازفىالبرفىكالشفرالبحوفىالمتثفوبابئ

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسيقأبوأخبرنا-5554

وهيب،حدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

مسهم:(3)لجرمالكبنأنسعق،أبيهعق،القشيرئسوادةبنالفهعبدحدثنا

للغداء".))طغ:!النبئفقال:قال.يتغذىلمج!هوالشبئالمدينة!ي!النبئأتىنهأ

الصومالمسافرعنوضعالفه"إن:!يمالنبئفقال!.صائمنىإاللهنبئيا:فقلت

وا!رفح")4(.الحبلىوعق،الصلاةوشطر

والنسائى.بهالوليدأبىطريقمن(2755)حبانوابن.بهوحدهعفانعن(2632)أحمدأخرجه(1)

به.سعبةطريقمن(951)خزيمةوابن،(1442)

.(688)مسلم(2)

.""برجل:مفى(3)

و:خرجه-.4لأا3/لموألتاريخالمعرفةفىسفيانبنويعقوب،(2495)المعرفةفىالمصنف(4)
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155/3

الصلاةكتاب
القدرةمعالسفينةفىكانوانالفريضةفىالقيامباب

عن،مةشبربناللهعبدعن،حاجببننصربنيحيى(1)وروى-5555

ركوبعنل!جنهالخطاببنعمرسألالذارئتميماأنعمرابنعن،نافع

اللهيقول:قال،الصلاةبتقصيرمرهفأالبحر-فىالتجارةعظيموكان-البحر

الفهعبدأبو.أخبرناه،22:أيونسوالخر!البرفىيسيركزالذى)هو:وجلعز

حدثنا،المذكرعمربنعلىبنمحمدعلىأبوأخبرنا،"التاريخ"فىالحافظ

القرشئ.حاجببننصربنيحيىحدثنا،الشاهنبرئنوحبنفتحنصرأبو

.2فدكر

القدرةمعالسفينةفىحانوإنالفريضةفىالقيام/باب

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-5556

بنالقهعبدحدثنا،هفامأبوحدثنا،موسىبنإبراهيمأخبرنى،ايلاسماعيلئ

،بريدةبنالفهعبدعن،المكتبحسينعن،طهمانبنبراهيمإعن،المبارك

:فقالع!يمالنبئفسألت،بواسيربىكانت:قالل!جنهحصينبنعمرانعن

51رو.(3)"بنجفعلىتستطعلمفإنجالسا،فصلتستطعلمفإنقائما،"صل

وابن،(715)والترمذى،(0842)داودوأبو.بهإبراهيمبنمسلمطريقمن(2314)-النسائى

أبىصحيحفىالألبانىوقالهذا.منأطولبسياقبهسوادةبنالفهعبدطريقمن(1667)ماجه

صحيح.حسن:(0721)داود

."البابآخرإلىوأربعمائةوخمسينإحدىسنةفىالمصنفرواها"زيادة:"إالأصلحاشيةفى(1)

المذى:3/0871الذهبىقالبه.المصنفطريقمن11/82دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

بشىء.ليس:زرعةأبوقالويحيى،بثقةليس

.(3706)فىتخريجهتقدم(3)
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القدرةمعالسفينةفىكانوإنالفريضلأفىالقيامبابالصلاةكتاب

.(1)المباركابنعنعبدانعن""الصحيحفىالبخارى

:خاصحديثاالبابفىروىوقد

محمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-5557

حدثنا،الحنينأبىبن(2)الحسينبنمحمدحدثنا،بالكوفةالشيبانئعقبةابن

عمرابنعن،مهرانبنميمونعن،برقانبنجعفرحدثنا،دكينبنالفضل

ال!فينة؟فىأصلىكيف:فقالالسفينةفىالضلاةعنكي!النبئسئل:قال

.(3)"الغرقتخافأنإلاقائمافيها"صل:!قال

بنمحمدبنالزحمنعبدبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-5558

سهيلبنحميدبنمحمدبكرأبوأخبرناالحرضئ)4(،إبراهيم

مسعود،بنالصلتحدثنا،البلخئشعيببنحامدحدثنا،الموصلئ

عن،مهرانبنميمونعن،برقانبنجعفرعنداود،بناللهعبدحدثنا

(2

(3

(4

.(1711)البخارى

"الحسن".:م،سفى

نعيمأبىطريقمن1/395الدارقطنىوأخرجه.1/274والحاكم،(1617)المعرفةفىالمصنف

به.دكينبنالفضل

.""الحوض:سفى

القاسمأبىابنمحمدأبو،حمدويهبنأحمدبنإبراهيمبنمحمدبنالرحمنعبدبنالفهعبدوهو

عبدقال،الأصميعقوببنمحمدالعباسأبىعنحدث،الحرضالنيسابورىالثابتىالبنانى

وفيه(900)السياقمنالمنتخب.(!419)سنةتوفىالثيوخ.وكثيرالحديثكثيرالغافر:

-!401سنةووفيات)حوادثالإسلاموتاريخ،373/2الإكمالوتكملةبالواو،الحوض

.462ص،(!420
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الصلاةكتاب
القدرةمعالسفينةفىكانوانالفريضةفىالقيامباب

نأالحبشةإلىخرجواحينأصحابهلمجرالفهرسولأمر:قالعمرابن

.(1)لاقكذا.الغرقيخافوالمماقياماال!فينةفىيصفوا

وحديثجعفر.منيسمعهلم:قيل،داودبنالفهعبدعلىفيهواختلف

حسن.دكينبنالفضلنعيبمأبى

حدثنا،حميدبنمحمدأخبرنا،الحرضئمحمدأبووأخبرنا-5559

الغفارعبدابنأظنهعمروحدثنا،مسعوفىبنالضلتحدثنا،البلخئحاما

كان:قالعباسابنعن،مهرانبنميمونعن،برقانبنجعفرعن،الفقيمئ

فى!ملونالحبشةإلىخرجواحينوأصحابهر!بهطالبأبىبنجعفر

قيافا)2(.ال!فينة

الحسينبنعبدوسالفضلأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-0556

:قالالأنصارئالفهعبدبنمحمدحدثنا،الرازئحاتبمأبوحدثنا،السمسار

فقال،ال!فينةفىةال!صلاعنمالكبنأن!سئل:قالالطويلحمياحذثنى

معسافرت:المجلسفىمعناوهوأن!مولىعتبةأبى،و31/50بنالفهعبد

فىقائماإمامابنايصفىالفهعبدبنوجابرالخدرئسعيدوأبىالذرداءأبى

لخرجنا)3(.شئناولوقياما،خلفهونصلى،ال!فينة

بينرجلبزيادةوعندهماداود.بنالفهعبدطريقمن(1327)والبزار،1/394الدارقطنىأخرجه(1)

وقال.بمعناهطالبأبىبنجعفرعنعمرابنعنعندهماوهو،برقانبنوجعفرداودبناللهعبد

.مجهولرجلفيه:عقبهالدارقطنى

جعفرطريقمن1/394الدارقطنىوأخرجه.بهالغفارعبدبنعمروعن(1327)عقبا!زارذكره(2)

متصل.وإسنادهثقاترجالهوبقيةيسملمرجلوفيه:2/631المجمعفىالهيثمىوقال.بهبرقانابن

به.حميدطريقمن(6623)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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الصلاةكتاب
بهالمقاميريدالذىالموضعإلىينتهىالمسافرباب

حدثنا:لاقاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحاالفهعبدبوأأخبرنا-1556

يونسحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأ

أنهأنسعن،أنسبنالنضرعن،ميمونبنحربحدثنا،المؤذبمحمدابن

وإذا،قائماصلىمحبوسةوالسفينةالضلاةفحضرتالسفينةركبإذاكان

جماعة.فىقاعداصلىتسيركانت

بهالمقاميريدالذىالموضعإلىينتهىالمسافرباب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5562

،سفيانأخبرنا،الشافعئحدثنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

إلىأقصر:عباسلابنقلت:قالرباحأبىبنعطاءعن،ديناربنعمروعن

3/156أوهلأعلىمتقدنوإ،ئفلطاواوعسفان/ةجدلىإولكن،لا:قال؟عرفة

فأتئم)1(.ماشية

عمروأبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-5563

حدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،ميةأحدثنا،براهيمإبنمحمدحدثنا،نجيدبنا

أتاهأنهعباسابنعن،رباحأبىبنعطاءعن،عمروعن،القاسمبنروح

:قاللا.:قال؟عرفاتمنأقصر:قاللا.:قال؟(2)رممنأقصر:فقالرجل

.(5465)فىتخريجهتقدم(1)

البحرفىويصبكيلا22علىمكةشماليمرالحجازاوديةمنوادوهو،الظهرانمروهو:مر(2)

السيرةفىالواردةالجغرافيةوالمعالم،5/401البلدانمعجمينظركيلا.20بقرابةجدةجنوب

.288صالنبوية
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اللهمعصيةفىسفرهكانعمنتخفيفلابابالصلاةكتاب

أتيتفإذا:قال.نعم:قال؟الطائفمن:قال.نعم:قالجذة؟منأقصر

الضلاة)1(.فأتئمماشيتكأوأهلك

اللهمعصيةفىسفرهحانعمنتخفيفلاباب

:الأنعام،173:البقرةأعاو!ولادايخغيرا!طز)فمن:وجلعزالفهقال

.،151:النحل،451

الحسنبنالزحمنعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5564

ورقاء،حدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

قاطعغير:يقولعار!ولالايخ)غير:قولهفىمجاهدعن،نجيحأبىابنعن

.(2)اللهمعصيةفىخار!ولا،الأئمةمفارقولا،السبيل

السفرفىللصلاةالاجتماعباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5565

جعفربنأحمدوأخبرنا:.قمالشيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

حدثنا،وكيعحدثنا:قالا،أبىحذثنى،أحمدبنالفهعبدحدثنا،لهواللفظ

وهوبمك!كج!الضبئأتيت:قالأبيهعن،جحيفةأبىبنعونحدثنا،سفيان

نائلفمنبوضوئهبلالفخرج:قالأدم.منحمراءلهقئةفىبالأبطح

به.ديناربنعمروطريقمن(4297)الرزاقعبداخرجه(1)

به.ورقاءطربقمن3/60تفسيرهفىالطبرىوأخرجه.218،219صمجاهدتفسير(2)
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السفرفىللصلاةالاجتماعبابالصلاةكتاب

ساقيه.بياضإلىأنظركأنىحمراءحلةعليهجميمالنبئفخرج:قال.وناضح

يمينايقولوههنا-هفنافاهأتبعفجعلت:قال،بلالوأذنفتوضأ:قال

لهركزتثم:قال!.الفلاحعلىحئ،الصلاةعلىحئ:يقولوشمالا-

3،ع!يلاوالكلبالحماريديهبينيمرركعتينالظهرفصلىفتقدم،عنزة

.(1)المدينةإلىرجعحتىركعتينيصلىيزللمثم،ركعتينالعصرصلى

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفى/مسلمرواه

حدثنا،الهاشمئإبراهيمبناللهعبدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5566

،الدورىمحمدبنعباسحدثنا،البخترئبنعمروبنمحمدجعفرأبو

عونحدثنا،زائدةأبىبنعمرحدثنا،الوليدأبوالملكعبدبنهشامحدثنا

بلالاورأيت،حمراءقبةفىلمجي!النبئرأيت:قال!أبيهعن،جحيفةأبىابن

يدركلمفمن،بهويتمسحونمنهذلكيبتدرونالناسفرأيت،وضوءهأخرج

فخرجفركزها،عنزةأخرجبلالاورأيت،صاحبهبللمنأخذشيئامنه

.(3)ركعتينبالناسعنزةإلىيصلىمشمراحمراءحلةفىفرأيتهم!مجاللهرسول

.(4)زائدةأبىبنعمرحديثمنومسلمالبخارىأخرجه

كثير!.المعنىهذافى،ظ31/50والأحاديث

.(1873-ا871)فىوتقدم.(18762)وأحمد،(2190)شيبةأبىابن(1)

.(249/503)مسلم(2)

به.عمرطريقمن(1268)حبانوابن،(18760)أحمدأخرجه(3)

.(305/052)مسلمو،(376،5786،9585)البخارى(4)
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والمقيمينبالمسافرينيصلىالمسافربابالصلاةكتاب

والمميمينبالمسافرلنيصلىالمسافرباب

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-5567

عن،زيدبنعلئأخبرنا،عليةابنأخبرنا،موسىبنإبراهيمحدثنا،داود

معهوشهدتلمجي!النبىمعغزوت:قالحصينبنعمرانعن،نضرةأبى

البلد،أهل"يا:يقول.ركعتينإلايصفىلاليلةعشرةثمانبمكةفأقام،الفتح

وعمربكرأبىعنالحديثهذافىهذاقبلورؤينا.(1)إزفددمائاأربعا،صلوا

.(2)كلذمثل

أبوحدثناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-5568

بنمحمدبكرأبوحدثناالمخفار،عمرويهبنالفهعبدبنمحمدالفهعبد

حدثنا،شيبانحدثناالمزوذئ)3(،محمدبنحسينحدثناالضغاخ!،إسحالتى

بنعمرشهدأنهأخبرهأباهأن،أسلمبنزيدعنكثير،أبىبنيحيى

سقم:مابعدلهمقالثئم،ركعتينالحبئفىمكةبأهلصفىه!!لالخطاب

.(4)رفسفإنا،مكةأهلياالضلاةأتموا

ابنإسماعيلعن(98781)أحمدوأخرجه.(9122)داود،"وأبو5/501النبرةدلائلفىالمصنف(1)

.(264)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(5453،5552)فىتخريجهوتقدمبه.علية

.(5393،5394،5444.5445)نىتقدم(2)

إليهافالنسبة،الروذمروإلىالنسبةوهذه.،)المروزى:م،الأصلوفى."المروزوذى":الأصلفى(3)

،5/262،263الأنسابينظر.المروذى:فيقالإليهاالنسبةنىيخففوقد،الروذىالمرو

.4/1358المنتبهوتبصير

.(5395)فىتخريجهتقدم(4)
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والمقيمينبالمسافرينيصلىالمقيمبابالصلاةكتاب

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا-5569

ابنعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

يعودعمربناللهعبدجاء:قالأنهصفوانبناللهعبدبنصفوانعن،شهاب

فأتممنا)1(.فقمنا،انصرفثمركعتينلنافصلى،صفوانبناللهعبد

والمقيمينبالمسافرينيصلىالمقيمباب

حدثنا،الوليدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5570

عن،أسامةأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

صلىالإماممعصفىإذاكانأنهعمرابنعن،نافععن،عمربنالله2عبيد

أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)ركعتينصفىوحدهصلىوإذا،أربعا

.(4)شيبةأبىابنبكر

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5571

،عطاءبنالوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الصفارمحمدابن

يدركالمسافر:عمرلابنقلت:قالمجلزأبىعن،التيمئسليمانأخبرنا

يصفىأوالزكعتانأتجزيه-المقيمينيعنى-القومصلاةمنركعتين

.1/420المعانىشرحفىوالطحاوى،(4373)الرزاقعبدطريقهومن،1/150مالك(1)

.126/19الكمالتهذيبوينظرأعبد!.:س،الأصلفى(2)

عوانةأبووأخرجه.417/1المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،(14153)شيبةأبىابن(3)

به.أسامةأبىطريقمن(2342)

.(17/694)مسلم(4)
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الصلاةكتاب

.(1)بصلاتهميصفى:وقالفضحك:قال؟بصلاتهم

المسافرتطوعباب

158/3

المسافرتطوعباب

الحرفئالفهعبدبنالفهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-5572

عليه،قراءةالشافعئالفهعبدبنمحمدأخبرنا،الحربئةجامعفىببغداد

بنبهزأخوأسدبنمعفىحدثنا،إسماعيلبنمحمدإسماعيلأبوحدثنا

مئئأبىعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعنخالد،بنوهيبحدثناأسد،

عامبيتهافىصفى!رالفهرسولأن،هانىأئمعن،طالبأبىبنعقيلمولى

فىمسلمرواه.(2)طرفيهبينخالفقدواحدثوبفىركعات/ثمانالفتح

منالبخارىوأخرجهأسد،بنمعفىعنالشئاعربنحخاجعن""الصحيح

.(3)مئأبىعنالنضرأبىحديث

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5573

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاق

ابنيحيىوأبوسعدبنالفيثأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصر

أنهعازببنالبراءعن،الغفارئبسرةأبىعن،سليمبنصفوانعن،سليمان

قبلركعتينتركأرهفلم،سفرةعشرةثمانلمجي!الفهرسولمعسافرت:قال

مختصزا.بنحوهبهالمىسليمانطريقمن(3874)شيبةأبىابنأخرجه(1)

طريقمن(2130)عوانةأبووأخرجه،(حديثيةأجزاءمجموع-1)الثافعىالفهعبدبنمحمد(2)

.(4968-4965)فىوتقدمبه.أسدبنمعلى

.(028،1173)والبخارى،(336/83)مسلم(3)

-881-



السفرفىالتطوعتر&فىالتخفيفبابالصلاةكتاب

.(2)الراحلةعلىأسفارهفىكج!النبىتطوعفىأحاديثمضتوقدالظهر)1(.

سعيدأبىبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5574

الوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالسوسئ

الليثى،زيدبنأسامةحذثنى،الأوزاعئحدثنا،أبىأخبرنىمزيد،ابن

عباسبناللهعبدحدثمى،اليمانىطاوسحدثنى،مسلمبنحسنحدثنى

صلاة(و51/31وسن،ركعتينالسفرصلاةيعنىكج!اللهرسولسن:قال

فكذلك،حسنوبعدهاالحضرصلاةقبلالصلاةفكما،ركعاتأربعالحضر

وبعدها)3(.قبلهاالسفرفىالصلاة

السفرفىالتطوعتركفىالتخفيفباب

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-5575

،الخطاببنعمربنعاصمبنحفصبنعيسىحدثنا،القعنبئحدثنا،داود

ثم،ركعتينبنافصلى:قال!مكةيعنىطريقفىعمرابنصحبت:قالأبيهمحن

كنت!لو:قال.يسبحون:قلتهؤلاء؟يصنعما:فقال،قياماناسافرأىأقبل

العمئفر،فىمي!ك!اللهرسول!صحبتإنىأخىابنياصلاض!،أتممتمسبحا

،(1222)داودوابو،(18583)واحمد.بهوهبابنطريقمن(1253)عقبخزيمةابنأخرجه(1)

والحديث.يعرفلابسرةابو:3/0901الذهبىقال.وحدهبهالليثطريقمن(055)والترمذى

.(263)داودأبىضعيففىالألبانىضعفه

.(2248،4654،4655-2242)فىتقدم(2)

قال.بهالأوزاعىطريقمن(1627)المعرفةفىوالمصنف،(98201)مختصراالطبرانىأخرجه(3)

جيد.إسناده:3/9101الذهبى
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المطر...وجودعندالسفرفىالجماعةتركفىالتخفيفبابالصلاةكتاب

على9يزفلمهن!3زبكرأباوصحبت،الفهقبضهحتىركعتينعلىيزدفلم

الله،قبضهحتىركعتينعلىيزدفلمعمروصحبت،الفهقبضهحتىركعتين

وجل:عرالقهقالطوقد،الفهقبضهحتىركعتينعلىيزدفلمعثمانوصحبت

فىمسلمرواه.،2ا:الأحزابأ(1)!حسنةأشؤالمحهرسولفىلكتمكان)لقذ

بنعيسىعناخروجهمنالبخارئوأخرجه،القعنبىعن"الصحيح"

.(2)

حمص.

حدثنا،جعفربنابكربوأأخبرنا،المهرجاخ!أحمدبوأأخبرنا-5576

بنالفهعبدعن،نافععن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

منإلابعدها،ولاقبلهاشيئارف!لافىالفريضةمعيصفىيكنلمأنه،عمر

.(3)هبتوخهتحيثماراحلتهعلىأوبعيرهعلىيصفىكانفإنه،الفيلجوف

المطروجودعندالشفرفىالجماعةتركفىالتخفيضباب

أخفأورم!لافىحهومعناهفىماأو

طاهروأبوبنيسابورالمستملىأحمدبنكاملجعفرأبوحدثنا-5577

سفلأبوأخبرنا:قالابهمذانالهمذاض!سلمةبنالحسنبنعلىبنالحسين

سعيدبنعقيلبنالحسينبنداودحدثنا،الاسفرايينئبشربنأحمدبنبشر

خزيمةوابن،(1701)ماجهوابن،(5741)والنسائى،(1476)أحمدوأخرجه.(2231)داودأبو(1)

به.حفصبنعيسىطريقمن(1257)

.(2011)والبخارى،(689/8)مسلم(2)

.1/150الموطأ(3)
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الصلاةكتاب
السفرفىالصلاتينبينالجمعباب

التميمئالرحمقعبدبنيحيىبنيحيىحدثنا،سليمانأبوالبيهقئ

معخرجنا:قالجابرعن،الزبيرأبىعن،خيثمةأبوأخبرنا،النيسابورى

51رو.(1)"رحلهفىمنكمشاءمن"ليصل:فقال،فطرناسفرفى!يهجييهالفهرسمول

(2)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

أخبرنا،الفهرحمهالعلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5578

حدثنا،حفصبنأحمدبنمحمدعونأبوحدثنا،الشرقىابنحامدأبو

نأ،عمرابنعن،نافععن،أيوبعن،شعبةحدثنا،أبىأخبرنى،عبدان

ظلمةأو،وبردظلمةأو،وردغظلمةذاتليلةفىسفرفىكانكي!اللهرسمول

.(3)رحالكمفىصلواأنمناديهفنادى،ومطر

السفرفىالصلاتينب!ينالجمع/باب

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5579

عن،سفيانحدثنا،الزعفرانئمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

بينجمعري!لابهجدإذاكان!سي!النبئأن،أبيهعن،سالمعن،الزهرى

سفيانحديثمن"الصحيح"فىومسلمالبخارئأخرجهوالعشاء)4(.المغرب

طريقمن(9561)خزيمةوابن،(904)مذىوالتر،(5601)داودوأبو،(47431)احمدأخرجه(1)

به.معاويةبنزهير

.(698)مسلم(2)

.(5084)فىتخريجهتقدم(3)

به.سفيانطريقمن(964)خزيمةوابن،(599)والنسائى،(4542)أحمدأخرجه(4)
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الصلاةكتاب

(1)عيينةابن

السفرفىالصلاتينبينالجمعباب

حدثنا،الحافظعلىأبوحذثنى،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-5580

عن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثناالضقار،الحسينبنعلئ

بينجمعالسيربهعجلإذاجمج!القهرسولكان:قالعمربنالفهعبدأن،نافع

.(3)يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهوالعشاء)2(.المغرب

حامدأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-5581

حدثنا،الذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمد

عمربنالله(4)دبعأن،نافععنعمر،بنالفهعبيدعن،مسعدةبنحفاد

غاببعدما:فقال،نافعافسألت،والعشاءالمغرببينفجمع،ري!لاأسرع

.(ال!ير)بهجذإذاذلكيفعلجمح!الفهرسولرأيتإنى:وقال.بساعةال!ثئفق

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-5582

بنومحمدبشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمد(ظ31/51حدثنا،إبراهيم

سعيد،بنيحيىحدثنا-المثنىابنحديثوهذا-يحيىحدثنا:قالاالمثنى

بينجمعري!لابهجذإذاكانأنه،عمرابنعن،نافعأخبرخ!،الفهعبيدحدثنا

.(44/703)ومسلم،(1106))1(البخارى

.(597)والنسائى،(4531)أحمدطريقهومن،1/414مالك(2)

.(703/42)مسلم(3)

إعبيدا.:مفى(4)

به.الفهعبيدطريقمن(555)والترمذى،(4724)أحمدوأخرجه.(612)الصغرىفىالمصنف(5)

صحيح.إسناده:3/0921الذهبىوقال
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

بهجذإذاكانجم!اللهرسولأنويذكر،الشفقيغيبأنبعدوالعشاءالمغرب

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهوالعشاء)1(.المغرببينجمعري!لا

.(2)المثنى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-5583

بنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

(3)استصرخعمرابنأن،نافععن،أئوبعن،زيدبنحمادحدثنا،حرب

غربتحتىفسارفأقبل،بالمدينةوهىبمكةوهوعبيدأبىبنتصفئةعلى

ابنفسار.الصلاةالضلاة:يصحبهكانرجللهفقال،النجوموبدتالشمس

فىمرأبهجلإذاكان!سيواللهرسولإن:فقال.الضلاة:سالملهفقال،عمر

وسار،بينهماجمعالشفقغابإذاحتىفسار.الضلاتينهاتينبينجمعسفر

ثلاثا)4(.والمدينةمكةبينما

الحديث:فىوقال،نافععن،عقبةبنوموسىأئوبعن،معمرورواه

فصلىنزلثم،الليلمنهوىذهبحتىالشفقذهاببعدالمغربفأخر

وأالسيربهجدإذاذلكيفعلجمحمالفهرسولكان:وقال،والعشاءالمغرب

(5)+ءص
امر.حزبه

الله.عبيد:خزيمةابنعندوليس.بهيحىطريقمن(97")خزيمةوابن،(5163)أحمدأخرجه(1)

.(037/43)مسلم(2)

بموتها.أخبرأنهأى:468/1المعبودعونفىقال(3)

به.أيوبطريقمن(5120)واحمدبه.حمادطريقمن(0712)داودأبواخرجه(4)

النسائى:عندوليسبهمعمرطريقمن-(598)النسائىطريقهومن،(0244)الرزاقعبدأخرجه(5)

.أيوب
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

أنهفذكر،نافععنالأنصارىسعيدبنيحيىعنهارونبنيزيدورواه

.(1)ىقصفنزلثئم،الليلربعمنقريباسار

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-5584

حدثناقالا:النيسابورئبكروأبوصاعدابنمحمدأبوحدثنا،الحافظ

بنعمرحدثنا،أبىأخبرك!،ببيروتالعذرئمزيدبنالوليدبنالعباس

أقبلأنه،عمرابن/عن،عمربنالفهعبدمولىنافعحذثنىزيد،بنمحمد3/160

الشمسغابتفلماال!ير،فأسرععبيد،أبىبنتصفئةخبروجاءهمكةمن

صاحبه:لهفقال،ساعةسارثمفسكت.الصلاة:أصحابهمنإنسانلهقال

أعلمه.لاعلماهذامنليعلمإنه:الضلاةلهقالائذىفقال،فسكتالضلاة.

ينادىلاوكان-الضلاةفأقامنزلبساعةالشفقغابمابعدكانإذاحتىفسار

جمعجميعاوالعشاءالمغربفصفىفقام-رف!لافىالصلاةمنلشىء

المغرببينجمعري!لابهجدإذاكانلمجملأالقهرسولإن:قالثئمبينهما،

توجهتأينراحلتهظهرعلىيصفىوكان.بساعةالشفقيغيبأنبعدوالعشاء

:قال.(2)كلذيصنعكانلمجيوالفهرسولأنويخبرهمال!فر،فىالسبحةبه

ال!فر.فىالضلواتمنبشىء:النيسابورئوقال

بناللهوعبيدعقبةبنوموسىالأنصارئسعيدبنيحيىروايةاتفقت

لماالليل"نصف:خزيمةابنوعند.بهيحصطريقمن(970)خزيمةوابن،(5516)أحمدأخرجه(1)

.،الليل)ربع:بدل

ثابت.إسناده:1093/3الذهبىوقال.1/390الدارقطنى(2)
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

ابنجمعأنعلى-نافععنزيدبنمحمدبنوعمرالسختيانىوأيوبعمر

حفظفىيدانيهملامنوخالفهم،الشفقغيبوبةبعدكانالضلاتينبينعمر

نافع.أحاديث

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5585

مزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

معخرجت:قال!نافعحدثنى:يقول!جابرابنسمعت:قال!أبىأخبرك!

صففإن:لهفقال!رجلفأتاهمنزلافنزل!،لهأرضايريدوهوعمربناللهعبد

فخرج:قال!العصر.بعدوذلكتدركها.أنأظنولا،(1)اهبلماعبيدأبىبنت

لى:يقللمالشمسغابتإذاحتىفسرلا،قريشمنرجلومعهمسرعا

قلت:أبطأفلما،الصلاةعلىمحافأوهوبصاحبىعهدىوكان.الصلاة

اخرمنكانإذاحتىهوكمامضىثم،إلئالتفتفما.اللهيرحمكالصلاة

ثئم،بنافصلىالشفقتوارىوقدالصلاةأقامثئم،المغربفصلىنزل!الشفق

.(2)اذكهصنع(و31/52مرالأبهعجلإذاع!يماللهرسول!كان:فقال!عليناأقبل

.(3)نافععنخالد،بنوعطافغزوانبنفضيلرواهوبمعناه

بهالماوالتعبالشدةفىهىأىاللامبكسرأو،الشديدالمرضمنبهاللذىأىاللامبفتح:بهالما(1)

.288/1النسائىعلىالسندىحاشية.المرضمن

من(495)والنسانى،(1312)داودوأبو.بهالوليدبنالعباسطريقمن1/393الدارقطنىأخرجه(2)

به.جابرابنطريق

خالدبنعطافطريقمن(595)والنسائى.بهغزوانبنفضيلطريقمن1/393الدارقطنىأخرجه(3)
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

بنسالمرواهفقد،بالصواباولىنافعأصحابمنالحفاظورواية

بنالرحمنعبدبنوإسماعيلديناربناللهوعبدعمرمولىوأسلماللهعبد

روايتهم.نحوعمرابنعن.ذؤيبابن:وقيل،ذؤيبأبى

عنمحمدبنعمرأخيهعنمحمدبنعاصمفرواه،سالمحديثأفا

.(1)سالم

أبوأخبرنا،الأديبعمروأبوفأخبرناه،أسلمحديثوأما-5586

بنوعلىالضغانىحدثنا،العباسبنموسىأخبرك!،الاسماعيلئبكر

أخبرنى،جعفربنمحمدأخبرنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا:قالاالمغيرة

صفيةعنفبلغهمكةبطريقعمرابنمعكنت:قالأبيهعن،أسلمبنزيد

فصفىنزلثم،الشفقغروببعدكانحتىالسيرفأسرع،وجعشذة

بهجذإذالمج!اللهرسولرأيتإنى:وقال،بينهماجمع،والعتمةالمغرب

ابنعن"الصحيح"فىالبخارىرواهبينهما.وجمعالمغربأخرري!لا

(2)

مريم.بى

بنمحمدالحسينأبوفأخبرناه،ديناربناللهعبدحديثوأفا-5587

درستويه،بنجعفربناللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلبنالحسين

بنالليثحدثنا:قالابكيروابنصالحأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

عاصمطريقمن1/391الدارقطنىوأخرجه.بهمحمدبنعاصمعن(1712)عقبداودأبوذكره(1)

سالم.عننافععنأخيهعنمحمدابن

.(0003)ابخارى(2)
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الصلاةكقاب
السفرفىالصلاتينبينالجمعباب

منوكاندينار-بناللهعبدحدثنى:الرحمنعبدأبىبنربيعةقال:قالسعد

161/3بنالفهعبدمعونحنالشمسغابت:قالودينا-صدقاالمسلمينصالحى

حتىفسار،فسكت.الصلاة:لهقلنا/أمسىقدرأيناهفلمافسرنا،عمر،

:قالثمجميعا،الصلاتينفصلىفنزل،(1)النجوموتصوبتالشفقغاب

بينهماجمع:يقول.هذهصلا!صفىالسيربهجدإذالمجج!اللهرسولرأيت

(2)ص
ليل.بعد

ابنزكرياأبوفأخبرنا،الرحمنعبدبنإسماعيلحديثوأفا-5588

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبى

محمدأبووأخبرنا)ح(عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

بنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،بالكوفةالقاضىجناحبننذيربنجناح

عيينة،ابنحدثنا،دكينيبنالفضلحدثنا،حازمبنأحمد)3(حدثنا،دحيم

ابنصحبت:قالذؤيببنالزحمنعبدبنإسماعيلعن،نجيحأبىابنعن

ذهبكابياضفلما.الصلاةإلىقم:لهنقولأنهبناالشمسغابتفلما،عمر

إليناالتفتثم،وركعتينركعاتثلاثفصفىنزلالعشاء)4(وفحمةالأفق

دكين.بنالفضلحديثلفظ.يفعل!يىاللهرسولرأيتهكذا:فقال

.1/470المعبودعون.اجتمعتأى:النجومتصوبت(1)

به.الليثطريقمن(1217)داودأبووأخرجه.1/425والتاريخالمعرفة(2)

.239/13النبلاءأعلامسيروينظرإمحمدإ.:مفى(3)

.1/124عبيدلأبىالحديثغريب.أولهفىذلكويكون،وظلمتهالليلسوادشدة:العشاءفحمة(4)
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

فغربت(1)الحمىإلىعمرابنمعخرجنا:قال،أتثمالشئافعىوحديث

وفحمةالأفقبياضذهبفلمافصل.انزل:لهنقولأنفهبنا،الشمس

إليناالتفتثم،سفمثمركعتينصفىثئم،سفمثئمثلاثافصفىنزلالعشاء

بنإسماعيلعن:وقال.(2)لعف!ؤالفهرسولرأيتهكذا:فقال

الأسدى.الرحمنعبد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5589

الفه،عبدبنحسانأخبرنىالصغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلئأبووأخبرنا)ح(فضالةبنالمفضلحدثنا

حدثناقالا:،المعنى،موهبوابنقتيبةحدثناداود،أبوحدثنا،داسة

كان:قالمالكبنأنسعن،شهابابنعن،عقيلعنالمفف!ل،

ثئمالعصروقتإلىالطهرأخرالشمستزيغأنقبلارتحلإذالمجي!الفهرسول

ركب.ثمالظهرصفىيرتحلأنقبلالشثمسزاغتفإنبينهما،فجمعنزل

51رو.(4)ءاوسوالباقىكان.لمجي!اللهرسولأن:الفهعبد(3)ىبأحديثوفى

فىمسلمورواه،وقتيبةاللهعبدبنح!انعن""الصحيحفىالبخارى

37/477العروستاج.يرعىأنالناسمنيحمىكلأفيهموضع:والحمى.""الحى:م،سفى(1)

.(ىم!)

من(590)والنسانى،(4598)أحمدوأخرجه.1/77والشافعى،(1642)المعرفةفىالمصنف(2)

به.سفيانطريق

"ابنأ.:مفى(3)

من(9251)حبانوابن.بهقتيبةعن(585)والنسائى،(13584)أحمدوأخرجه.(1821)داودأبو(4)

به.موهببنيزيدطريق

-981-



الصلاةكتاب

.(1)قتيبةعن"الصحيح"

السفرفىالصلاتينبينالجمعبا!

القاضىالحسنلنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0559

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد(ظ31/52العباسبوأحدثنا:قالواوغيرهما

ابنعن،عقيلت!ع،إسماعيلبنجابرأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصر

السيوبهعجلإذاكانأنه،لمجج!اللهرسولعن،مالكبنأنسعن،شهاب

يجمعحتىالمغربويؤخر،بينهمافيجمعالعصروقتأولإلىالظهريؤخر

أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)الشفقيغيب(2)نيحالعشاءوبينبينها

(4)

وهب.ابنعنوغيرهطاهر

مهدىبنعمربنعلئحدثنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5591

،الصباحبنمحمدبنالحسنحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظ

أنسعن،شهابابنعن،عقيلعنسعد،بنالليثحدثنا،شبابةحدثنا

أخررف!لافىوالعصرالطهربينيجمعأنأرادإذا!ح!اللهرسولكان:قال

بنعمروعن"الصحيح"فىمسلمرواهالعصر)5(.وقتأؤليدخلحتىالظهر

.6بينهمايجمعثم:وزادشبابةعنالناقد/محمد

.(704/46)ومسلم،(1111،1211)البخارى(1)

.إ!حتى:س،الأصلفى(2)

والنسائى،(1219)دإودأبوطريقهومن،(204)وهبوابن،(615)الصغرىفىالمصنف(3)

به.إسماعيلبنجابرطريقمن(969)خزيمةابنوأخرجه.(593)

.(448/70)مسلم(4)

به.شبابةطريقمن(1456)حبانابنوأخرجه.389/1الدارقطنى(5)

.(47/704)مسلم(6)

-ا99-
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

أخبرنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروبوأأخبرنا-2955

بنليثعن،سؤاربنشبابةأخبرنا،راهويهبنإسحاقحدثنا،الفريابئجعفر

إذالمجمالفهرسولكان:مالكبنأنسعن،شهابابنعن،عقيلعن،سعد

.(1)ارتحلثئمجميغاوالعصرالظهرصفىالشئمسفزالتسفرفىكان

بنأحمدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5593

بنعمربنعثمانحدثنا،محمدبنالعباسحدثنا،الأدمئيحيىبنعثمان

ببغداد،الهاشمئإبراهيمبنالفهعبدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(فارس

السماكبابنالمعروفالدفاقالفهعبدبنأحمدبنعثمانعمروأبوحدثنا

بنمكرمبن(2)الحسنعلىأبوحدثنا،وثلاثمائةوثلاثينتسعسنةإملاء

دينار،بنعمروعن،سفيانحدثنا،عمربنعثمانحدثنا،البراز)3ئمح!ان

الظهربينجمعلمجفهالفهرسولأن،جبلبنمعاذعن،الطفيلأبىعن

هكذا.عمربنعثمانبهتفزد.(4)تبوكعام،والعشاءوالمغرب،والعصر

الطفيل:أبىعنالربيرأبىعنالثورئعنغيرهورواه

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدبوأأخبرنا-4559

عن،حفصبىبنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،الأصئمهوالعباسأبو

منكر.إعنادهصحةعلىهذا:3/0941الذهبىقال(1)

الأصل.:فىلي!(2)

وتبصير،13/192النبلاءأعلامصروينظرالصراب.هروالمثبتإالبزارا.:م،س،الأصلفى(3)

.(2068)فىوتقدم.ا47/1المنتبه

.(1835)فىتقدم(4)
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

جمع:قالجبلبنمعاذعن،الطفيلأبىعنالربير،أبىعن،سفيان

والعشاء)1(.المغربوبين،والعصرالطهربينتبوكغزوةفىجمتالفهرسول

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5595

مالذأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

داود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(

بنعامرالطفيلأبىعن،المكىالزبيرأبىعن،مالكعن،القعنبئحدثنا

غزوة!راللهرسولمعخرجواأنهمأخبرهمر!بهجبلبنمعاذأن،واثلة

والعشاء،والمغرب،والعصرالطهربينيجمعلمجؤاللهرسولفكان،تبوك

فصفىخرجثم،دخلثم،والعصرالطهرفصلىخرجثئميوماالصلاةوأخر

"الصحيح"فىمسلمرواهسواب!.حديثهمالفظجميعا)2(.والعشاءالمغرب

أيضاوأخرجه،(3)مالكعنالحنفىعلىأبىعنالرحمنعبدبنالفهعبدعن

.(4)الطفيلأبىعنالربيرأبىعنخالدبنولمحرةمعاويةبنزهيرحديثمن

داسة،بنابكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىبوأ(و31/53وأخبرنا-9655

حدثنا،الرملىموهببناللهعبدبنخالدبنيزيدحدثناداود،أبوحدثنا

أبىعنسعد،بنهشامعنسعد،بن(الليثعن)،فضالةبنالمفضل

به.سفيانطريقمن(0701)ماجهوابن،(12022)أحمدأخرجه(1)

،(07022)أحمدطريقهومن-ا1/43ومالك،1/77والثافعى،(1632)المعرفةفىالمصنف(2)

.(5951)حبانوابن،(968)خزيمةوابن،(586)والنسالى،(6012)داودوأبو

.(706/01)4/1784مسلم(3)

.(706/52،53)مسلم(4)

أبى-عنالمزىذكرهوكذا."والليث":داودأبىوعند،2/9501والمهذب.النسخفىكذا(ه-5)

-201-



السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

غزوةفىكان!يىالقهرسولأن،جبلبنمعاذعن،الطفيلأبىعن،الزبير

(1)يرتحلوإن،والعصرالطهربينجمعيرتحلأنقبلالشتمسزاغتإذاتبوك

ذلك؟مثلالمغربوفى،للعصرينزلحتىالطهرأخرالشمستزيغ/أنقبل163/3

قبلارتحلوإن،والعشاءالمغرببينجمعيرتحلأنقبلالشمسغابتإن

بينهما)2(.جمعثثمللعشاءينزلحتىالمغربأخرالشتمستغيبأن

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5597

:قالالفه)3عبدأبووأخبرنا)ح(قتيبةحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،بالويه

،أتوببنمحمدحدثنا،الكعبئموسىبنمحمدبن(3اللهعبدأخبرنا

أبىبنيزيدعن،سعدبنالفيثحدثنا،بالزئالثقفئسعيدبنقتيبةأخبرنا

تبوكغزوةفىكانج!عالنبئأن،جبلبنمعاذعن،الطفيلأبىعن،حبيب

فيصقيهماالعصرإلىيجمعهاحتىالطهرأخرالشمسزيغقبلارتحلإذا

سار،ثمجميعاوالعصرالطهرصفىالشمسزيغبعدارتحلوإذاجميعا،

وإذاالعشاء،معيصليهاحتىالمغربأخرالمغربقبلارتحلإذاوكان

بنقتيبةبهتفرد.(4)المغربمعفصلأهاالعشاءعجلالمغرببعدارتحل

.8/024الأشرافتحفةفى-داود

"ترحلإ.:الأصلفى(1)

بههثامطريقمن(03622)أحمدوأخرجه.(0812)داودوأبو،(1633)المعرفةفىالمصنف(2)

مختصزا.

الأصل.:فىلي!(3-3)

طريقمن(5841)حبانوابن،(535)والزمذى،(0122)داودوأبو،(49022)أحمدأخرجه(4)
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

يزيد.عنليثعنسعيد

بنهحمدالحسنأباسمعت:قالالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا

إسحاقبنمحمدبكرأباسمعت:يقولالصيدلانئالفقيهعمرانبنموسى

صاحبنيسابورىا()احفصويه-بنصالحسمعت:يقولخزيمةابن

بنلقتيبةقلت:يقولالبخارىإسماعيلبنمحمدسمعت:يقول-حديث

أبىعنحبيبأبىبنيزيدحديثسعدبنالليثعنكتبتمنمعسعيد:

وكان:إسماعيلبنمحمدقالالمدائى.خالدمعكتبته:فقال؟الطفيل

.(2)الشيوخعلىالأحاديثيدخلهذاالمدائنئخالا

أبىعنحبيبأبىبنيزيدروايةهذامنأنكرواوإنماالثيخ:قال

صحيحة.محفوظةفهىالطفيلأبىعنالربيرأبىروايةفأما،الطفيل

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسيقأبوأخبرنا-5598

حدثنا،روحبناللهعبدحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،ادببغد

نأ،عباسابنعن،عكرمةعن،حسينعن،جريجابنحدثنا،عمربنعثمان

وإذا،والعصرلطهرابينجمعمنزلهفىوهوالشمسلتزااإذكانلمجمللهارسول

والعصر،الطهرفجمعنزلالعصروقتدخلإذاحتى،ساريرتحلحتىتزللى

تحىتغبلموإذا،والعشاءالمغرببينجمعمنزلهفىوهوالشمسغابتوإذا

والعشاء.المغرببينفجمعنزلالعتمةأتىإذاحتىلعماريرتحل

."النيسابورى"حصفويه:سوفى،بنيسابور""حفصويه:الأصلفى(ا-1)

طريقمن12/466تاريخهفىالخطيبوأخرجه.12،121.صالحديثعلوممعرفةفىالحاكم(2)

.عمرانبنموسىبنمحمد

-203-



السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

كريبعنحسينأخبرنى:قالجريجابنعنمحمدبنحخاجورواه

جميعا.منهماسمعهحسيناوكأن.(1)عباسابنعن

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنافقد-5599

الجرجانئ،يحيىبنالحسنحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا،الحافظ

بنالفهعبيدبنالفهعبدبنحسينحذثنى،جريجابنعن،الززاقعبدحدثنا

:قالل!بهعباسابنأن،عباسابنمولىكريبوعن،عكرمةعن،عباس

إذاكان:قالبلى.:قلناال!فر؟فىلمج!الفهرسولصلاةعنأخبركمألا

لموإذا،يركبأنقبلوالعصرالطهربينجمعمنزلهفىالشئمس(2)هلزاغت

والعصر،الظهربينفجمعنزلالعصرحانتإذاحتىسارمنزلهفىلهترخ

منزلهفىتحنلموإذا،العشاءوبينبينهاجمعمنزلهفىالمغربلهحانتوإذا

بينهما)3(.فجمعنزلالعشاءحانتإذاحتى/ركب164/3

عنظا53/31جريجابنعنالعزيزعبدبنالمجيدعبدورواه:علئئقال

ابنيكونأنفاحتمل،عباسابنعنكريبعنحسينعنعروةبنهشام

ثئم،عنهالمجيدعبدكقولحسينعنعروةبنهشاممنأؤلاسمعهجريج

ضعيفوحسين:48/2التلخيصفىحجرابنوقالبه.حجاجعن388/1الدارقطنىذكره(1)

حسين،ضعفعلتهأنإلا،فيهالاختلافوجرهبينصننهفىالدارقطنىوجمع،فيهعليهواختلف

إصناده.فصححالعربىابنوغفل،المتابعةباعتباروكأنهحسنهالترمذىإن:ويقال

.3ص،الأصل:فىلي!(2)

تحفةفىكماوالترمذى،(3480)أحمدطريقهومن،(5044)الرزاقوعبد،1/388الدارقطنى(3)

.5/120الأشراف
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

.(1)جريجابنعنوحجاجالززاقعبدكقول!منهفسمعهحسيناجريجابنلقى

أويسوأبىالهادبنويزيدعجلانبنمحمدعنوروى:الشيخقال

منتقدمبماوهو،(2)عباسابنعنعكرمةعناللهعبدبنحسينعنالمدنى

التوفيق.وبالله،يقوىشواهده

بنالحسينعلىأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-0056

بنأحمدحدثنا،النيسابورئعبدوسبنمحمدحدثنى،الحافظعلى

كثير،أبىبنيحيىعن،الحسينعن،إبراهيمحدثنى،أبىحذثنى،حفص

فىوالعصرالظهربينجمع!ج!اللهرسولأن،عباسابنعن،عكرمةعن

أخرجهوالعشاء)3(.المغرببينويجمع،سيرهظهرعلىكانإذاالسفر

.(4)فذكره.طهمانبنإبراهيموقال:فقال!""الصحيحفىالبخارى

بمعنىمرفوعاإلايعلمهلاعباسابنصقلابةأبىعنأيوبوروى

الله:عبدبنحسينرواية

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-1056

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

.388/1الدارقطنى(1)

طريقمن1/389والدارقطنى.بهعجلانبنمحمدطريقمن(منتخب-216)حميدبنعبدأخرجه(2)

به.المدنىأويسأبىطريقمن(15261)والطبرانى.بهالهادابن

اللهعبدبنحسينفأما،المعلمهوحسين:1097/3الذهبىوقال.(194)طهمانابنمشيخة(3)

الوهم،كنير:سعدابنوقال،الحديثمتروك:النسائىوقال،تضعيفهفىمعينابنقولفاختلف

بحديثه.يحتجونأرهملم

.(7011)البخارى(4)
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السفرفيالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

إلاأعلمهولا،عباسابنعن،قلابةأبىعن،أيوبعنزيد،بنحماد

فأعجبهالسفرفىمنزلانزلإذاكانأنه،عباسابنعنفهووإلامرفوعا،

لهيتهيألمفإذا،يرتحلثئموالعصرالظهربينيجمعحتىفيهأقامالمنزل

يجمعأنيريدالذىالمنزليأص!حتىالظهرفأخرفسارال!ير)1(فىمذالمنزل

والعصر)2(.الطهربينفيه

زيد،بنحمادحدثنا،(3عارمحدثنا3)،إسماعيلوحدثنا:قال-2556

:عارمقال،مرفوعاإلاأعلمهلا،عباسابنعن،قلابةأبىعن،أيوبعن

فيهأقامالمنزلفأعجبهمنزلافنزلسافرإذاكان:قالحفادبهحدثهكذا

والعصر.الطهربينيجمعحتى

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-5356

عن،سلمةبنحمادحدثنا،منهالبنحجاجحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

المنزلبكمفنباسائرينكنتمإذا:قالعباسابنعن،قلابةأبىعن،أيوب

أمربكمفعجلنزولاكنتموإن،بينهماتجمعونمنزلاتصيبواحتىفسيروا

ارتحلوا)4(.ثئمبينهمافاجمعوا

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4556

!السفر!.:م،سفى(1)

.موقوفأنهوالصحيح،رفعهفىمشكوك:حجرابنقال.بهحمادطريقمن(1912)احمدأخرجه(2)

.583/2البارىفتح

.!عارم"عن:موفى،أعازمإبن:3ص،سفى(3-3)

.""فنابكم:وفيه،بهحجاجطريقمن(1146)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(4)
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكتاب

عبدحدثنا،الجارىمحمدبنيحيىحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،داودأبو

!واللهوسولأن،جابرعنالؤبير،أبىعن،مالكعن،محمدبنالعزيز

.(1)فرسببيمهمافجمعبمكةالشئمسلهغابت

أبىعنالأجلحورواهالعزيز)2(،عبدعنالحقانىحديثمنورؤيناه

.(3)كذلكالؤبير

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،ألووذبارئعلىأبووأخبرنا-5556

،عون(4)نبجعفرحدثنا،حنبلبنأحمدجارهمثمامبنمحمدحدثنا،داودبوأ

.(5)فرسومكةبينيعنىأميالعشوةبينهما:قالسعدبنهمثمامعن

فيماالمستعملةالمشهورةالأمورمنالسفربعذرالصملاتينبينوالجمع

165/3عنثم!صالنبىعنالتابتمع،أجمعينزنحكيموالتابعيق/الضحابةبين

بالمؤفىلفة-ثمبعرفةالتاسجمعمنالمسلمونمحليهأجمعماثم،أصحابه

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5656

عيسى،بنمحمدبنعلئحدثنا،المؤنئاللهعبدبنأحمدمحمدأبوأخبرنا

أخبرنى:قالالؤهرىعنبخحمرأبىبنشعيبأخبرنى،اليمانأبوحدثنا

فىالسيرأعجلهإذا!راللهرسولرأيت:قالعمربناللهعبدعن،سالم

(1

(2

(3

ضعيففىالألبانىوضعفه.بهمحمدبنيحيىطريقمن(292)النسائىوأخرجه.(1512)داودأبو

.(261)دإودابى

الحصانى.عن7/2682الكاولفىعدىابنذكره

به.الأجلحطريقمن(14274)أحمدأخرجه

ابن"."حدثنا:مفى

.مقطوع:(262)داودأبىضعيففىالألبانىوقال.(1216)داودأبو
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السفرفىالصلاتينبينالجمعبابالصلاةكقاب

وكان:سالمقالالعشاء.وبينبينهايجمعحتىالمغربصلاةيؤخررف!لا

ثلاثافيصليهاالمغربصلاةيميم؟ري!لاأعجلهإذاذلكيفعلعمربناللهعبد

ولا،يسفمثئمركعتينويصليهاالعشاءصلاةيقيمحتىيلبثقفماثئم،يسفمثئم

جوفمنيقومحتىبسجدةالعشاءبعد(و31/54يسئحولا،بركعةبينهمايسئح

.(2)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)الفيل

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،أحمدأبووأخبرنا-5607

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

أباكرأيتماأشذما:عمربناللهعبدبنلسالمقالانهسعيدبنيحيىعن

الجيشبذاتالشئصسلهغربت:قالال!فر؟فىالمغربأخرعمربناللهعبد

.(3)بالعقيقفصلأها

ابنورواه.(4)أميالثمانية:فيهوزاد،سعيدبنيحيىعنالثورئورواه

قد:قالتلك؟ساعؤأئ:قلت:قال:فيهوزاد،سعيدبنيحيىعنجريج

نافععنسعيدبنيحيىعنهارونبنيزيدورواه.()ربعهأوالفيلثلثذهب

مئئالحديثهذانافع!روذكر:يحيىقالفصفى.نزلثئمأميالافسار:قال

.(6)ىفصفنزلثئمالفيلربعمنقريئاسار:فقالأخرى

به.شحيبطريقمن(591)النسائىأخرجه(1)

.(9101،9011)البخارى(2)

به.بكيرابنطريقمن(1643)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.ا1/46مالك(3)

به.الثورىعن(1021)الرزاقعبدأخرجه(4)

به.جريجابنطريقمن(1642)عقبللمصنفالمعرفةفىالمصنفأخرجه(5)

به.يزيدعن(5478)أحمدأخرجه(6)
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الصلاةكتاب
السفرفيالصلاتينبينالجمعباب

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحااللهعبدبوأأخبرنا-8056

الوهابعبدأخبرنا،طالببىأبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

كانأنه،عباسابنعن،زيدبنجابرعن،قتادةعن،سعيدأخبرنا،عطاءابن

.(1)ةنسهى:ويقول،السفرفىالصلاتينبينيجمع

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-9556

عاصم،بنعلئأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثناالصفار،محمدابن

بنسعيدكان:قالالنهدىعثمانأبىعن،التيمئوسليمانالجريرىأخبرنى

وبينوالعصر،الظهربينجمعاالسيربهمعجلإذازيدبنوأسامةزيد

والعشاء)2(.المغرب

عمرعنوروى،مالكبنوأنسوقاصأبىبنسعدعنذلكفىوروينا

.(3)عنهمتعالىاللهرضىوعثمان

حدثنا،جعفرابنبكربوأأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-0156

:قالأنهشهابابنعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

:فقالالسفر؟فىوالعصرالظهربينيجمعهل:اللهعبدبنسالمسألت

؟(4)بعرفةالناسصلاةإلىترألم،بذلكبأسلا،نعم

السفر.فىالصلاتينبينالجمعالسنةمن:بلفظسعيد،طريقمن(12826)الطبرانىأخرجه(1)

شيبةأبىوابن.بنحوهالتيمىسليمانطريقمن(1283)شيبةأبىوابن،(7044)الرزاقعبدأخرجه(2)

.وحدهأسامةبذكربهالجريرىطريقمن(8317)

.(8308)شيبةأبىابنومصنف،(4406)الرزاقعبدمصخفينظر(3)

.(4414)الرزاقعبدوعنه،1/145مالك(4)
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الصلاةكتاب
الصلاتينبينالمطرفىالجمعباب

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-1561

سلمة،أبىبنالملكعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،ابن

أبىبنوربيعةأسلمبنزيدعن،الذراوردئمحمدبنالعزيزعبدحدثنا

إلىخرجوالهمأمثالفىالرنادوأبى/المنكدربنومحضدالزحمنعبد166/3

الطهربينيجمعونفكانواشىء،فىليستفتيهمإليهمأرسلكانالوليد

الشئمس)1(.زالتإذاوالعصر

الصلاتينبينالمطرفىالجمعباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرئاوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2156

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

بنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمد

أبىعن،أنسبنمالكعن،قعنببنمسلمةبناللهعبدحدثنا،القاضى

!واللهرسولصفى:قالآنهعباسابنعنجبير،بنسعيدعنالزبير،

ولاخوفغيرفى،(2جميعاوالعشاءوالمغرب2)جميعا،والعصرالظهر

.(3)رطمفىكانذلكأرى:مالكقالسفر.

به.الحسينأبىطريقمن28/46،47دمشقتاريخفىعساكرابناخرجه(1)

الأصل.:فىليمى(2-2)

النسائىطريقهومن،144/1ومالك،205/7والافعى،(1647)المعرفةفىالمصنف(3)

بناللهعبدعن(0121)دأودأبووأخرجه.(1596)حبانوابن،(972)خزيمةوابن،(060)

القعنبى.مسلمة
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الصلاتينبينالمطرفىالجمعباب

بنالخسينعلىأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-1356

:قاليحيىبنيحيىحدثناالصفاز،(1)الحسينبنعلىأخبرنا،الحافظعلى

فىمسلمرواه.مالكقوليذكرلمأنهإلابمثلهفذكره.مالكعلىقرأت

(2)

يحيى.بنيحيىعن"انصمحيح"

غيرفى:الزبيرأبىعنسلمةبنوحفادمعاويةبنزهيررواهوكذلك

بالمدينة.وقالا:والعشاء،المغوبيذكرالمأنهماإلاسفو.ولاخوف

مالك.روايةبمعنىالربيرأبىعنسعدبنوهشامعيينةبنسفيانأيضاورواه

إلىسافرهاسفوةفى:الحديثفىفقالالربيرأبىعنخالدبنقرةوخالفهم

.تبوك

زهير:حديثأقا

ابنبكوأبوحدثنا،الحافظ(ظ54/31الفهعبدأبومأحبرنا-5614

زهير،حدثنا،يوذسبنأحمدحدثنامعاذ،بنجعفرأخبرنا،إسحاق

صفى:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعنالزبير،أبوحدتنا

سفر.ولاخوفغيرفىبالمدينةجميعاوالعصرالظهر!الفهرسول

عباسابنسمألت:فقالدلك؟فعللمسعيدا:فسألتالربير:أبوقال

فىمسلمرواه*(3)أمتهمقأحدايحرجألاأراد:فقالسألتنى،كما

.""الحسن:3ص،سفى(1)

.(49/705)مسلم(2)

به!زحروشطريىمن(1585)جهمستخم!ننعيمأبووعنه،(12518)الطبرانىأخرجه(3)
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الصلاتينبينالمطرفىالجمعبابالصلاةكتاب

.(2)يونسبنأحمد)1(عن"الصحيح"

سلمة:بنحمادحديثوأما

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوفأخبرنا-5156

ابنيعنىحجاجحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادابن

ابنعنجبيبر،بنسعيدعنالربير،أبىعن،سلمةبنحماد:قال،منهال

ولاخوفغيرفىبالمدينةوالعصرالطهربينجمعرج!مجالنبئأن،عباس

.(3)

سمبر.

عيينة:بنسفيانحديثوأفا

بنأحمدحدثنا،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدفأخبرنا-5616

هوعلئحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،القطانزيادبنالفهعبدبنمحمد

ابنسمعت:يقولزيدبنجابرسمععمبرو،عن،سفيانحدثنا،المدينئابن

جميغا)4(.وسبعاجميغاثمانئالمجرالنبىمعصفيت:يقولهب!ؤدعباس

بنسعيدعنالربير،أبىعن،سفيانبهوحذثنا:علئوقال-5617

ألاأراد:قالذلك؟فعللم:عباسلابنفقلت.مثلهعباسابنعنجبيبر،

.(سفر)ولاخوفغير:الربيرأبىحديثفىمزةسفيانوزادأفته.يحرج

م:أمحمد".ىف(1)

.(50/705))2(مسلم

به.سلمةبنحمادعن(1210)عقبداودأبوذكره(3)

.(5622)فىصيأتى(4)

.المذكورةالزيادةبدونأحمدوعند.بهسفيانطريقمن(971)خزيمةوابن،(5326)احمدأخرجه(5)
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الصلاتينبينالمطرفىالجمعباب

3/167

سعد:بنهشامحديثوأما/

بنمحمدبنعلئحدثناببغداد،الحرفئالقاسمأبوفأخبرنا-5618

بنهشامعن،عونبنجعفرحدثنا،إسحاقبنبراهيمإحدثنا،الكوفئلزبيرا

جمع:قالعباسبناللهعبدعنجبيبر،بنسعيدعن،الزبيرأبوحدثنا،سعد

غيرمن،المدينةفىوالعشاءوالمغرب،والعصرالظهربينجمبهواللهرسول

.اأمتهيحرجألاأراد:قال؟عباسابنياترىلم:قلتسفر.ولاخوف

هؤلاء:بخلافخالدبنقغحديثوأما

الفقيه،الوليدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدفأخبرنا-9156

عربى،بنحبيببنيحيىحدثنا،الحافظنصربنأحمدبنجعفرحدثنا

بنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا.قرةحدثنا،الحارثبنخالدحدثنا

حدثنا،الخطبئعلىبنإسماعيلمحمدأبوأخبرناببغداد،المقرئعمر

عن،قرةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنىأحمد،بناللهعبد

فى!راللهرسولجمع:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،الزبيرأبى

والعشاء.والمغرب،والعصرالظهربينفجمعتبوكغزوةفىسافرهاسفرؤ

رواه.(2)أمتهيحرجألاأراد:قالذلك؟علىحملهما:عباسلابنفقلت

يرء(3)
حديثأرادخالدبن!رةوكان.حبيببنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

به.هثامطريقمن(12517)الطبرانىأخرجه(1)

به.قرةطريقمن(967)خزيمةابنأخرجه(2)

.(705/51)مسلم(3)
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الصلاتينبينالمطرفىالجمعباب

جبيربنسعيدروىأو،حديثهلفظفهذا،معاذعنالطفيلأبىعنالزبيرأبى

أشبه،وهذا)1(،الاخرذكرهتقذمومن،أحدهماةقزفسمع،جميعاالحديثين

.(2)اضيأالطفيلأبىحديثقزةروىفقد

متنه:فىالزبيرأبافخالف،جبيربنسعيدعنثابتأبىبنحبيبورواه

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرناه-5562

)ح(الأعمشحدثنا،وكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،الطوسئأحمد

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا

أبوحدثنا،موسىأبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

حدثناقالا:وكيعحدثنابكر،أبىبنمحمدوحذثنا:قال)ح(معاوية

قالط:عباسابنعنجبيبر،بنسعيدعن،ثابتأبىبنحبيبعن،الأعمش

فىبالمدينةوالعشاء،والمغربوالمحصر،الطهربينلمجي!الفهرسولجمع

يحرجألاأراد:قال،و31/55؟بذلكأرادفماذا:لهقيلمطبر.ولاخوفغير

ذلكفعللم:عباسلابنقلتسعيد:قال:حديثهفىوكيعقال.أمته

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)هتفأيحرجلاكى:قال؟لمجتاللهرسول

!هذه،.:مفى(1)

طريقمن(1951)حبانوابن،(966)خزيمةوابن،(607/53)مسلمو،(99712)(حمدأخرجه(2)

به.قرة

من(106)والنساثى،(187)والرمذى،(1121)داودو(بو.بهوكغعن(3323)أحمدأخرجه(3)

به.الأعمشطريق
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الصلاةكتاب
الصلاتينبينالمطرفىالجمعباب

.وء(1)ريء
عنوعيرهكريبابىعنو،معاويهابىعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبى

ولعله،شرطهمنثابتألىبنحبيبكونمعالبخارىيخرجهولم،2وكيع

متنه.فىجبيوبنسعيدعلىالاختلافمنفيهلما-أعلموالفه-عنهأعوضنماإ

عمرورواهفقد؟محفوظةيمونأنأولىالربيرأبىعنالجماعةورواية

روايةمعنىمنبقريب،عباسابنعنالشعثاءأبىزيدبنجابرعندينارابن

الزبير:أبىعنمالك

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5621

)ح(حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

عنزيد،بنحمادحدثنا:قالواالزبيعوأبومسددحدثنا،يحيىبنمحمد

صلىصيئاللهرسولأن،عباسابنعن،زيدبنجابرعن،ديناربنعمرو

فىمسلمرواهوالعشاء)3(.والمغرب،والعصرالظهر؟وثمانياسبعابالمدينة

بنحمادعنالنعمانأبىعنالبخارىورواهالزبيع)4(،أبىعن""الصحيح
(5)

عسى.:فقال؟مطيرةليلةفىلعله:أيوبفقال:اخرهفىوزادزيد،

:م.من)1(سقط

.(54/705))2(مسلم

طريقمن(382)الكبرىفىوالنسائى.بهومسددحرببنسليمانعن(1214)داودأبوأخرجه(3)

به.حماد

.(56/705)مسلم(4)

"عيسى".:م،3ص،سفى(5)

صوريا.جمعاكان؟وتيل:3/0011الذهبىوقال.(543)البخارىعندوالحديث
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3/86

الصلاةكتاب
الصلاتينبينالمطرفىالجمعباب

وقتهااخرإلى/الطهرتأخيرعلىحملهأنهدينابىبنعمروعنوروى

وقتها:أؤلفىالعصروتعجيل

أخبرنا،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمبروأبوأخبرنا-5622

)ح(عيينةبنسفيانحدثناقالا:وعثمانبكرأبوحدثنا،الفاريابئجعفر

حدثنا،العدلزيابابنمحمدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

حدثنا،سفيانحدثنا،المدينئبنعلئحدثناالبرمح!)1(،مكرمبنأحمد

:يقولعباسابنسمعت:يقولزيدبنجابرسمعت:قالديناربنعمرو

أبايا:قلت:قالجميعا.وسبغاجميعاثمانيالمجدالفهرسولمعصليت

:قالالعشاء.وعخلالمغربوأخر،العصروعخلالطهرأخرأراه،الشعثاء

51ورو،المدينئبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)كلذأظنوأنا

.(3)شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلم

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5623

أبىبنومحضدالزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

الخزيت،بنالزبيرعن،زيدبنحفادحدثنا:قالاالزبيعلأبىوالففظبكر

غربتحتىالعصربعديوماعباسابنخطبنا:قالشقيقبنالفهعبدعن

فجاءه:قال.الضلاةالصلاة:يقولونالناسفجعل،النجوموبدتال!ثئمس

.133/1المنتبهتبصيروينظرأاليزنى".:صنى(1)

به.عفيانطريقمن(588)والنسائى،(1918)أحمدوأخرجه.(8303)شيبةأبىابن(2)

.(507/55)ومسلم،(4171)البخارى(3)
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الصلاتينبينالمطرفىالجمعبابالصلاةكتاب

!؟كلأئملاالسنةأتعفمنى:فقال.الصلاةالصلاة:يفترلاتميمبنىمنرجل

والعشاء.والمغرب،والعصرالطهربينيجمعجمجيماللهرسولرأيت:قالثم

هريرةأبافأتيتشىء،ذلكمنصدرىفىفحاك:شقيقبناللهعبدقال

الربيعأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)مقالتهفصدق،فسألته

الرهراخ!)2(.

أحمد،بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-4562

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(وكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا

بنيوسفبنهارونحدثنا،منصوربنالحسنبنمحمدالحسنأبوأخبرخ!

عنحدير،بنعمرانحدثنا،وكيعحدثناعمر،أبىابنحدثنازياد،

ثم،فسكت.المخلاة:عباسلابنرجلقال:قالالعقيلىشقيقبناللهعبد

تعلمنا!لكأملا:قالثم،فسكت.الصلاة:قالثم،فسكت.الضلاة:قال

مسلمرواه.(3)!-الفهرسول!دعلىالصلاتينبيننجمعكنا!؟بالصلاة

.(4)رمعأبىابنعن""الصحيحفى

هذينمنلمجؤالنبىعنعباسابنعنشقيقبناللهعبدروايةفىوليس

علىمحمولفهوالسفر،نفئولاالمطرنفععنه-الثابتينالوجهين

يمنعماظأ31/55روايتهمافىفليس؟ديناربنعمروأولهماعلىأو،أحدهما

به.حمادطريقمن(2269)أحمدأخرجه(1)

.(570/57)مسلم(2)

به.عمرانطريقمن(3293)أحمدأخرجه(3)

.(705/58)مسلم(4)
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الصلاةكتاب

التأويل.ذلك

الصلاتينبينالمطرفيالجمعباب

تأويليؤكدوذلك،المطرفىالجمععمروابنعباسابنعنرؤيناوقد

أعلم:والفه،بالمطرأؤلهمن

عباسبى:ابنعنفيهالروايةأفا

أسامةعنأصحابنابعضأخبرنا:القديمفىالفهرحمهالشافعئقالفقد

فىبينهماجمععباسابنأن،(1)!ميبخبنالفهعبدبنمعاذعنزيدابن

الشئفق)2(.قبلالمطر

عمر:ابنعنفيهالزوايةوأفا

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوفأخبرنا-5625

نافع،عن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

(4)معهمجمعوالعشاءالمغرببينمراء)3(الأجمعإذاكانعمربنالفهعبدأن

.(6)الشفققبل:فقالنافععنالعمرئورواه.(المطر)ليلةفى

حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-5626

بنبشرحدثنا،بندارحدثنا،العباسبنمحمدحدثناالأصبهاك!،الشيخأبو

.28/125الكمالتهذيبوينظر"حبيبا.:س،الأصلفى(1)

.(1648)عقبللمصنفالمعرفةفىكما-الشافعى(2)

.س:منسقط(3)

"بهم(.:م،سفى(4)

.(4438)الرزاقعبدوعنه،1/145مالك(5)

به.العمرىاللهعبيدطريقمن(6321)شيبةأبىابنأخرجه(6)
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الكبائر...منعذرغيرمنالجمعأنفىروىالذىالألرذكربابالصلاةكتاب

بنوسعيدعروةأباهأن،عروةبنهشامحدثنا،بلالبنسليمانحدثنا،عمر

169/3المغيرةبنهشامبن/الحارثبنالرحمنعبدبنبكروأباالمسيب

جمعواإذاالمطيرةالليلةفىوالعشاءالمغرببينيجمعونكانوا،المخزومئ

.(1)كلذينكرونولاالصلاتينبين

عمرأن،عقبةبنموسىعن،بلالبنسليمانحدثنا،وبإسناده-2756

وأن،المطركانإذاالآخرةوالعشاءالمغرببينيجمعكانالعزيزعبدابن

ذلكومشيخةالرحمنعبدبنبكروأباالزبيربنوعروةالمسيببنسعيد

ذلك.ينكرونولامعهميصلونكانوا،الزمان

عذرغيرمنالجمعأنفىروىالذىالأثرذحرباب

المواقيتأخبارعليهدلتمامعالحبائر،من

حدثنا:قالاعمبروأبىابنسعيدبووأفظالحااللهعبدبوأأخبرنا-2856

بنالحسينحدثنا،(2)عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ر!جنهعمرعن،العاليةأبىعن،قتادةعنسعيد،عن،سفيانعن،حفص

الكبائر)3(.منعذرغيرمنالصلاتينجمع:قال

.بنحوهبلالبنسليمانطريقمن(6323)شيبةأبىابنأخرجه(1)

اعلامسيرينظر.الحسينأبواللهعبدبنعاصمبنأسيدفهوخطأ،."الحسين"بن:الأصلفىبعده(2)

.12/377،378النبلاء

العاليةأبىطريقمن(8329)شيبةأبىوابنبه.قتادةطريقمن(2035)الرزاقعبد)3(أخرجه
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الكبائر...منعذرغيرمنالجمعأنفىروىالذىالأثرذكربابالصلاةكتاب

هذاوليس،والمطررف!لابيكونالعذر:حرملةسننفىالشافعئقال

(1)ء،
مرسل.هوعمر،عنبثابت

ذكرناماالأثرلهذاالمشهوروالاسناد،الشئافعئقالكماهو:الشيخقال

.(2)هبحزعمرمنيسمعلمالعاليةأبو؟مرسلوهو

كتبه:بعضفىمتنهإلىالشافعئأشارقداخربإسنادذلكروىوقد

الفهعبدأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرناه-5629

يحيىحدثنا،بشربنالزحمنعبدحدثنا،الزمجارىالحسنبنمحمدابن

قتادةأبىعن،هلالبنحميدحذثنى:قالصبيحبنيحيىعنسعيد،ابن

منثلاث:لهعاملإلىكتبزحبهالخطاببنعمرأن،العدوئيحنى

والنهبى)3(.،الرحفمنوالفرار،عذرمنإلاالصلاتينبينالجمع؟الكبائر

فهولاوإ،موصولفهوكتبشهدهكانفإن،!هعمرأدركالعدوئقتادةأبو

قوئا.صارالأؤلإلىانضئمإذا

به:يحتجلامنإسنادهفىلمججوالنبىعنموصولحديثفيهروىوقد

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرناه-0563

الافس.عن(1646)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

منه.سمعبلى:3/1101الذهبىقال(2)

.2/296السننمعالم.الرغبةمنكالزغبىالنهبمنفعلىعلىمبنىاسم:النهبى(3)

تفسيرهفىحاتمابىوابن،1/165المدينةأهلعلىالحجةفىالحسنبنمحمدأخرجهوالأثر

.الصلاةذكرعلىالاقتصاروعنده،بههلالبنحميدطريقمن(5208)
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الصلاةكتاب
الكبائر...منعذرغيرمنالجمعأنفىروىالذىالأثرذكرباب

بنالواحدعبدبنعبيدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلحدثناببغداد،

بنعلىحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(حمادبننعيمحدثنا،شريك

إبراهيمبنيعقوبحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،الحيرىعيسى

ابنعن،عكرمةعن،حنشعن،أبيهعن،سليمانبنالمعتمرحدثنا:قالا

."الكبائرمنعذليغيرمنالصلاتينبين"جمع:جميواللهرسولقال:قالعباس

فقدعذرغيرمنالصلاتينبينجمع"من:يعقوبروايةوفى.نعيمحديثلفظ

المعروفالرحبئعلىبوأقيسبنحسينبه!رد.(1)((الكبائرأبوابمنباباأتى

.(2)بخبرهيحتجلاالنقلأهلعندضعيفوهو،بحنش

(1)

(2)

الحديثناسخفىشاهينوابن.بهالصفارإسماعيلطريقمن1/556الموضحفىالخطيبأخرجه

به.نعيمطريقمن(52"7)تفسيرهفىحاتمأبىوابن.بهشريكبنعبيدطريقمن(542)ومنسوخه

سليمانبنمعتمرطريقمن(188)والترمذى.بهإبراهيمبنيعقوبطريقمن1/395والدارقطنى

جدا.ضعيف:(28)الترمذىضعيففىالألبانىوقالبه.

،1/242والمجروحين،3/63والتعديلوالجرح،2/393الكبهيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر

حجرابنوقال.2/364التهذيبوتهذيب،1/546الاعتدالوميزان،6/465الكمالوتهذيب

.متروك:178/1التقريبفى
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الجمعةكتاب

170/3/كتا!الجمعه

!ههاللهدتجرإكفاسعؤأالجمعةيورمنللصلؤنود!إذا):ثناؤهجلاللهقال

.(3البرو!كأأ!هوومشهوب)وشاهم:وقال.(9:الجمعةأ

بشرانبن(و56/31الفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-5631

حدثنا،قلابةأبوحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،العدل

بنىمولىعفارعنعبيد،بنيونسعن،شعبةأخبرنا،مرزوقبنعمرو

انجمعة،يومالشاهد:!ال!ومثتهوبمل!ا!ثلو):ز!نههريرةأبىعن،هاشم

(1)ري:وو
عرلمحه.يوموالمشهود

إسطقابنبكرأبوأخبرنا،إملاءالحافظاللهعبدأبووحدثنا-5632

ابنهومحماحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدأخبرنا،الفقيه

عمارعنيحدثانعبيدبنويونسزيدبنعلئسمعت:قالشعبةعن،جعفر

يونسوأفا،!مالنبىإلىفرفعهعلئأما-هريرةأبىعن،هاشمبنىمولى

عرفةيوم"الشاهذ:قال!هوومشهولم)وشاهم:الآيةهذهفى-هريرةأبايعدفلم

.(3)"القيامةيوئمالموعوذ(2هؤوالمشهود،الجمعةويوم

،بالطابرانالبرارإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبوأخبرنا-5633

به.شعبةطريقمن(7973)أحمدوأخرجه.(176)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

.""اليوم:م،سفىبعده(2)

.(7972)وأحمد-الشيخينشرطعلىصحيح:وقال-2/519الحاكم(3)
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الجمعةكتاب

إسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبنالفهعبدحدثنا

بنأئوبأخبرك!،عبيدةبنموسىحدثنا،عبادةبنروححدثنا،الضائغ

ع!فه:الفهرسولقال:قالزكالبههريرةأبىعن،رافعبناللهعبدعنخالد،

.(1)((عرفةيوموالمشهود،الجمعة-ووموالشاهد،القيامةيومالموعود"اليوم

بنمحمدبنإسحاقالفهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5634

أبوحدثنا:قالواالسلمئالحسينبنمحمدالزحمنعبدوأبوال!وسئيوسف

حدثنا،الحمصئخلىبنخالدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

بنالفهعبدالرنادابىعن،شعيبأبىحذثنى،حمنئأبىبنشعيببنبشر

،الحارثبنربيعةمولىالأعرجهرمزبنالزحمنعبدعنالمدخ!،ذكوان

إنحن:قالو!عالفهرسولمحمدعنبهيحذثهريرةأباسمعأنهذىمفا

ثثم،بعدهممنوأوتيناهقبلنامنالكتابأوتواأنهمبئد،القيامةيومالشابقونالآخرون

اليهودتبع،فيهلناوالثاسله،الئهفهدانافيه،فاختلفواعليهمفرضالذىرومهمهذا

عناليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)"إلغبعدوالنصارىغدا

(3)ء،*
.حمزةابىبنسعيب

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5635

أبوحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،الفقيه

حسن:وقال،بهروحطريقمن(3339)الترمذىوأخرجه.(247)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

.؟اوموصى:3/0211الذهبىوقال.غريب

به.شيبطريقمن(2533)عوانةأبوأخرجه(2)

.(876)الخارى(3)
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الجمعةكتاب

حنبل،بنأحمدبناللهعبدحدثنا،جعفربنأحمدوأخبرنى:قال!)ح(الزناد

:قالهريرةأبىعن،الأعرجعن،الزنادأبىعن،سفيانحدثنا،أبىحدثنى

أمةكلأن(بايد)1،القيامةيومالسابقونونحنالآخرون"نحن:!ي!ك!للهارسولقال

اللههداناعلينااللهكتبهالذىاليومهذاثم،بعدهممنوأوتيناهقبلنامنالكتابأوتيت

لصحيح"ا"فىمسلمرواه.(2)"إلغبعدوالنصارىغدااليهود؟تبعفيهلناوالناس،لى

.(3)اللفظبهذاسفيانعنالناقدمحمدبنعمروعن

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-5636

،سفيانحدثنا،عمرأبىابنحدثنا،بحربنسهلبنأحمدحدثنى،يعقوب

بىأعن،بيهأعن،طاوسوابن،هريرةأبىعن،الأعرجعن،الزنادبىأعن

قال-القيامةيومالسابقونونحنالآخرون"نحن:!ي!ك!للهارسولقال:قالهريرة

بعدهم،منوأوتيناهقبلنا،منالكتابأوتواأنهمبيد-:الآخر.وقال!بايد:أحدهما

تبع؟فيهلناوالناسله،اللهفهدانافيه،فاختلفواعليهماللهكعبالذىاليومهذاثم

عمرأبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)((دغبعدوالنصارىغدااليهود

"عليهم":قال!هذاوفى"علينا"،:قالقبلهالذىوفى،()قبلهماعلىحوالة

.(دى)ب7/454العروستاجينظر.بمعنىكلاهماوبيدوبايد.س:فىليس(1)

.(0731)وأحمد،(495)الحميدى(2)

.(585/91)مسلم(3)

(0172)خزيمةوابن،(1366)والنسائى،(7399)احمدوأخرجه.(9651)المعرفةفىالمصنف(4)

به.طاوسابنطريقمن(3486)والبخارى.بهسفيانطريىمن

.(.../855)مسلم(5)
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171/3

الجمعةكتاب

حمزةأبىبنشعيبلموافقةأصخ"عليهم"ولغل،ذلكيمئزولمرؤيناكما

.(1)كلذعلىأنسبنومالك

بنأحمدحامدأبوأخبرنا/،العلوىالحسنأبوحدثناولما-5637

حدثنى،اللهعبدبنحفصحدثنا،هشامبنمحمودحدثنا،القلانسئمحمد

عن(ظ31/56،الأعرجعن،الرنادبىأعن،عقبةبنموسىعن،عمربنورقاء

حمنئ،بىأبنشعيبحديث-بمثلفذكره.لمجتاللهرسولقال:قالهريرةأبى

."عليهماكرضائذىيومهم"فهذا:قالائهإلا

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-5638

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

!راللهرسولمحمدعن،هريرةأبوحدثناماهذا:قالمنئهبنهفامعن

وأوتيناهقبلنامنالكتابأوتواأنهمبيد،القيامةيومالسابقونالآخرون"نحن)2(:قال

تبع،فيهلنافهم،لهالفهفهدانا،فيهفاختلفواعليهمفرضالذىيومهمفهذا،بعدهممن

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"إلغبعدوالنصارىغداقليهود

الززاق)4(.عبدعنرافع

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-5639

مالك.عن(1720)عقبخزيمةابنذكره(1)

ودا."الأولون:م،3ص،سفىبعده(2)

،(7707)أحمدطريقهومن،1/82،83تفسيرهفىالرزاقوعبد،(627)الصغرىفىالمصنف(3)

.(2784)حبانوابن،(6624)والبخارى

.(855/12)مسلم(4)
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الجمعةكتاب

بنمحمدحدثنا،البخترئبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرناببغداد،

حدثنى،مرزوقبنفضيلأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الدقيقئالملكعبد

بنسعيدعنزيد،بنعلىعنمحمد،بناللهعبدحدثنا،بكيربنالوليد

:يقولمنبرهعلىك!يمالفهرسولسمعت:قالاللهعبدبنجابرعن،المسيب

الصالحة،بالأعمالوبادرواتموتوا،أنقبلوجلعزاللهإلىتوبوا،الناسأتها"يا

والعلانية،السزفىالصدقةوكثرةله،ذكركمبكثرةربكموبيقبينكمالذىوصلوا

فريضةالجفعةعليكئمفرضقدوجلعزاللهأنواعلمواوئرزقوا،وئحمدواتؤجروا

إليهاوجدمنالقيامةيومإلىهذاعامىفىهذاشهرىفىهذامقامىفى،مكتوبة

جائرأوعادلإمامولهبهاواستخفافابهاجحودابعدىأوحياتىفىتركهافمنسبيلا،

ألا،لهوضوءولاألا،لهصلاةولاألا،أمرهفىلهباركولا،(1)شملهلهاللهجمعفلا

ولاألا،عليهاللهتابتابفإن،يتوبحتىلهبزد(ولاألا،لهحجولاألا،لهزكاةولا

يقهرهأنإلافؤمنا،فاجزيؤمنولاألافهاجرا،أمحرابئيؤمنولاألارلمجلا،امرأةتؤمن

الحديثمنكرالعدوىهوحمدبناللهعبد.(3)"وسوطهسيفهيخافسملطان

.(البخارى)إسماعيلبنمحمدقاله،(4)حديثهفىيتابعلا

"ألا".:مفىبعده(1)

."وتر!:م،3ص،سفى(2)

طريقمن(منتخب-1341)حميدبنوعبد.بهبكيربنالوليدطريقمن(0811)ماجهابنأخرجه(3)

.وجوهمنيصحلاوالخبر:03/311الذهبىوقالبه.زيدبنعلى

وتهذيب،2/9حبانلابنالمجروحين:فىعليهالكلامينظرالتميمى.العدوىمحمدبنالفهعبد(4)

بالوضع.وكغرماهمترود:448/1التقريبفىحجرابنوقال،16/021الكمال

.7.صالصغيروالضعفاء،2/96الصغيروالتاريخ،5/190الكبيرالتاريخ(5)
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عليهوجبتممنالجمعةعنتخلفمنعلىالتشديدبابالجمعةكتاب

بنخالدعنالوقاريحيىوأبويزيد،بننافععن،الفيثكاتبوروى

المسيب،بنسعيدعنمعبد،بنزهرةعنيزيد،بننافععن،الدائمعبد

ضعيف.أيضاوهو.(1)الجمعةفىهذامعنى،جمتالنبىعن،هريرةأبىعن

عليهوجبتممنالجمعةعنتخففمنعلىالتشديدباب

أخبرنا:قالاالحافظاللهعبدوأبوالزوذبارئعلىأبوأخبرنا-0564

أبوحدثنا،الزازىحاتمأبوأخبرنا،الطوسئأيوببنالحسنبنالحسين

سلامأباسمعأنه،سلامبنزيدأخيهعن،سلامبنمعاويةحدثنا،توبة

أنهماحدثاههريرةوأباعمربناللهعبدأنميناء،بنالحكمحدثنى:يقول

ودعهمعنأقوام"ليئتهين:منبرهأعوادعلىوهويقوللمج!الفهرسولسمعا

فىمسلمرواه.(2)"الغافلينمنليكوننثئم،قلوبهمعلىاللهليختمنأو،الجمعات

.(3)نافعبنالزبيعتوبةأبىعنالحلواخ!علىبنالحسنعن""الصحيح

عن،سلامبنزيدعن،كثيرأبىبنيحيىعن،أبانورواه-5641

عمروابنعباسابنسمعأنهميناء،بنالحكمعن،لاحقبنالحضرمى

علىليختمن"أو:قالائهإلا،بمثلهفذكرهقال.جمتالفهرسولأنيحذثان

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبو.أخبرناهأقلوبهم

يحىأبىطريقمن1/280المجروحينفىحبانوابن،3/914الكاملفىعد!ابنأخرجه(1)

به.الوقار

به.سلامبنمعاويةطريقمن(1611)الدارمىوأخرجه.(257)الأوقاتفضائلفىالمصنف(2)

به.سلامبنزيدطريقمن(1659)الكبر!فىوالنسائى

.(865/04)مسلم(3)
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عليهوجبتممنالجمعلأعنتخلفمنعلىالتشديدبابالجمعةكتاب

موسى،بناللهعبيدحدثنا،أمية(1)وبأحدثنا،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا

.2فذكره.كثيرأبىبنيحيىعن،العطارأبانأخبرنا/

أباأن،كثيرأبىبنيحيىعنفرواه،الدستوائئهشاموخالفه-5642

بناللهوعبدعمربناللهعبدأن،حذثميناءبنالحكمأن،حدثسلأم

ابنبكرأبو.أخبرناهيقول،و57/31صشي!الفهرسولسمعاأنهما،حدثاعباس

حدثنا،حبيببنيونسحدثناأحمد،بنجعفربناللهعبدأخبرنا،فورك

وروايةالعطار)3(.أبانحديثلفظبمثلفذكره.هشامحدثناداود،أبو

أعلم.والله،محفوظةيمونأنأولىزيدأخيهعنسلامبنمعاوية

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5643

)ح(زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الأسفاطىالفضلبنالعباسأخبرنا

جعفرأبوأخبرنا،العلوىأحمدبنمحمدبنالطفرمنصورأبووأخبرنا

حدثنا،غرقأبىبنحازمبنأحمدحدثنا،الشيباخكأدحيمبنعلىبنمحمد

عن،الأحوصأبىعن،إسحاقأبىعن،زهيرحدثنا،دكينبنالفضل

آمرأنهممت"لقد:المج!ةعنيتخففونلقومقاللمجي!!النبئأن،الفهعبد

:م.من)1(سقط

بنيحمىطريقمن(1659)الكبرىفىوالنسائى.بهالعطارأبانطريقمن(0229)أحمدأخرجه(2)

يحمىعنأبانطريقمن(1369)والنسانى.بهالحكمعنصلامأبىعنزيدعنكلاهما،كثيرأبى

به.الحكمعنصلامأبىعنزيدعنالحضرمىعن

هثامطريقمن(794)ماجهوابن.بههثامطريقمن(2132)احمدوأخرجه.(6402)الطيالسى(3)

به.الحكمعنيحيىعن
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الجمعةعليهتجبمنبابالجمعةكتاب

فىليس.(1)"بيوتهمالجمعةعنيتخلفونرجاليعلىأحزقئئم،بالناسيصلىرجلا

بنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.""بيوتهم:الفهعبدأبىحديث

(2)بر

يوس!.

اللهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5644

مخلد،بنخالدأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرممثى

بنعبيدةعن،علقمةبنعمروبنمحمدحذثنىجعفر،بنمحمدحدثنا

ترك"من:لمجح!اللهرسول!قال!:قالالضمرئالجعدأبىعن،مىالحضرسفيان

.(3)"قلبهعلىاللهطبعبهاتهاونامرالتثلاثالجمعة

الجمعةعليهتجبمنباب

أبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5645

أحمدبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الأزدئجميلبنعمربنمحمدالأحرز)4(

بنىمولىالمصرىبكيربنالفهعبدبنيحيىحدثنا،ببغدادالترمذئنصرابن

،عباسبنعئاشحذثنى،القتباخ!عبيدبنفضالةبنالمففخلحدثنا،مخزوم

عن،ر!ئهاحفصةعن،عمرابنعن،نافععن،الأشبئبنالفهعبدبنبكيرعن

.(4998)فىوتقدم.(258)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

.(652/254)مسلم(2)

ماجهوابن،(1368)والنسائى،(005)والترمذى،(5201)داودوأبو،(98451)أحمدأخرجه(3)

حسن.:الترمذىوقال،بهعمروبنمحمدطريقمن(1858)خزيمةوابن،(1125)

.1/8المنتبهتبصيروينظر)الأحور!.:سفى(4)
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الجمعةعليهتجبمنبابالجمعةكتاب

الجمعةإلىراحمنوعلى،الجمعةرواحمحتليمكل"على:قالجمي!النبى

.(1)"الغسل

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5646

هريمحدثنا،منصوربنإسحاقحدثنى،العظيمعبدبنعباسحدثنا،داود

عن،مسلمبنقيسعن،المنتشربنمحمدبنإبراهيمعن،سفيانابنيعنى

فىمسليمكلعلىواجبحق"الجمعة:قالجمي!النبىعن،شهاببنطارق

:داودبوأقال.(3)"مريضأو،صبئأو،امرأةأو،مملوكعبد؟(2)أربعةإلاجماعة

شيئا.منهيسمعولمكي!النبئرأىقدشهاببنطارق

173/3بن/العباسعن،(4)العجلمحمدبنعبيدورواه:الشيخقال

فقد؟بمحفوظوليس،(فيه)الأشعرىموسىأبىبذكرفوصله،العظيمعبد

فيه.موسىأبىذكردونإسحاقعنأيضاالعباسغيررواه

وابن،(1370)والنسائى،(342)داودوأبو.بهبكيرابنطريقمن(1721)خزيمةابنأخرجه(1)

.(330)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالمفضلطريقمن(122")حبان

وكذا،الاستثناءعلىنصبهاحجرابنواستحسنغير.بمعنى"إلا"أنعلىالجر""أربعةفىيجوز(2)

.1/994الصغيرالجامعبشرحوالتيسير،4/899المصابيحمشكاةيظرالسيوطى.

فىالألبانىوصححه.(5698)فىومميأتى،(0671)داودوأبو،(636)الصغرىفىالمصنف(3)

.(942)داودابىصحيح

أبووهو.والمعرفةالمستدركمنالمطبوعةالنسخةفىكذلكوهو.""العجلى:م،3ص،سفى(4)

وسير،55/7الإكماليظر.العجلبعبيدمعينبنيحيىلفبه،حاتمبنمحمدبنالحشنعلى

.14/90،91النبلاءأعلام

من-(1678)والمعرفة،(263)الأوقاتفضائلفىالمصنفوعنه-288/1الحاكمأخرجه(5)

به.محمدبنعبيدطريق
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المصر...خارجكانمنعلىالجمعةوجوببابالجمعةكتاب

إسحاقأبىابنزكرئاوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-4756

الشئافعئ،أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،الأصئمالعباسأبوحدثنا:قالا

بنمحمدعن،الخطمئاللهعبدبنسلمةحدثنى،محمدبنإبراهيمأخبرنا

علىالجمعة"تجب:!صالنبئقال:يقولوائلبنىمنرجلاسمعائه،كعب

مملولث")1(.اوصبئاوامرأةإلامسلبمكل

المصرخارجحانمنعلىالجمعةوجوبباب

النداءيبلغههوضعفى

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4856

يعنىعمروأخبرنى،وهببنالفهعبدحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،

عن،حذثهجعفربنمحمدأنجعفر،أبىبنالفهعبيدعن،الحارثابن

ينتابون)2(الناسكان:قالتانهالمجررالنبىزوجعائشةعنالربير،بنعروة

عن""الصحيحفىومسلمالبخارئرواهالعوالى)3(.ومنمنازلهممنالجمعة

.(4)بهوابنعن،ظ57/31عيسىبنأحمد

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرنا-5649

حدثنا،قبيصةحدثنا،فارسبنيحيىبنمحمدحدثناداود،ابوحدثنا

.51وإبراهيم:3/0511الذهبىوقال.1/189والافعى،(1662)المعرفةفىالمصنف(1)

.2/386البارىفتحالنربة.منافتعالوالانتيابنوئا،يحضرونهاأى:الجمعةينتابون(2)

.(5732)فىوسيأتى.بهوهبابنطريقمن(1754)خزيمةابنواخرجه.(5501)داودابو(3)

.(6/847)ومسلم،(902)البخارى(4)
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المصر...خارجكانمنعلىالجمعةوجوببابالجمعةكتاب

،هارونبنالفهعبدعن،ونبيهابنسلمةأبىعن،سعيدبنمحمدعن،سفيان

النداء")1(.سمعمنعلى"الجمعة:قال!والنبىعن،عمروبناللهعبدعن

علىمقصوراسفيانعنجماعةالحديثهذاروىداود:أبوقالى

قبيصة.أسندهوإنما،ج!عالنبئيذكروالم،عمروبناللهعبد

هوهذاسعيدبنومحمد،الثقاتمنعقبةبنوقبيصةالثيخ:قال

ثقة.الطائفى

:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنشاهدوله

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-5655

حدثنا،خالدبنهشامحدثنا،الأشعثبنسليمانبناللهعبدحدثنا،الحافظ

عن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،محمدبنزهيرعن،الوليد

ذكرههكذاالنداء")2(.سمعمنعلىالجمعة"إنما:قالى!والفهرسولى

بنحجاجعنوروىمرفوعا.الإسنادبهذاكتابهفىاللهرحمهالدارقطنئ

مرفوعا)3(.كذلكعمروعنأرطاة

الأصبهانى،الحارثبنأحمدبنمحمدبنأحمدأخبرناوقد-5651

الحسن،بنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،حئانابنمحمدأبوأخبرنا

وأخبرنى:قالىمسلمابنهوالوليدحدثنا،عامربنموسىعامرأبوحدثنا

وقفه.والصحيحضعيف:(233)داودأبىضعيففىالألبانىوتال.(5601)داودأبو(1)

.حجاجروايةوكذا198/6القارىعمدةفىالعينىضعفه.2/6الدارقطنى(2)

به.حجاخطريقمن2/6الدارقطنىأخرجه(3)
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المصر...خارجكانمنعلىالجمعةوجوببابالجمعةكتاب

عمروبناللهعبدجدهعن،أبيهعن/،شعيببنعمروعن،محمدبنزهير3/174

عصىفقديأتهفلمسمعهفمن،النداءسمعمنعلىالجمعةتجبإنما:قال

.موقوفوهذا.ربه

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5652

هشيم،حدثنا،معمرأبوحدثنا،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا،بالويه

قال:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،ثابتبنعدئعن،شعبةأخبرنا

.(1)"هلصلاةفلايجبفلمالنداءسمع"من:جمحماللهرسول

وخالفهما.(2)ذكرهمضىوقد،رفعهفىشعبةعننوحأبوقرادتابعه

:الثقاتمنغيرهما

أخبرنا،بطوسالزوذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأنجرنا-5653

بنأحمدحدثنا،الواسطئالمقرئشوذببنعمربنالفهعبدمحمدأبو

بشرانابنالحسينبوأوأخبرنا)ح(شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،سنان

حدثنا،البخترئبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرناببغداد،العدل

بنوسليمانالحوضئعمربنحفصحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيل

ابنعن،جبيربنسعيدعن،ثابتبنعدئعن،شعبةحدثنا:قالاحرب

فذكروهعذر.منإلالهصلاةفلايجبفلمالنداءسمعمن:قالعباس

ابنصحيحفىالالبانىوصححه.بههسيمطريقمن(6402)حبانوابن،(793)ما!ابنأخر!(1)

.(645)ماجه

.(5003)فىتقدم(2)
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الجمعةكتاب

.(2)عباسابن(1)ىلعموقوفا

المصر...خارجكانمقعلىالجمعةوجوبباب

مرفوعا)3(.ئابتبنعدىعنالعبدىمغراءورواه

كتابه،أصلمنببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-5654

سليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

ابنعن،جبيربنسعيدعن،ثابتأبىبنحبيبعن،شعبةحدثنا،حربابن

.(4)"هلصلاةفلايجبفلمالنداءسمع"من:قال!ي!النبىعن،عباس

اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-5655

مرفوعا.بمئلهفذكره.إسحاقبنإسماعيلحدئنا،الصفار

وموقوفا:مرفوعا4!فرالأشعرىموسىأبىعنوروى

جضأبوأخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرناه-5656

ابنبكرأبوحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،الرزاز

!ع"من:!ال!جالنبىعن،أسهعن،بردةأبىعن،حصينأبىعن،عياش

.()"هلصلاةفلايجبفلمصحيحافارغاالنداء

."نع":م،3صىف(1)

به.إسماعيلعن(3369،3370)العلموجواهرالمجالسةفىالدينورىبكرأبوأخرجه(2)

جملةدودن(551)دأودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهمغراءطريقمن(551)داودأبوأخرجه(3)

العذر.

(1430)المعرفةفىوالمصنف،(3368)العلموجواهرالمجالسةفىالدينورىبكرأبوأخرجه)و(

به.إسحاقبنإسماعيلطريقمن

به.إسماعيلطريقمن1/246الحاكماخرجه(5)
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المصر...خارجكانمنعلىالجمعةوجوببابالجمعةكتاب

زيادابنسهلأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5657

مسعر،حدثنا،نعيمأبوحدثناالبرازا(،ربح1)بنمحمدحدثنا،القطان

فلمالنداءسمعمن:قالأبيهعن،بردةأبىعن،حصيننأبىعنوأ58/31

.موقوف.(2)ىبذعمنإلالهصلاةفلايجب

حدثنا،عمروبنمحمدأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-5856

قدامة،بنزائدةحدثنا،الحباببنزيدأخبرنا،الربرقانبنجعفربنيحيى

:قالالأشعرئموسىأبىعن،بردةأبىابنبكرأبىعن،حصينأبوأخبرنا

بكرأبىعن:قالكذا.لهصلاةفلايجبلمثئمصحيحافارغاالأذانسمعمن

وهما.إلاأراهولا.بردةأبىابن

أخبرنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرئاأبوأخبرنا-5659

بنجحفرحدثنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبو

المسجدلجارصلاةلا:ه!رعلئقال:قالأبيهعن،حئانأبوأخبرنا،عون

.(3)المنادىأسمعهمن:قالالمسجد؟جارومن:قيلالمسجد.فىإلا

الأصئم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا/-175/35660

بنالفهعبدحذثنى،محمدبنإبراهيمأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا

النداء)4(.سمعمنعلىالجمعةتجب:قالانهالمسئببنسعيدعنيزيد،

.4/92الإكمالوينظرالبزارإ.)رمح:مفى(ا-1)

به.مسعرطريقمن(3479)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.(5005،5006)فىتقدم(3)

.1/192والافعى،(1664)المعرفةفىالمصنف(4)
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الجمعةكتاب
اختياراذلكمنأبعدمنالجمعةأتىمنباب

اختياراذلكمنابعدمنالجمعةأتىمنباب

منفرسخينعلىالزاويةمنيأتىكانأنهمالكبنأنسعنيذكر

يشهدها)1(.لاوأحيانا،الجمعةليشهدالبصرة

أخبرنا،الأصمالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبووأخبرنا

يكونانهريرةوأبوزيدبنسعيدكانوقد:الشافعئقال:قالالربيع

نأويروى:قال.ويدعانهاالجمعةفيشهدانميالأستةمنأقلعلىبالشجرة

الجمعةفيشهدالطائفمنميلينعلىكانالعاصبنعمروبنالفهعبد

(2)و
ويدعها.

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5661

بناللهعبدحدثنا،نصربنبحوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

كانهريرةأباأن،الأعرجعن،جعفربىأابنعن،لهيعةابنأخبرنى،وهب

.(3)المدينةمنميالأستةرأسعلىوهويمشىالحليفةذىمنالجمعة!ك!أي

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-5662

الوليدحدثنا،مرعابوأحدثنا،الحسنبنمحمدبنبراهيمإإسحاقبوأحدثنا

الحليفةذىأهلأن،الزهرئعنالعلاء،بنسبرةأخبرنى،مسلمابنهو

.(5114)شيبةابىابنمصنفينظر(1)

.192/1والثافعى،(1665)المعرفةفىالمصنف(2)

.(5445)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)
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اختياراذلكمنأبعدمنالجمعةأتىمنبابالجمعةكتاب

.(2)المدينةمنأميال!ستةمسيرةعلىوذلك،!شسمالنبىمع(1)يجمعونكانوا

رباحأبىبنعطاءعن،اعئالأوزأخبرنى،الوليدوحذثنا:قال!-5663

بمكة.الجمعةيحضرونمنىأهلكان:قال!

إسحاقأبوأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5664

حدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثنا،الأصبهانئالفهعبدبنإبراهيم

ثابتعن،فليححدثنا،صالحبنيحيىحدثنا،البخارئإسماعيلبنمحمد

الجمعةفتحضربالشجرةهريرةأبوكان:قال!هريرةأبىمولىمشحل)3(ابن

.(4)ثاودوعندهإليهاينزل!فلا

للاختيار.كانالنزول!أنعلىيدلقهذا:الشيخقال

فعليهانصرافهعندأهلهإلىالفيلاواهمنأنإلىجماعةوذهب

الحضور:

الخضر)(بنأحمدحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5665

كتابهمنإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الحافظأحمدبنجعفرحدثنا،الشافعئ

الزحمنعبدبنخالدعن،مهدىابنأخبرنا:قال!ماتثئمجلسهمجلسبىاخر

!يجتمعون!.:مفى(1)

.(5125،5127)شيبةأبىابنومصنف،(5151)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

.7/253الإكمالوينظر."إمسجل:س،الأصلفى(3)

.2/168الكبيرالتاريخ(4)

وطبقات،15/501النبلاءأعلامصيرينظر.الصوابهووالمثت."!الحسن:م،الأصلفى(5)

.3/14للسبكىالشافجة
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اختياراذلكمنأبعدمنالجمعةأتىمنبابكتا!الجمعة

عليهتجبمنعلىالغسلإنما:قالعمرابنعن،نافععن،السلمى

.(1)أهلهيأتح!منعلىوالجمعة،الجمعة

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-5666

حدثناعامر،أبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،حيان

سعيد،بنيحيىعن،الأوزاعئهوعمروأبوأخبرنى،مسلمبنالوليد

بحضورالحليفةذىأهلأمرحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأباأن

عمروأبووأخبرنى:.قال(2)اهبيجمعونفكانوا(ظ58/31،يالمدينةالجمعة

176/3من/على:عمرولأبىفقلتالوليد:قال.(3)مثلهالعزيزعبدبنعمرعن

كانمنها،انصرافهعندأهلهإلىالليلآواهمنعلى:قال؟الجمعةتجب

.(4)كلذيقولعمربناللهعبد

أبيهعن،مهاجربنعمروعن،إسماعيلوأخبرنى:الوليدقال-5667

وأنه.أهلهإلى(آب)منعلىالجمعة:يقولسفيانأبىبنمعاويةسمعأنه

حدثنا،الثافعىالخضربنأحمدحدثنى:مطبوعتهمنوسقط،(3015)الشعبفىالمصنف(1)

،(893)عقبالبخارىوعلقه."مهدىابن":بدل."مهدى":فيهوقعكما.الحافظأحمدبنجعفر

فىحجرابنإسنادهوصحح.بهنافعطريقمنالأولبشطره9/21الحليةفىنعيمأبووأخرجه

.(1432)عقبتقدم!اوينظر.353/2التغليقوفى،2/382الفتح

بكرأبىطريقمن(5180)الرزاقوعبد.بهسعيدبنيحىطريقمن(1051)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.حزمابن

.(5181)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

.المراحاواهمنعلىالجمعة:بلفظ(5111)شيبةأبىابنمصنفينظر(4)

"أقا"،:م،سفى(5)
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اختياراذلكمنأبعدمنالجمعلأأتىمنبابالجمعةكتاب

،(3)الغوطةوأقاصىراكية)2(،أهليا،(1)ادرقأهليا:خطبتهفىيقولىكان

ضعيفأنهإلامسندحديثفىروىوقد.()الجمعةالجمعة:البثنئة)4(وأدانى

:إسنادهليعرفذكرناه،بمزة

سعيدأبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-5668

بنمسلمحدثنا،أئوببنمحمدأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدبنالفهعبد

أنجرنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا)ح(إبراهيم

عئاد،بنالمعاركعن،مسلمحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعلىأبو

علم"من:قالىع!ج!النبىعن،هريرةأبىعن،أبيهعن،سعيدبناللهعبدعن

بناللهعبدعنعتادبنمعاركبهتفزد.(6)"الجمعةفليشهدأهلهإلىيؤوي!الليلأن

بناللهوعبد،(7)أعرفهلامعارك:اللهرحمهحنبلبنأحمدقالىوقد،سعيد

.(8)متروكالحديثمنكرعبادأبوهوسعيد

(1)

(2)

(3)

(4)

.3/0771الاطلاعمراصددمسق.قرىمنكأنه،بالتحريكتردا؟

الجغرافيةالمعالمينظردمسق.ترىمنترية:وزاكية"زاكيةإ.:عساكرابنوعند،النسخفىكذا

.289،290ص

.3/825البلدانمعجمينظردمسق.منهاالتىالكورةهى:الغوطة

.1/493البلدانمعجمينظر.دمقمنتريبةتريةهى:وقيل،دمقنواحىمنناحيةاسم:البئنية

به.إسماعيلطريقمن61/269دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه

به.معاركطريقمن(502)الترمذىأخرجه

.6/2444عدىلابنوالكامل،5/71والتعديلالجرحينظر

.(2674)فىتقدم
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الجمعةعليهموجبتقريةفىكانواإذاالذينالعددبابالجمعةكتاب

الجمعةعليهموجبتقريةفىحانواإذاالذينالعددبافي

ببغداد،الدقاقطاهربىأبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-5669

محمدبنالملكعبد(1)قلابةأبىعلىقرئ:قالسلمانبنأحمدأخبرنا

عن،المباركابنحدثنا،سلمةبنرجاء)2(حذثنى:قالأسمعوأناالرقاشى

جمعتجمعةأؤذ:قالعباسابنعن،(3)جمرةأبىعن،طهمانبنإبراهيم

عبدقرىمنقرية؟بجواثاالبحرينخمعةبالمدينةجفعتجمعةبعد

.(4)القيس

بنمحمدأحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5670

حدثنا،بندارحدثنا،الأشعثبنسليمانبنالفهعبدحدثنا،الحافظمحمد

فىجمعةبعد:قالأنهإلابنحوهفذكره.طهمانبنإبراهيمحدثنا،عامرأبو

رواه.(6)البحرينمنبخواثاالقيسعبدمسجد(فى)ع!ح!الفهرسولمسجد

.(7)رماعأبىعنالمثنىبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.18/401الكمالتهذيبوينظر."نب"محمد:الأصلفىبعده

"جابر".:مفى

.""حمزة:س،الأصلفى

.328/5النبوةدلاللفىالمصنف

.س،الأصل:فىليس

إبراهيمطريقمق(6801)داودوابو،(4371)والبخارى.بهبندارعن(5172)خزيمةابنأخرجه

به.طهمانابن

.(892)البخارى
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3/177

الجمعةعليهموجبتقريةفيكانواإذاالذينالعددبابالجمعةكتاب

العباسأبوحدثنا،وقراءةإملاءالحافظالفهعبدأبوحدثنا-5671

بنيونسحدثنا،العطارد!الجئارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

أبيهعن،سهلبنأمامةأبىبنمحمدحذثنى:قالإسحاقابنعن،بكير

كفحينأبىقائدكنت:قال/مالكبنكعببنالزحمنعبدحدثنى:قال

أسعدمامةألأبىاستغفربهاالأذانفسمعالجمعةإلىبهخرجتفإذا،بصره

.هذاعنأسألهألاعجزاإن:فقلت،منهذلكأسمعحينافمكثت،زرارةابن

يا:فقلت،لهاستغفربالجمعةالأذانسمعفلفا،أخرجكنتكمابهفخرجت

:قال؟بالجمعةالأذانسمعتكفمازرارةبنلأسعداستغفاركأرأيت،أبتاه

هزمفىلمج!اللهرسولمقدمقبلبالمدينةبناجمعمنأؤلأسعدكان،بنئأى

يومئذ؟أنتموكم:قلتالخضمات)1(.:لهيقالنقيعفىبياضةبنىحرةمن

رجلا)2(أربعون:قال

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-5672

،إسحاقبنمحمدعن،إدريسابنحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،داودأبو

بنالرحمنعبدعن،أبيهعن،حنيفبنسهلبنأمامةأبىبنمحمدعن

أنه،مالكبنكعبأبيهعن،بصرهذهببعدماأبيهقائدوكانمالكبنكعب

سمعتإذا:لهفقلت،زرارةبنلأسعدترحمالجمعةيومالنداءسمعإذاكان

.5/404البلدانمعجم.المدينةبنواحىموضع:الخضماتونقيع،الأرضمنالمتطامى:الهزم(1)

2/6الدارقطنىوأخرجه.3/187والحاكم،(1669)والمعرفة،(638)الصغرىنىالمصنف(2)

به.يون!طريقمن(176)19/91والطبرانى.بهالعطاردىطريقمن
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الجمعةعليهموجبتقريةفىكانواإذاالذينالعددبابالجمعلأكتاب

منالنبيتهزمفىبناجفعمنأول!لأنه:قال!.زرارةبنلأسعدترحمتالنداء

قال!:يومئذ؟كنتمكم:قلتالخضمات.:لههـلمال!نقيعفىبياضةبنىحرة

حدثنى:قال!إسحاقابنعنسلمةبنومحفدحازمبنجريرورواه.(1)أربعون

ذكرإذاإسحاقبنومحمد.بكيربنيونسقال!كما.(2)أمامةأبىبنمحمد

حسنحديثوهذاالإسناد.استقامثقةالراوىوكالىالروايةفىسماعه

صحيح.الإسناد

بمثله:يحتجلااخرحديثفيهروىوقد

أخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمد(3)ركبأبوأخبرناه-5673

بنإسحاقحذثنى:قال!الأصبهانىالشيخبأبىيعرفحيالىابنمحمدأبو

الرحمنعبدبنالعزيزعبدحدثنا،البالسئخالدبنإسحاقحدثنا،حكيم

كلفىأدىالسنةمضت:قالجابرعن،عطاءعن،خصيفحدثنا،القرسئ

أنهموذلك،وأضحىوفطرجمعةذلكفوقفماأربعينكلوفى،ماماإثلاثة

العزيزعبدبهتفردالزهرى)4(.عنبرقانبنجعفرحدثناوكذلك.جماعة

اللهشاءإنيردماوعلى،مضىماعلىوالاعتماد،(ضعي!وهوالقرشئ

به.إسحاقابنطريقمن(1724)خزيمةوابن،(0821)ماجهابنوأخرجه.(0691)داودأبو(1)

به.جريرطريقمن1/281والحاكم،2/5الدارقطنىأخرجه(2)

"بن".:الأصلفىبعده(3)

به.خالدبنإسحاقطريىمن3/2،4الدارقطنىأخرجه(4)

فى:ءحليهالكلامينظر،الرحمنعبدوأبوالأصبغأبوالبانسىالجزرىالرحمنعبدبنالعزيزعبدهو(5)

=،13//؟\/2والمجرو-جن،21اصللنسائىوالمتروكينوالضعفاء،388/5والتعديلالجرح
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3/178

الجمعةعليهموجبتقريةفىكانواإذاالذينالعددبابالجمعةكتاب

تعالى.

بوأحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-5674

الشافعى،/أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

أبيه،عن،العزيزعبدبنعمربنالعزيزعبدحدثنى،محمدبنبراهيمإأخبرنا

فعليهمرجلاأربعونفيهاقريةكل:قالعتبةبناللهعبدبنالفهعبيدعن

.(1)الجمعة

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-5675

موسى،بنسليمانعن،الثقةوأخبرنى:قالالشافعئأخبرنا،الربيعأنجرنا

إذاجمعوا:مكةإلىالشامبينفيماالمياهأهلإلىكتبالعزيزعبدبنعمرأن

.(2)أربعينبلغتم

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،العبدوىحازمأبوأخبرنا-5676

بنعبيديعنىالحلبئنعيمأبوحدثنا،الحلبئالعزيزعبدبنسعيدعثمان

إذا:العزيزعبدبنعمركتابأتانا:قالالرقئيعنىالمليحأبوحدثنا،هشام

فليجفعوا)3(.رجلاأربعينالقريةأهلبلغ

العباسأبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،حازمأبووأنجرنا-5677

الميزانولسان،2/631الاعتدالوميزان،3/5العقيلىوضعفاء،5/0931عدىلابن-والكامل

4/34.

.1/190والشافحى،(167؟)المعرفةفىالمصنف(1)

.1/190والشافحى،(1671)المعرفةفىالمصنف(2)

به.المليحأبىعن(1671)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)
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الجمعةكتاب
الجمعةعليهموجبتقريةفىكاثواإذاالذينالعددباب

عن،سعدبنالليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،الثقفئإسحاقبنمحمد

فيهااجتمعقريةأيما:العزيزعبدبنعمركتب:قالصالحابنيعنىمعاوية

الجمعة.بهموليصلعليهموليخطب،منهمرجلفليؤمهمرجلاخمسون

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-5678

بنموسىعامرأبوحدثنا،الأصبهانئالحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

وأمدينةكل:فقالسعدبنالليثسألت:قالمسلمبنالوليدحدثنا،عامر

صء(1)!

اهلفإن،بهمفليجمع،بالجمعةأمرواأميروعليهمجماعةفيهاقرية

علىالجمعةيجمعونكانواسواحلهاومدائنمصرومدائنالإسكندرئة)2(

منرجالوفيهابأمرهمار!يخك!ما،عفانبنوعثمانالخطاببنعمرعهد

.(3)الصحابة

لآلمولىحدثنى،شيبانوأخبرنى:قالالوليدحدثناوبإسناده-5679

بينالتىالقرىعنه!رالخطاببنعمربناللهعبدسألأنهالعاصبنسعيد

أميرعليهمكانإذانعم،:قال؟الجمعةفىترىما:والمدينةمكة

فليجفع)4(.

.جفعواببعضبعضهالاصقةقريةكانتإذا:قالأنهعطاءعنورؤينا

"قال،.:3صفى(1)

.""الإسكندرانية:الأصلفى(2)

به.الليثعن(1671)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)

به.الوليدعن(1671)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(4)

.(5108)شيةابىابنمصنفينظر(5)
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الجمعةكتاب
الجمعةعليهموجبتقريةفىكانوااذاالذينالعددباب

أخبرنا،الأردستانئإبراهيمبنمحمدبكرأبو!و31/59أخبرنا-0568

بنعلئحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانحدثنا،العراقىنصرأبو

:قالبرقانبنجعفرعن،سفيانعنالوليد،بنالفهعبدحدثنا،(1)الحسن

قريةكلانظر)2(:الكندىعدىبن/عدئإلىل!بهالعزيزعبدبنعمركتب

فليجمعمرهثئم،أميراعليهمفأفر،ينتقلونعمود)3(بأهلهمليسواقرارأهل

(4)

بهم.

القرىفىالجمعةإقامةفىوأفعالهمفل!لابأقاويلوالأشبه:الشيخظل

أبىبنعلىمرادذلكأن،ينتقلونعمودبأهلليسواقرارأهلأهلهاالتى

بما:ز!بهطالب

حدثنا،البصرىعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5681

عن،زبيدعن،()سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوقابعبدبنمحمد

تشريقولاجمعةلا:ر!جنهعلئقال:قالالرحمنعبدأبىعن،عبيدةبنسعد

.(6)جامعمصرفىإيلا

.20/374الكمالتهذيبوينظر.،"الحسين:مفى(1)

أهلإ."إلى:م،3صفىبعده(2)

.19/290القارىعمدة.بلدةفىيقيمونلاخيامأهلاى(3)

به.برقانابنطريقمن(5107)شيبةأبىابنأخرجه(4)

."برقانبن9:سفىبعده(5)

عبيدةبنسعدطريقمن(0965)شيبةأبىوابنبه.زبيدطريقمن(5177)الرزاقعبداخرجه(6)
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الجمعةعليهموجبتقريةفىكانواإذاالذينالعددبابالجم!كتاب

الفقيه،الحارثابنا()ابكرأبوأخبرناالذىالحديثوأقا-5682

بنمحمدحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا

معاويةحدثنا،الوليدبنبقيةحدثنا،عطيةبنوهببنمحمدحدثنا،يحيى

الفهعبدأمعن،الرهرىحدثنا،التجيبئسعيدبنمعاويةحدثنا،يحيىابن

يكنلموإن،قريةكلعلىواجبة"الجمعة:!راللهرسول!قال!:قالتالذوسئة

.(2)المدائنبالقرىيعنى."أربعةإلافيها

الزهرئ)3(.عنالأيلىوالحكمالموفرىعنروىوكذلك

متروئر،عنهرواهمنكل؟الزهرىعنهذايصحلا:الدارقطنئقال

الدوسية)4(.منسماعهيصحلاوالزهرى

بنالحكمعن،التجيبىعن:(!جه)!جلوقد:اللهرحمهأحمدالإمامقال

بقية:عنالمصفىبنمحمدقالهكذلكالزهرئ.عنالأيلىاللهعبد

أخبرنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناه-5683

يحيى،بنمعاويةحدثنا،بقيةحدثنا،مصفىبنمحمدحدثنا،(6)ملسابن

:م.منطقس(ا-1)

.2/7قطنىارلدا(2)

به.الأيلىوالحكمالموقرىطريقمن8/2،9الدارقطنىأخرجه(3)

.2/8،9الدارقطنى(4)

.""عنه:م،3ص،س!ا(5)

467/26الكمالتهذيبوينظرالخولانى.سلمبنأن!وهو.""مسلم:موفى،س:فىبياض(6)

عدى(.ابن)ترجمة16/154النبلاءأعلاموسير،(مصفىبنمحمد)ترجمة
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الجمعةعليهموجبتقريةفىكانوااذاالذينالعددبابالجمعةكتاب

أئمعن،الرهرىعن،الفهعبدبنالحكمعن،التجيبئسعيدبنمعاويةحدثنا

فيهاقريةكلعلىواجبة"الجمعة:عججيهالفهرسولقال:قالتالذوسئةالفهعبد

(ظ31/59بنالحكم"ثلائةآ()1(جمجيهالشبئذىحتى.((أربعةإلايكونوالموإن،إمام

الرهرى.عنهذايصخولا،ضعي!يحيىبنومعاوية،(2)متروكالفهعبد
.(3)

.إسنادهيصخلاالخمسينفىحديثالبابهذافىروىوقد

جمجسوالفهرسولبعثهحينعميربنمصعبأنالرهرئعنويذكر-5684

أخبرنامحمد،بنمحمد.أخبرظهرجلاعشراثناوهمبهمجفعالمدينةإلى

حدثناداود،أبوحدثنا،الفؤلؤئعلىأبوأخبرنا،الفسوئالحسينأبو

.(4)فذكره.الرهرئعن،الفهعبيدبنمعقلعلىقرأت:قالالنفيلئ

بعثهائذينالنقباءعشرالاثنىبمعونةأرادفإنماصخوإن،منقطعوهذا

المسلمينليقرئالمدينةإلىأثرهمعلىأوصحبتهمفىجمجمالفهرسول

كعبحديث/فىمذكورالمسلمينمنبهمصفىمنعددثئم،بهمويصفى180/3

.(إئاه)ونصرتهزرارةبنأسعدلإشارةمصعبأقامهاحينمالكابن

بنمحمدعن(0134)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابنواخرجه.2/621عدىلابنالكامل(1)

به.مصفى

.(1842)ترجمهتقدمت(2)

.(1879)ترجمتهتقدمت(3)

.(53)المراسيل(4)

مصعب.ذكردون(5671،5672)فىتقدم(5)
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تاثير...لهالأربعينعددأنعلىبهيستدلمابابالجمعةكتاب

الأربعينعددانعلىبهيستدلماباب

الجماعة(1)هنميقصدفيماتأنيزله

الماسرجسى،المؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-5685

،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،البصرى)2(اللهعبدبنعمروعثمانبوأأخبرنا

،حرببنسماكعن،المسعودئالرحمنعبدأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا

جمعنا:قالاللهعبدعنمسعود،بنالفهعبدبنالرحمنعبدعن

مصيبون"إنكم:فقال،رجلانو!رأو!حمحشأتاهمناخروكنتكجوأاللهرسول

عنولينه،بالمعروفوليأمز،اللهفليتقذلكأدركفمنلكم،ومفتوحومنصورون

.(3)"رانلامنمقعدهفليتبوأمتعمداعلئكذبمن،الرحموليصلالمنكر،

مسعر:روايةوفى.(4)سماكعنكدامبنومسعرالثورىأيضاورواه

أربعين.مننحواجمعنا

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-5686

عن،إسحاقأبوأخبرنى،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

مننحوا(قبة)فىع!ي!اللهرسولمعكنا:قالاللهعبدعن،ميمونبنعمرو

."به9:مىف(1)

+15/364النبلاءاعلامسيروينظر.إ"المصرى:الأصلفى(2)

طريقمن(30)ماجهوابن،(2257)والترمذى.بهالمسعودىطريقمن(3694)أحمدأخرجه(3)

صحيح.حسن:الترمذىوقالمختصزا.بهسماك

به.سفيانطريقمن(1380)أحمدأخرجه(4)

.4/3النهاية.العرببيوتمنوهو،مستديرصغيربيت:الخياممنالقبة(5)
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181/3

تاثير...لهالأربعينعددأنعلىبهيستدلمابابالجمعةكتاب

أترضون":لقا.نحم:لواقا.الجئة؟"أهلربعتكونواأن"أترضون:فقال،بعينأر

نألأرجوإنىبيدهنفسى"فوائذى:قال.نعم:قالوا."؟الجنةأهلثكتكونواأن

فىأنتموما،مسلمةنفسالايدخلهالاالجئةأنوذلكالجئة؟أهلنصفتكونوا

الثورجلدفىالسوداءأوكالشعرةالأسود،الئورجلدفىالبيضاءكالشعرةإلاالشرك

عنغندرحديثمن""الصحيحفىومسلمالبخارئأخرجه.(1)((رمحالا

(2)ري،
شعبه.

محمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدبنمحمد7865-أخبرنا

بنإسماعيلبنومحفدمهاجربنحسنبنحسينحدثنا،يعقوبابن

حدثنى:قالوهبابنحدثنا،الأيلئسعيدبنهارونحدثنا:قالامهران

ابنمولىكريبعننمبر،أبىبنالفهعبدبنشريكعنصخر،أبو

:فقال،بعسفانأوبقديد)3(لهابنماتأنه،عباسبنالفهعبدعن،عباس

قدلهناس!فإذافخرجت:قال.الناسمن/لهاجتمعماانظر،كريبيا

اخرجوا:قال.نعم:قلت؟أربعون(4هم:تقول4):فقالفأخبرته،اجتمعوا

علىفيقوميموتمسلبمرجلمنإما:يقولجميرالفهرسولسمعتفإنى؟به

من(2834)ماجهوابن،(1366)أحمدوأخرجه.(4752)الترمذىطريقهومن،(232)الطيالسى(1)

به.إسحاقأبىطريقمن(221/376،378)ومسلم،(6642)والبخارىبه.شعبةطريق

.(221/377)ومسلم،(6528)البخارى(2)

ينظركيلا.125مننحوعلىالمدينةإلىمكةمنالطريقيقطعهالحجازأوديةمنوادقديد:(3)

.25.صالجغرانيةالمعالم

.اوهميقول7:مفى(4-4)
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مسافراالجمعةفيهتقاملابموضعيمرالامامبابالجمعةكتاب

فىمسلمرواه.(1)"هيفاللهشفعهمإلاشيئا،باللهيشركونلارجلاأربعونجنازته

:(2)

.وعيرهسعيدبنهارونعن""الصحيح

مسافراالجمعةفيهتقاملابموضعيمرالإمامباب

أبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-5688

،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،الحافظالشيبانئيعقوببنمحمداللهعبد

عن،مسلمبنقيسعن،العميسأبو،و31/60أخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا

أميريا:فقال!،رفجهعمرإلىاليهودمنرجلجاء:قال!شهاببنطارق

ذلكلاتخذنانزلتاليهودمعشرعلينالوتقرءونهاكتابكمفىاية،المؤمنين

نغمتىعلتكتموأتمضتديمبهتملكتمأكملت)اتيوم:قال!اية؟وأى:قال!عيدا.اليوم

الذىاليوملأعلمإنى:ر!جهعمرفقال!.،3:المائدةأدشا!الإشلنملكمورضيت

فىبعرفات!جالفهرسول!علىنزلت؟فيهنزلتائذىوالمكان؟فيهنزلت

ير(3)،و
ورواه،الصباحبنالحسنعن""الصحيحفىالبخارىرواه.جمعؤيوم

(4)

.عونبنجعفرعنكلاهماحميد،بنعبدعنمسلم

ظهرايومئذصلاهاجميوالنبئأنعلىدل!ماعبداللهبنجابرعنرويناوقد

.(6985)فىوسياتىبه.وهبابنطريقمن(2509)أحمدأخرجه(1)

.(59/948)مسلم(2)

والنسائى،(188)وأحمد.بهيعقوببنمحمدطريقمن5/454النبوةدلائلفىالمصنفأخرجه(3)

(4303)مذىوالتر،(7103/3)مسلمو،(6872)والبخارى.بهعونبنجعفرطريقمن(ه"27)

به.مسلمبنقيسطريقمن

.(1703/5)ومسلم،(54)البخارى(4)
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الجمعةكتاب

جمعة:

الانفضاضباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلقأبوأخبرناه-5689

حاتمحدثنا:قالواذكرهموجماعةالنفيلئمحمدبنالله(1)دبعحدثنا،داود

الحديثفذكر.جابرعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرحدثنا،إسماعيلابن

!صالفهرسوليعنىفصلىأقامثم،بلالأذنثئم:وفيه،الحبئفىالطويل

فىمسلمأخرجه.(2)ائيشبينهمايصللمالعصرفصلىأقامثمالظهر،

.(3)إسماعيلبنحاتمحديثمن""الصحيح

الانفضاضباب

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0569

حصين،عن،جريرأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

يوميخطبكان!كجينالنبىأن،الفهعبدبنجابرعنالجعد،أبىبنسالمعن

إلامعهيبقلمحتى،إليهاالناسفانفتل،الشاممنعيرفجاءت،قالماالجمعة

قواأؤتخرةرأؤأ)وإذا:""الجمعةفىالتىالايةهذهفأنزلت،رجلاعشراثنا

إسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.،\ا:الجمعةأقايمأ!)4(وتركوكإلئهاانفضوأ

.()إبراهيمابن

"عبيدا.:الأصلفى(1)

.(1896)فىوتقدم.(1905)داودأبو(2)

.(147/1218)مسلم(3)

به.جريرطريقمن(1823)خزيمةابنأخرجه(4)

.(863/36)مسلم(5)
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الجمعةكتاب
الانفضاضباب

لمحدامةبنزائدهورواه،احصينعنإدريسبناللهعبدرواهوكذلك

:الصلاةفىوهمكانذلكأنفذكرا،2!ضيلبنومحفد

182/3،الخافظالفهعبدبنمحمدفأخبرنا،زائدةحديثامأ/-5691

،ميمونبنالحسنبنإسحاقأخبرنا،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا

أبىبنسالمعن،حصينعن،زائدةحدثناعمرو،بنمعاويةحدثنا

رسولمعالجمعةنصلىنحنبينما:قالاللهعبدبنجابرحدثناالجعد،

معبقىماحتىفانصرفوافالتفتوا:قالطعاما.تحملعيرأقبلتإذ!مالله

قواأؤبحرةرأؤأ)وإذا:فنزلترجلا،(3)رشعاثنىإلا!غاللهرسول

بنمعاويةعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)!أميآقوتركوكإليهاانففحوأ

(5)

.عمرو

ابنبكروأبواللهعبدأبوفأخبرنا،فضيلبنمحمدحديثفاوأ-9256

بنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

أبىبنسالمعن،الرحمنعبدبنحصينعن،فضيلابنحدثنا،الجبارعبد

نصفىغ!يه!الفهرسولمعونحنعيرأقبلت:قالاللهعبدبنجابرعن،الجعد

به.إدريسابنطريقمن(36عقب/863)ومسلم،(14356)أحمدأخرجه(1)

."حصينعنالمؤلف"بخط:الأصلحاشيةفىبعده(2)

.3/44الكرمانىشرحوينظرالنسخفىكذا(3)

به.زائدةطريقمن(0582)والبخارى.بهعمروبنمعاويةعن(49781)أحمدأخرجه(4)

.(936)البخارى(5)
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الجمعةكتاب
الانفضاضباب

هذهفنزلترجلا،عشراثنىإلابقىفماإليها،الناسفانصب،الجمعة

"الصحيح"فىالبخارىرواه،(1)!اهتلإانففموأقواأؤتخر!رأؤأ)وإذا:الاية

.(2)فضيلبنمحمدعن

اللهعبدبنخالدورواه،(3)حصينعنكثيبربنسليمانقالهوكذلك

جابر،عن،وسالمسفيانأبىعن،حصينعن،بشيربنوهشيمالطحان

أعلم.والفه.الخطبةفى:عنهماقيلوقد،(4)البياندون

بقىمنعددفىالجماعةفخالف،حصينعنعاصبمبنعلئورواه

معه.

علىأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5693

محمدحدثنا،الأدمئإسماعيلبنمحمدبنأحمدحدثنا،الحافظصرابن

الزحمن،عبدبنحصينعن،عاصمبنعلىحدثنا،!خا!حلاإسماعيلابن

بينما:قالاللهعبدبنجابرعنالجعد،أبىبنسالمعن،ظ60/31

نزلواحتىالطعامتحملعيرأقبلتإذالجمعةيوميخطمنا!يمالفهرسول

إلامعهليسلمجمالفهرسولوتركواإليهاوانففخواإليهافالتفتوا،بالبقيع

قواأؤتجضةرأؤأ)وإذا:كحمالضبىعلىالفهفأنزل:قال.فيهمأنارجلاأربعون

به.فضيلابنطريقمن(292)الجارودابنأخرجه(1)

.(2064)البخارى(2)

به.سليمانطريقمن(منتخب-ا108)حميدبنعبدأخرجه(3)

به.خالدطريقمن(863/37)ومسلم،(4899)البخارىأخرجه(4)
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الجمعةكتاب
الزحامفىيديهبينمنظهرعلىيسجدالرجلباب

رجلا.أربعينإلا:الإسنادهذافىيقللم:علئقال.!قإلمأوتركوكإليهاانفضوأ

معيبقلم:فقالواحصينأصحابوخالفه،حصينعنعاصمبنعلىغير

.(1)الجرعشراثنىإلاع!يه!النبى

فىكانذلكأنروىمنروايةالصحيحيكونأنوالأشبه:الشيخقال

عبروكأنه،الخطبةبهأراد.الجمعةمعهنصلى:قالمنوقول،الخطبة

وذلك،أيضاذلكعلىيدلعجرةبنكعبوحديث،الخطبةعنبالضلاة

.(2)تعالىالفهشاءإنيرد

الزحامفىيديهبينمنظهرعلىي!مجدالرجلباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5694

بنالعزيزعبدحدثناعئاد،بنمحمدحدثنا،تمتامحدثناالصفار،عبيد

صلىقال:عمرابنعن،نافععن،ثابتبنمصعبعنمحمد،

فصلى،الناسوكثرالسجود،فأطالبنافسجد،النجمفقرأ!اللهرسول

.(3)ضعبظهرعلىبعضهم

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-5695

سماكعن،الأحوصباأيعنىسلائمحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيبمابنيونس

يخطبه!زالخطاببنعمرسمعت:قالالمعروربنسيارعن،حربابن

.واهعلى:3/1112الذهبىوقال.2/4الدارقطنى(1)

.(5770)فىسيأتى(2)

وقال.بنحوهبهالعزيزعبدطريقمن(13358)والطبرانى،1/353المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.وغيرهأحمدوضعفهوغيرهحبانابنوثقهوقدثابتبنمصعبوفيه:2/286المجمعفىالهيثمى
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3/183

فيجوز...بالزحامالامامسجدتىعنسجودهيتاخرالرجلبابالجمعةكتاب

معهونحنالمسجدهذابنىع!ج!الفه/رسول!إن،الناسأئهايا:يقول!وهو

ظهرعلىمنكمالزجلفليسجدالرحاماشتذفإذا،والأنصاروالمهاجرون

(1)ء
خط.

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5696

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

نأ،وهببنزيدعن،المسئبعن،الأعمشعن،سفيانعن،حفصابن

فليسجدالرحاماشتذوإدا،ثوبهعلىفليسجدالحزاشتذإذا:قال!ه!رعمر

.(3)أخيهظهرعلى(2)أحدكم

بالزحامالإمامسجدتىعنسجودهيتأخرالرجلباب

الإمامعنالصفينأحدتأخرعلىقياسافيجوز،

الخو!صلاةسجدتىفى

منصوربنيحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرناه-5697

يحيىحدثنا،العبدئبشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

الهالفهعبدبنجابرعنعطاب!،حدثنا،الملكعبدحدثناسعيد،ابنيعنى

القبلةوبينبينهكانالعدؤأنوذكر،الخوفصلاةج!عالفهرسولمعصفى

فىالدارقطنىوتال.(217)أحمدوعنه،(70)والطيالسى،(1676)المعرفةفىالمصنف(1)

.مجهولهذاسيار:2/153العلل

.3ص،س:فىلي!(2)

شاكرأحمدالشيخإسنادهوصححبه.سفيانطريقمن4/141،115المحلىفىحزمابنأخرجه(3)

.بنحوهالأعمشطربقمن(2738)شيبةأبىوابن.249/1المسندشرحفى
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الجمعةكتاب
الجمع!تلزمهلامنباب

وسجدسجدالركوعمنرأسهرفعفلما،جميعاوركعناوركع،وكئرنافكبر

وقامقامفلماالعدؤ،نحورفىالمؤخرالصفوقام،يليهالذىالصفمعه

المؤخرالصفتقدمثمبالسجود،المؤخرالضفانحدريليهائذىالصف

وسجد،سجدرفعفلما،سجدثم،جميعاوركعنافركعالمقدمالضفوتأخر

سجدفلماالعدو،نحورفىالمؤخرالضفوقام،يليهائذىالصفمعه

وسفمناسلمثمبالسجود،المؤخرالصفانحدروجلسيليهالذىالصف

فىمسلمأخرجهبأمرائهم)2(.هذاحرسئكم)1(يفعلكما:جابرقالجميعا.

.(4)سليمان(3)ىبأبنالملكعبدحديثمن""الصحيح

أبوابفىوالآثارالأخبارمنفيهمامضىفقدالاستخلافوأما

.()الإمامة

الجمعةتلزمهلامنباب

أبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5698

بنإبراهيمحدثنا،(6)معدانبنأحمدبنمحمدحدثنا،حيانابنمحمد

بنهريمحدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا،الكوفئالعنبسأبىبنإسحاق

"حرستكم".:الأصلفى(1)

به.الملكعبدطريقمن(1546)والنسائى.بهيحىعن(14436)أحمدأخرجه(2)

الأصل.:منسقط(3)

.(307/840)مسلم(4)

.(5324-5319)فىتقدم(5)

"عبدان".:سوحاشية،مفى(6)

-؟57-
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الجمعةتلزمهلامنبابالجمعةكتاب

عن،مسلمبنقيسعن(و61/31،المنتشربنمحمدبنإبراهيمعن،سفيان

علىإلامسلبم،كلعلىواجبة"الجمعة:قالع!حيهالنبىعن،شهاببنطارف

مريميى")1(.أوصبئأوامرأةأومملولث

كبار)2(منفطارف؟جيامرسلفهوإرسالفيهكانوإنالحدشماوهذا

منها،شواهدهذاولحديثه،منهيسمعلموإنلمج!النبئرأىوممن،التابعين

ما:

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-5699

بنمحمدحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،بيانبنالحسنبنعلئحدثنا

الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبووأخبرنا)ح(مصرفبنطلحة

حدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،النيسابورئيعنى

محمدحدثنا،أبانبنإسماعيلحذثنى،البخارئإسماعيلابنيعنىمحما

اللهعبدأبىعن،عمروبنضرارعنعمرو،أبىالحكمعن،طلحةابن

(3)امرأةعلىإلا،واجبة"الجمعة:قالع!ج!النبىعن،الذارئتميمعن،مىال!ثثا

إلا،واجبةالجمعة"إن:عبدانابنروايةوفىمسافير")4(.أومملولث/أوصبئأو3/184

مسافبر".أومملولثأوصبئعلى

.(5646)فىتقدم(1)

إخيار،.:م،3ص،سفى(2)

.3ص:فىلي!(3)

:بزيادةوعندهما.بهطلحةبنمحمدطريقمن(1257)الطبرانىوأخرجه.2/337الكبيرالتاريخ(4)

عللينظرمنكر.حديثهذا:الرازىزرعةأبووقال.عليهيتابعولم:عقبهالبخارىوقال.إأمريض

.2/584.585حاتمأبىابن
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الجمعةتلزمهلامنبابالجمعةكتاب

،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناماومنها-0057

بنمعاذحدثنا،لهيعةابنحدثنا،طلحةبنكاملحدثنا،البغوىحدثنا

كان"من:!ال!ي!هي!اطارسولأن،برجماعن،الزبيربىأعن،نصارىالأمحمد

وأصبئأومسافيرأومريميىعلىإلا،الجمعةيومالجمعةفعليهالآخرواليومباللهيؤمن

51ورو.(1)"ديمحغنىوالله،عنهاللهاستغنىتجارةأوبلهوعنهااستغنىومن،مملوك

.(2)"امرأة"أو:فيهمفزادلهيعةابنعنمريمأبىبنسعيد

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناهماومنها-1057

حدثنا،(3)فصيلبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوبابن

لالمولىعن،حازمأبوحدثنى،أبىحدثنى،حىبنصالحابنيعنىحسن

أربعة؟علىإلاحالبم،كلعلىواجبة"الجمعة:قالنهأع!ي!النبىلىإيرفعهالزبير

.(4)"والمريض،والمرأة،والمملوك،المبئعلى

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرناماومنها-2057

(حلو)حدثنا،زيدبنأسيدحدثنا،الطيالسئاللهعبدبنعيسىحدثنا،الرزاز

يقول!:!سداللهرسول!سمعت:قال!عمرابنعن،البلادأبىعن،السرئابن

محمدبنمعاذ:وقال،6/2425،2426عدىلابنوالكامل،(3؟13)الشعبفىالمصنف(1)

.مجهولمعاذ:1113/3الذهبىوقال.الحديثمنكر

به.سعيدطريقمن3/2الدارقطنىأخرجه(2)

.3/0811المنتبهوتصمير،7/67الإكمالوينظر.أافضيل:م،3ص،سفى(3)

به.حازمأبىطريقمن(5188)شيبةأبىابنأخرجه(4)

.248/6الثقاتوينظر."خلف":م،سفى(5)
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الجمعةكتاب

.(1)"ةلعذىأوأيمانكمملكتماعلىإلاواجبة"الجمعة

الجمعةتلزمهلامنباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5753

،عثمانبنإسحاقحدثنا،الوليدأبوحدثنا،الأسفاطئحدثنا،الصفارعبيد

قدملفا:قالتعطئةأتمجدتهعن،عطيةبنالرحمنعبدبنإسماعيلحدثنى

بنعمرإليهنفأرسل،بيتفىالأنصارنساءجمعالمدينةؤ!مجالفهرسول

رسولأنا:فقال،ال!لامعليهفرددنا،علينافسفمالبابعلىفقام،الخطاب

الله.رسولوبرسولالفهبرسولمرحبا:فقلنا:قالت.إليكنجم!الفهرسول

الاية..تزنينولاتسرقنولا،(3)ائيشباللهتشركنألاعلىتبايعن)2(:قال

ثم،البيتداخلمنأيديناومددناالبيتخار!منيديهفمذ.نحم:قلنا:قالت

ولا،(4)والعتقالحئضفيهمانخرجأنبالعيدينوأمرنااشهد.اللهم:قال

قوله:عنجذتىفسألت:إسماعيلقالالجنائز.اتباععنونهانا،عليناجمعة

.(النياحة)عننهانا:قالت.(12:الممتحنةأمغىوف!!فىيغصينلث)ولا

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4575

للطبرانى2/170المجمعفىالهيثمىوعزاه.(738)البخترىابنجعفرأبىمصنفاتفيهمجموع(1)

به.يحتجلا:حاتمأبوقالالبلادوأبو:وقالالكبيرفى

)نبايعكنأ.:سفى(2)

الأصل.:فىليس(3)

.البلوغعلىأشرفتالتىأو،تدركحينالجارية:وقيل،الشابةالجاريةوهى،عاتقجمعالعتق(4)

.2/66الأنوارمشارق

واحمد.البيعةذكردونبهالوليدأبىعن(1391)داودأبووأخرجه.(9317)الشعبفىالمصنف(5)

حسن.إسناده:3/1411الذهبىوقالبه.إسحاقطريقمن(1722)خزيمةوابن،(07972)
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الجمعةكتاب
الجمعةتلزمهلامنباب

عن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهعبيدحدثنامحمد،بنيحيى

ل!عبهالخطاببنعمررأى:يقولسمعته:قالقيسأبيهعن،قيسبنالأسود

نإ:قالالجمحة.:قال(ظ61/31؟يحبسكما:قالراحلتهعقلقدرجلا

.(1)فاذهبمسافرا،تحبسلاالجمعة

بوأأخبرنا،فظلحااأحمدبوأأخبرنا،فظلحااحازمبوأوأخبرنا-5557

حدثنا،الزهرىسعدبنأحمدحدثنا،اسطبوالفقيهأيوببنإسحاقيعقوب

،الحارثبنعمروأخبرنى،وهبابنحدثنا،الجعفئسليمانبنيحيى

مسافر)2(.علىجمعةلا:قالعمرابنعن،نافععن،عمربنالفهعبيدحذثنى

إلىفرفعه،أبيهعننافعبناللهعبدورواه.موقوفالصحيحهوهذا

.(3)!يكالنبى

185/3سمرةبنالرحمنعبدمعكنا:قالالحسنعن/وروينا-5756

ابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبو.أخبرنماهنجفعولاالضلاةنقصربخراسان

إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثناقالا:4)الحسن

،سفيانعن،الفزارىإسحاقأبىعن،عمروبنمعاويةحدثنا،الصغانئ

(4نجمعولا4):كتابىفىوجدتههكذا.فذكره.(4الحسنعن،يونسعن

.(5720)فىتخريجهسيأتى(1)

السفر.فىيجمعلاكانأنه:بلفظاللهعبيدطريقمن(5135)شيبةأبىابنأخرجه(2)

الفهعبد:3/4111الذهبىوقال.بهنافعبناللهعبدطريقمن(818)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(3)

.ضعفوه

الأصل.:منسقط(4-4)
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الجمعةكتاب

ء(1)النونورفعبالتشديد

...مرضأولخوفالجمعةإتيانتركباب

مرض،أولخو!الجمعةإتيانتركباب

الأعذارمنمعناهمافىماأو

بنأحمدنصرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5707

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،أنيفبنقيسحدثنا،ببخارىالفقيهسهل

بنسعيدعن،ثابتبنعدىعن،العبدئاءمغرعن،(2)جنابأبىعن،جرير

منيمنعهفلمالمنادىسمعامن:كتاللهرسولقال:قالعباسابنعن،جبير

.3مرض"أو"خوف:قالالعذر؟وما:قالوا."هلصلاةفلاعذراتباعه

اللهعبدحدثنا،الفقيهالوليدأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-8057

شعبة،عن،هشيمحدثنا،بيانبنالحميدعبدحدثنا،شيرويهبنمحمدابن

"من:قالجمتالنبئأن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،ثابتبنعدىعن

.(4)"يلذعمنإلالهصلاةفلايجبئفلمالنداءسمع

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5709

عن،نجيحأبىابنعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابى

به.يونسطريقمن(5138)شيبةأبىوابن،الثورىسفيانعن(4353)الرزاقعبدأخرجه(1)

فىوتقدمالصلانين.يجمعولا:بأنهويحتمل:3/1114الذهبىوقالبالياء.،يجمعوفيهما:

.بنحوه(6455)

.31/284الكمالتهذيبوينظر"خبابإ.:مفى(2)

.(5113)فى642.وتقدم،245/1الحاكم(3)

.(5652)وفى،(0350)عقبوتقدمبه.الحميدعبدعن(793)ماجهابناخرجه(4)
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والدحضالطينأوالمطربعذرالجمعةإتيانتر&بابالجمعةكقاب

(1)وص
يستجمروهوالجمعةيومدعىعمرابنأن،الرحمنعبدبنإسماعيل

وتركفأتاه،يموتوهونفيلبنعمروبنزيدبنسعيدإلى،(2)للجمعة

.(3)الجمعة

بنمحمدالحسيقأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5571

سعيدبنقتيبةحدثنا،الثقفئإسحاقبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،يعقوب

بنسعيدأنلهذكرعمرابنأن،نافععن،يحيىعن،الليثحدثنا،الثقفئ

نأبعدإليهفراح،الجمعةيومفىمريضبدريا-وكان-نفيلبنعمروبنزيد

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(4)الجمعةوترك،الجمعةواقتربالنهارتعالى

(5)ريو
!تيبه.عن

والدخض)6(الطينأوالمطوبعذرالجمعةإتيانتركباب

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-1571

فىسيأتىماوينظر،للشافعىالأمفىوكذا،"يستحم":محاشيةوفى،إيستجهزإ:م،3صفى(1)

.ا"/15النووىبثرحمسلمصحيح.بالطيبالتهبخرهناوالاستجمار.(6034)

."الجمعة!يوم:3صفى(2)

سفيانطريقمن3/385الطبقاتفىسحدوابن،(9645)الرزاقوعبد،1/189الثافعىاخرجه(3)

.(6034)فىوسيأتىبه.

،(5497)الرزاقوعبد.بهإسحاقبنمحمدطريقمن(558)الصحابةمعرفةفىنعيمأبوأخرجه(4)

به.نافعطريقمن3/384سحدوابن.بهسعيدبنيحىطريقمن(5147)شيبةأبىوابن

.(0939)البخارى(5)

.،الرخص":3ص،سفى(6)

.1/254الأنوارمثارقالرلق.:أى؟والذحض
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والدحضالطينأوالمطربعذرالجمعلأإتيانتركبابالجمعلأكتاب

،الريادىصاحبالحميدعبدأخبرنى،إسماعيلأخبرنا،مسذدحدثنا،داود

لمؤذنهقالعباسابنأن،سيرينبنمحمدعئمابنالحارثبنالفهعبدحدثنا

علىحئ:تقلفلاالفه.رسولمحمذاأنأشهد:قلتإذا:مطيريوبمفى

قد:فقال،ذلكاستنكرواالناسفكأن:قال.بيوتكمفىصفوا:قل.الضلاة

أخرجكمأنكرهتوإنى،(1)ةمزعالجمعةإن؟منىخيرهومنذافعل

51ورو،مسددعن"الصحيح"فىالبخارئرواهوالمطر)2(.الطينفىفتمشون

.(3)إبراهيمبنإسماعيلعنكلاهما،حجربنعلىعنمسلم

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأنجرنا-2571

وعاصمأيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،مسذدحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

خطبنا:قالالحارثبنالفهعبدعن،الريادئصاحبالحميدوعبدالأحول

نأأمرهالضلاة.علىحئ:المؤذنبلغفلفا،ردغذىيومفىعباسبىابن

كأبمم:فقال،بعضإلىبعضهمالقومفنظر.الزحالفىالضلاة:ينادى

فىالبخارىرواه.(4)ةمزعوإنها،منىخيرهومنهذافعلقد!هذا؟أنكرتم

وكذلكالشئديد،الوحلوهورزغ.يوبمفى:وقال2مسدعن""الصحيح

.(حماد)حديثمنمسلئموأخرجه،الزدغ

.207/5النووىبشرحمسلمصحيح.متحتمةواجبة:أى(1)

به.إسماعيلطريقمن(1865)خزيمةابنوأخرجه.(0661)داودأبو(2)

.(26/699)ومسلم،(901)البخارى(3)

.(1884)فىتخريجهتقدم(4)

.(27/699)ومسلم،(616)البخارى(5)
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والدحضالطينأوالمطربعذرالجمعةإتيانتركبابالجمعةكتاب

186/3،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-5713

شميلى،بنالنضرأخبرنا،منصوربنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدأخبرنا

الفهعبدسمعت:قالالزيادئصاحبالحميدعبدحدثنا،شعبةأخبرنا

يومفىجمعةيومفىعباسابنمؤذنأذن:قالالحارثبن،و62/31

محمداأنأشهد،القهإلاإلهلاأنأشهد،أكبراللهأكبرالله:فقال،مطير

وقد،(1)أخرجكمأنكرهتفإنى؟رحالكمفىصفوا:قالثم.الفهرسول

رواه.(2)والزللالدحضفىتمشواأنفكرهت،منىخيرهومنفعله

(3)

.منصوربنإسحاقعن""الصحيحفىمسلم

نأفذكر،الحارثبناللهعبدعنالأحولعاصمعنمعمرأيضاورواه

بناللهعبدعنأيوبعنوهيبأيضاوذكره،(4)جمعةيومكانذلك

.()الحارث

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5714

حدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أبىعن،قتادةعن،عروبةأبىابنهوسعيدأخبرنا،عطاءبنالوهابعبد

المهملة.بالحاء"احرجكم":مفى(1)

النووىبشرحمسلمصحيحينظروإحد.بمعنىكله.خوالروالزلقوالزللوالدحض:النووىقال(2)

.4/41عبيدلأبىالحديثوغريب،207/5،208

به.النضرطريقمن(1566)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجهوالحديث

.(28/699)مسلم(3)

به.معمرطريقمن(29/699)مسلمأخرجه(4)

به.وهيبطريقمن(699/30)مسلمأخرجه(5)
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ركعتينصلاهاشهدهاإذاعليهجمعةلامنبابالجمعةكناب

نأفنادىمناديهفأمرمطيريومفىلمجوالفهرسولشهدأنه،أبيهعن،المليح

المليحأباسمعأنهلناصاحبوحدثناسعيا:قال.(1)الرحالفىةال!صلا

.2جمعةيوم:حديثهفىيذكرفلمقتادةوأما.جمعةيومذلككان:يقول

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-5715

على،بننصرحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

المليح،أبىعن،قلابةأبىعن،الحذاءخالدعن،حبيببنسفيانأخبرنا

لمالحديبيةزمنمطروأصابهمجمعةيوملمج!اللهرسولشهدأنه،أبيهعن

.(3)رحالهمفىيصلواأنع!ح!النبئفأمرهم،نعالهمأسفليبتل

رحعتينصلاهاشهدهاإذاعليهجمعةلامن:بابئ

.(4)م!عالنبىمعيجمعنالنساءكنقد:قالأنهالبصرىالحسنعنروينا

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5716

شعبة،حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلأخبرنا،الفقيه

منهمامرأةعنيحذثالفزارئ(حميد)سمعت:قالمئبنعمروعن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

والنسالى،(5701)داودوأبو.بهسعيدطريقمن(6581)خزيمةوابن،(50712)أحمدأخرجه

.(930)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.قتادةطريقمن(853)

.(931)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1058)داودأبوذكره

ماجهوابن،(40702)وأحمد.بهعلىبننصرعن(1863)خزيمةوابن،(9501)داودأبواخر!

."قلابةأبى"عن:ماجهابنعندمنوسقطبه.خالدطريقمن(1657)خزيمةوابن،(936)

.(1059)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

.(51)المراسيلفىداودأبوأخرجه

.438/1فىالمتقدمالتعليقينظر
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ركعتينصلاهاشهدهاإذاعليهجمعةلامنبابالجمعةكتاب

صليتنإذا:قالثم؟تصلينكيف:فقالالجمعةيوممسعودابنجاءنا:قالت

أربعا)1(.فتصلينوحدكنصليتنوإذا،فبصلاتهالإماممع

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5717

حنبل،بنأحمدبنالفهعبدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ياسإبنسعدعن،إسحاقأبوحدثنا،عياشابنبكربوأحدثنا،أبىحدثنى

اخرجن؟:ويقولالجمعةيومالمسجدمنالنساءيخرجاللهعبدرأيت:قال

.(2)نكلليسهذافإن

،البغدادىالرفاءيوسفبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5718

إسحاقبنإسماعيلحدثنابشر،بنمحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا

لإسماعيلواللفظميناءبنوعيسىأويسأبىبنإسماعيلحدثنا،القاضى

فقهائنامنأدركتمنكان:قالأباهأنالزنادأبىبنالرحمنعبدحدثنا:قالا

جلةمشيخةفىالتابعينمنالسبعةالفقهاءفذكر-قولهمإلىينتهىالذين

بقولفأخذنا؟الشىءفىاختلفواوربما-وفضلفقهأهلنظرائهممنسواهم

3/187إن:يقولوننواوكا/:قالثمأشياءقاويلهمأمنفذكر.رأيافضلهموأأكثرهم

والغلمانقالوا:عنها.أجزأالأعيادمنشيئاأوالجمعةامرأةشهدت

فمن،عيدولاعليهمجمعةلاكذلكوالمرضىوالمسافرون(3)والمماليك

به.شعبةطريقمن(136)الجعدياتفىوالبغوى،(5274)الرزاقعبدأخرجه(1)

من(9475)والطبرانى،(430)الجعدياتفىالبغوىوأخرجه.(3082)2/047العللفىأحمد(2)

.موثقونرجاله:2/35المجمعفىالهيثمىوقال.بنحوهإسحاقأبىطريق

"والنساء".:مفىبعده(3)
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يصليهاحتىسفراالجمعةيومينشئلاقال:منبابالجمعةكتاب

عنه.ذلكأجزأعيذاأوجمعةمنهمشهد

لصليهاحتىسفراالجمعةيومينشئلا4قالمنباب

بننا!حوالعزيزعبدبنوعمرالمسئببنسعيدعنذلكروى

.(2)كلذعلىدذما!بهجبلبنمعاذعنوروى،-

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5719

بكيربنيحيىحدثنا،الصخغانئ،ظ62/31إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنبكيرعن،عبالسبنعياش!عن،فضالةبنالمففخلحدثنا،المصرى

زوجحفصةعنعمر،بنالفهعبدعن،نافععن،الأشجبنعبدالله

منوعلىمحتليم،كلعلىالجمعة"رواح:قالأنهع!ح!الفهرسول!عن،ك!حمالنبى

.(3)"لسغالجمعةإلىراح

سفرعنالجمعةتحبسلاقال:منباب

قالوا:اخرينفىالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5725

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أبصر:قال!أبيهعن،قيسبنالأسودعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئ

يوماليومأنلولا:يقول!فسمعهالسفرهيئةعليهرجلا،!فرالخطاببنعمر

.(5156،5157)شيةأبىابنومصنف،(5542)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

حديثين.بعدشأتى(2)

.(5645)فىونقدم.(1663)المعرفةفىالمصنف(3)

-268-



الجمعةكتاب
سفرعنالجمعةتحبسلاقال:منباب

(1):ص

سمر.عنتحبسلاالجمعةفإن،اخرج:ر!جنهعمرفقال.لخرجتالجمعة

الجمعةيومالسفريريدرجلارأى:فيهفقالالأسودعنالثورىورواه

.(2)لاقماعمرفقال،الجمعةينتظروهو

محمدبنإسماعيلأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-5721

بنمعتمرحدثنا،عبيدةبنعبيدحدثنا،غالببنمحمدحدثناالضفار،

عمروابنزرعةأبىعن،العكلىالحارثعن،مغيرةعن،أبيهعن،سليمان

يومفخرجواجبلبنمعاذفيهمجيشاز!تهعمربعث:قالالبجلىجريرابن

هذافىألست:فقالعمربهفمز،صلىحتىمعاذومكث:قال.جمعة

.أروحثمالجمعةأشهدأنأردت:قال؟شأنكفما:قال.بلى:قال؟الجيش

منخيوروحةأواللهسبيلفى"لغدوة:يقولصلمجيواللهرسولسمعتماأ:قال

.(3)؟"اهيفوماالذنيا

ضعيف:بإسنادمسناحديثفيهوروى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-5722

الحميد،عبدبنيحيىحدثناالخزاز)4(،علىبنأحمدحدثناالضفار،عبيد

طريقمن(5145)شيبةابىإبنوأخرجه.189/1والشافعى،(1677)المعرفةفىالمصنف(1)

.(4570)فىوتقدم.بهالاسود

به.الثورك!عن(5537)الرزاقعبدأخرجه(2)

الذهبىوقال.بهالمغيرةطريقمن-(0721)العاليةالمطالبفىكما-راهويهبنإسحاقاخرجه!3)

عمر.يدركلمزرعةأبو:1117/3

.(1429،0942،2632)فىوتقدمالخراز".":م،سوفى"الحراز"،:الاصلفى(4)
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الجمعةكتاب
سفرعنالجمعةتحبسلاقال:منباب

ابنعن،مقسمعن،الحكمعنالحخا!،حدثناعئالش)1(،بنالحسنحدثنا

بنالفهوعبدوجعفراحارثةبنزيدبعثم!مجاللهرسولأن،عباس

عنخلفك"ما:ك!حيهالنبئلهفقال،رواحةبنالفهعبد!خلف،وو!قرروا!

أنفقت"لو:قال.أ!همثئمالجمعةمعكأشهدأنأحببت:قال."؟أصحابك

أيضاورواه.جمعةيومخرجواوكانواغدوتهم".أدركتما(2)الأرضفىما

به،ينفردوالحخاجأرطاة)3(.بنحخاجعنمعاويةوأبوسلمةبنحقاد

أعلم.والفه

عنذئبأبىابنعنصفوانأبىعنقتيبةعنداودأبووروى-5723

لسفر/خرجشهابابنأن-الزهرئشهابلابنصاحباوكانكثير-بنصالح3/188

صهط!النبئإن:فقال،ذلكفىلهفقلت:قال4).النهارأؤلمنالجمعةيوم

أبوأخبرنا،محمدبنمحمد.أخبرنماه(4النهارأولمنالجمعةيوملسفرخرج

وهذا،()فذكرهداود.أبوحدثنا،اللؤلؤئعلىأبوحدثنا،الفسوىالحسين

منقي.

.6/291الكمالتهذيبوينظر"عباسأ.:الأصلفى(1)

إجميعا،.:مفىبعده(2)

والترمذى،(1966)وأحمد.بهسلمةبنحمادطريقمن(منتخب-653)حميدبنعبداخرجه(3)

.(81)الضرمذىضعيففىالألبانىإسنادهوضعف.بهمعاويةأبىطريقمن(527)

الأصل.:منسقط(4-4)

.(310)المراسيلفىداودأبو(5)
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الجمعةكتاب
لهايغتسلأنالجمعةأرادلمنالسنةباب

والخطبئ،،للجمعةالغسلأبوابجماع

الجمعةصلاةفىيجبوما

(1)اهليغتسلأنالجمعهأرادلمنالسنةباب:

بنأحمدمحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5724

أبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،عليهقرأتهفيماالمزكأاللهعبد

سمعنهأ،اللهعبدبنسالمحدثنى:قالطالزهرىعن،شعيبأخبرنى،اليمالن

الجمعةمنكمجاء"من:يقول!كاللهرسولسمعت:يقولطعمربناللهعبد

.(3)اليمانأبىعن""الصحيحلمحىالبخاتىرواه.(2)"-.-.

أبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5725

يحيىحدثنا،الذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،الشرقىابن،و63/31حامد

وعنعمر.ابنعن،نافععن،جريحابنعن،المنقرىالحجاجأبىابن

هذاعلى!كهاللهرسولطسمعت:قالطعمرابنعن،سالمعن،الزهرى

.(فليغتسل")(4وبكو4)الجمعةمنكمجاء"من:يقولالمدينةمنبريعنىالمنبر

بنمحمدأخبرنازكرئا،بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5726

:م.فى)1(ليس

.(1412)فىوتقدمبه!إليمانأبىعن(3"58)أحمداخرجه(2)

.(894)البخارى(3)

.م،3ص،س:مقسقط(4-4)

.،والزهرىالحجاجابىبنيحيىطريقمق893/2والمختلفالمؤتلففىالدارقطنىاخرجه(5)

غريبة.زيادةو"بكر"،صدوقيحيى:3/1811الذهبىوقال
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لهايغتسلأنالجمعةأرادلمنالسنةبابالجمعةكتاب

بنمحمدحدثنا،جدىأخبرنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبنالفضل

نافع،حذثنى،العمرىواقدبنعثمانحذثنى،حباببنزيدحدثنا،رافع

والنساءالرجالمنالجمعةأتى"من:لمجج!اللهرسولقال!:قالعمرابنعن

والنساء")9(.الزجالمنغشلعليهفليسيأتهالمومنفليكتسل،

أبوحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنئازكربوأأخبرنا-5727

أخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

حمشاذبنعلئحذثنى،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(مالك

قالا:حرببنغالببنومحمدالقاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،العدل!

بنمحمدوأخبرنا)ح(مالكعن،القعنبئمسلمةابنيعنيانالفهعبدحدثنا

محمدبنجعفرحدثنا،سختويهبنمحمدبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبد

عن،أنسبنمالكعلىقرأت:قال!يحيىبنيحيىحدثنا،الحسينابن

نأ،الخدرئسعيدأبىعنيسار،بنعطاءعن،(2)سليمبنصفوان

روايةوفىمحتليم".كلعلىواجبالجمعةيوم"غشل:قاللمجج!الفهرسول

القعنبى،عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)"ة!ايوم"الفسل:يحيى

.(4)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه

وقال.الأولبشطرهالحباببنزيدطريقمن(1226)حبانابنوأخرجه.(1752)خزيمةابن(1)

داود.ابووضعفه،وثقعثمان:118/31الذهبى

"سليهمان".:3سفى(2)

طريقمن(1541)فىوتقدم.(839)1/302الرسالةفىوالافعى،(045)المعرفةفىالمصنف(3)

القعنبى.

.(846)ومسلم،(895)البخارى(4)
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الجمعةكتاب
الاختيارعلىالجمعةيومغسلانعلىبهيستدلماباب

نىأخبر،لإسماعيلئابكربوأأخبرنا،لأديباعمروبوأأخبرنا-8257

بنالواحدعبدحدثنا:قالاالشجاعئالطيببنوالحسنسفيانبنالحسن

عن،هريرةأبىعن،أبيهعن،طاوسابنحدثنا،وهيبحدثنا،غياث

189/3قبلنا،منالكتابأوتواأمةكلبيد،السابقون/الآخرون"نحق:قال!جوالنبى

غل!وبعدلليهودفغدا،لهاللهفهدانا،فيهاختلفواالذىاليومفهذا،بعدهممنوأوتيناه

أيايمسبعةكلفىيغتسلأنمسلمكلعلى"حق:قالثم،سكتثمللمصارى".

بنموسىعن"الصحيح"فىالجشارىرواه.(1)"وجسدهرأسهيغسليوما

(2)و

وهيب.عنإسماعيل

الاختيارعلىالجمعةيومغسلأنعلىبهيستدلماباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5729

بنحرملةحدثناقالا:سفيانبنوحسنمحمدبنتميمحدثنا،يعقوب

سالمحدثنى:قالشهابابنعن،يونسأخبرنى،وهبابنأخبرنا،يحيى

يومالناسيحطبهوبينار!جبهالخطاببنعمرأن،أبيهعن،اللهعبدابن

:فقال؟هذهساعةأية:عمرفناداه،كح!النبىأصحابمنرجلدخلالجمعة

نأعلىأزدفلم،النداءسمعتحتىأهلىإلىأنقلبفلماليومشغلتإنى

كان!وااللهرسولأنعلمتوقد!أيضا؟والوضوء:رضريهبهعمرفقال.توضأت

.(1434)!اتقدم(1)

.(3486،3487)البخارى(2)
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الاختيارعلىالجمعةيومغسلأنعلىبهيستدلمابابالجمعةكتاب

وأخرجاه،(2)يحيىبنحرملةعن"الصحيح"فىمسلمرواه!؟(1)بالغسلمريأ

وقدرحمنه)3(،عفانبنعثمانالذاخلوسضى،عمرعنهريرةأبىحديثمن

.(4)الطهارةكتابفىمضى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5730

اللهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

مة،عكرعن،المطلبمولىعمروعن،()بلالبنسليمانأخبرنا،وهبابن

يومظأ63/31الغسلعنفسألاهأتياهالعراقأهلمنرجلينأنعباسابنعن

وأطهر،أحسنفهواغتسلمن:عباسابنلهمافقال،هوأواجحبالجمعة

محتاجين!صاللهرسولعهدفىالناسكان؟الغسلبدألماذاوسأخبركم

مقاربضيقاالمسجدوكان،ظهورهمعلىالنخلويسقونالصوفيلبسون

ومنبره،الحرشديدصائفيومفىالجمعةيومغ!ح!الفهرسولفخرج،فق!لا

فثارت(6)الصوففىالناسفعرق،الناسفخطبدرجاتثلاثهوإنماقصير

بلغتحتى،بعضابعضهميؤذىكادحتىوالصوفالعرقريح؟أرواحهم

اليومهذاكانإذا،الناس"أيها:فقال،المنبرعلىوهوع!ج!اللهرسولأرواحهم

به.حرملةطريقمن(1230)جانابنأخرجه(1)

.(.../844)مسلم(2)

.(845/4)ومسلم،(882)البخارى(3)

.(1418)فىتقدم(4)

.11/372الكمالتهذيبوينظر)وهب!.:الأصلفى(5)

.!"الصفوف:3ص،سفى(6)
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الجمعةكتاب
الاختياوعلىالجمعةيوممخسلأنعلىبهيستدلماباب

(1)*ء*5
."دهنهاوطيبهمنيجذماأحذكموليمسفاغتسلوا،

قالا:إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5731

بنمحمدأخبرناالشيبانئ،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأخبرنا

،عمرةعنسعيد،بنيحيىحدثناعود،بنجعفرأخبرنا،الوهابعبد

الجمعةإلىيروحونوكانوا،أنفسهمعمال!الناسكان:قالتعائشمةعن

حديثمن""الصحيحفىأخوجاهاغتسلتم)21.لو:لهميقال!فكان،بهيئتهم

الأنصارى)31.يحيى

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5732

حدثنا،المصرىعيسىبنأحمدحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا،يعقوب

نأ،جعفرأبىبناللهعبيدعن،الحارثبنعمروأخبرنى،وهببناللهعبد

أنهاو!ءالنبىزوجعائشمةعنالزبير،بنعروةعنحدثهجعفربنمحمد

الغبارفىيأتون،العوالىومنمنارلهممنالجمعةينتابونالناسكان:قالت

وهوإنسانمنهم!يماللهرسول!فأتى،الريحمنهمفتخرج،العرقيصيبهم

.14)"؟اذهلوكلتطهرقمأبمم"لو:ع!رو/اللهرسولفقال،الريحمنتن

الذهبى.ووافقهوصمححه.أرواحهمثار!:بدل.أبدانهمثارت:وفيه،1/280،281الحاكم(1)

.(0241)فىولقدم.بهعمروطريقمن(9142)وأحمد.بهالربغعن(5175)خزيمةابقوأخرجه

.(1419)فىتقدم(2)

.(.../847)ومسلم،(903)البخارى(3)

حدثنا،"دإ،أبوحدثنا،بكوبقمحمدبكوأبوأخبونا،الروذبارىعلىأبو"أخبونا:مفىوبعده

."وحوهبأبقحدثنا،صالحابقأحمد

.(5648)كأتخريجهتقدمبم4)
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الاختيارعلىالجمعةيومغسلأنعلىبهيستدلمابابالجمعةكتاب

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-5733

:قالأنهإلانحوهبإسنادهفذكره.عيسىبنأحمدحدثنا،المنيعئأخبرض!

منهمأناس!النبئفأتى:وقال.والعرقالغبارا(ويصيبهم1)الغبارفىفيأتون

بنأحمدعن"الصحيح"فىومسلمالبخارئرواه.(2)فقالعندىوهو

(3)

عيسى.

ببغداد،الدقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-5734

بنالملكعبدقلابةأبىعلىقرئ:قالالفقيهسلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا

وحفصالوليدوأبوالوارثعبدبنالضمدوعبدعمربنبشرحدثنا،محمد

أخبرنا،طاهرأبىابنوأخبرنا)ح(همامحدثنا:قالواالحوضئعمرابن

بنعفانحدثنا،الصائغشاكربنمحمدبنجعفرحدثنا،سلمانبنأحمد

قال:قالسمرةعن،الحسنعن،قتادةعنهضام،حدثنا،مسلم

فالغسلاغتسلومن،ونعمتفبهاالجمعةيومتوضأ"منجمحر:اللهرسول

.(4)"أفضل

(1

(2)

(3)

(4)

:س.-ا(لي!فى

به.عيسىبنأحمدطريقمن(1904)مستخرجهفىنجمأبوأخرجه

بعضوفى،منسوبغيرأحمد""حدثنا:البخارىوعند.(6/847)ومسلم،(902)البخارى

ابنأنهحجرابنورجح،عيسىابنبأنهالمستخرجفىنجمأبووجزم.إصالحبنأحمد1:الروايات

.197/6القارىعمدةفىالخلافتفصيلوينظر.3/44البارىفتحينظر.صالح

ول.الوليدأبىطريق!ن(354)داودوأبوبه.الصمدعبدطريقمن(08920)أحمدأخرجه

داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(4221)فىوتقدم.بهالحوضىطريقمن(6817)والطبرانى

(341).
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الجمعةكتاب

الجمعةوقتباب

الجمعةوقتباب

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5735

إسحادتىبنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

اللهعبدبناللهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبووأخبرنا)ح(الصغانئ

بنإسحادتىحدثنى،الشافعئاللهعبدبنمحمدحدثناببغداد،الحرفئ

بنعثمانعن،فليحعحدثنا،النعمانبنسريجحدثنا:قالاالحربئالحسن

الجمعةيصلىكان!حماللهرسولأنأخبرهمالكبنأنسأن،الرحمنعبد

.(2)النعمانبنسريجعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)الشمستميلحين

ابنبكرأبوأخبرنا،و64/31،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5736

عن،وكيعأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،إسحاق

يحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(الحارثبنيعلى

وهنادإبراهيمبنإسحادتىحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصورابن

بنيعلىحدثنا،وكيعحدثنا:هنادوقالأخبرنا.:إسحاققال؟السرىابن

معنجمعكنا:قالأبيهعن،الأكوعبنسلمةبنإياسعن،الحارث

فىمسلمرواهالفئء)3(.نتتبعنرجعثم،الشمسزالتإذا!النبى

به.سريجطريقمن(035)والترمذى،(13384)أحمدوأخرجه.(647)الصغرىفىالمصنف(1)

به.فليحطريقمن(450)والترمذى،(1084)داودوأبو

.(409)البخارى(2)

.3/482النهاية.الزوالبعديكونالذىالظل:الفىء(3)

=.بهوكغطريقمن(8391)خزيمةوابن.بهإسحاقطريقمن(2151)حبانابنأخرجهوالحديث
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الجمعةكتاب
الجمعةوقتباب

.(1)إبراهيمبنوإسحاقيحيىبنيحيىعن""الصحيح

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5737

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالصئدلانئالفوارسأبىابنصادقوأبو

سليمانأخبرنى،وهببنالفهعبدأخبرنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوب

كانمتى:الفهعبدبنجابرسألطالهأبيهعنحذثنيه،جعفرعن،بلالطابن

جمالناإلىنذهبثئميصفىكان:جابرفقالط؟الجمعةيصفىم!جعالفهرسولط

النواضح)2(.يعنىلنريحها.

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5738

بناللهعبدأخبرناالجارود،بنسلمةبنالنضربنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،بلالطبنسليمانحدثنا،حسانبنيحيىحدثنا،الذارمئالزحمنعبد

51رو.الشئمستزولطحين:فيهوزاد(3)بنحوهالحديثفذكر.محمدابنجحفر

الزحمن)4(.عبدبناللهعبدعن""الصحيحفىمسلم

الفقيه،الوليدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-5739

ئىلنسااو،(5801)اوددبووأ،(068/23)مسلمو،(8614)لبخارىاو،(69461)وأحمد=

به.يعلىطريقمن(1100)ماجهوابن،(1390)

.(086/31)مسلم(1)

.6/149النووىبثرحمسلمصحيحينظربه.يستقىالذىالبعيروهو،ناضحجمعالنواضح(2)

به.وهبابنطريقمن(1934)عقبمستخرجهفىنعيمأبوأخرجهوالحديث

.إ"بمثله:مفى(3)

.(29/858)مسلم(4)
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الجمعةكتاب
وقتهادخلإذاالجمعةبصلاةالتعجيلاستحبابباب

،آدمبنيحيىحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا

كنا:قالجابرعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،اعياشبنحسنحدثنا

لجعفرفقلت:حسنقالنواضحنا.فنريحنرجعثئم،لمجي!الفهرسولمعنصلى

فىمسلمرواه.(3)(2الشمسزوال2):قالذلك؟ساعةأىفى:محمدابن

.(4)شيبةأبىابنبكرأبى/عن""الصحيح

وعمروبشيربنوالنعمانجبلبنومعاذوعلىعمرعنالقولهذاويذكر

.()الشمسزالتإذاالجمعةوقتفىأعنى،حريثابن

وقتهادخلإذاالجمعةبصلاةالتعجيلاستحبابباب

أحمدبكربوأأخبرنا،المزكىإسحاقبىأبنازكريابوأأخبرنا-5457

حدثنا،الوليدأبوحدثنا،الحباببنالفضلخليفةأبوأخبرنا،إسحاقابن

:قالبيهأعن،كوعالأبنسلمةبنإياسحدثنى،المحاربئالحارثبنيعلى

رواه.(6)هبيستظلىفئب!للحيطانوليسالجمعةيوم!النبىمعنصفىكنا

.6/291الكمالتهذيبوينظر"عباس".:الأصلفى(1)

."الشمسزالت"إذا:3ص،سفى(2-2)

من(1513)حبانوابن،(1389)والشائى،(45391)أحمدوأخرجه.(5177)شبةأبىأبن(3)

به.يحيىطريق

.(28/858)مسلم(4)

-985)المنذرلابنوالأوسط،(5186-5179،5181،5184)شبةأبىابنمصنفينظر(5)

987،990،992،993).

.(5736)فىوتقدم،بهالحباببنالفضلعن(1511)حبانابنأخرجه(6)
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وقتهادخلإذاالجمعةبصلاةالتعجيلاستحباببابالجمعةكتاب

الوليد)1(.أبىعنإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلم

السكرئالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-5741

اللهعبدبنعباسحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

بنسلمةبنإياسحدثنى،أبىحدثنى،يعلىبنيحيىحدثنا،الترقفئ

معنصلىكنا:قال،الشجرةأصحابمنأبوهوكان،أبيهعن،الأكوع

.(3)هبيستظل(2)لظللحيطانوليسننصرفثئمالجمعةجم!اللهرسول

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-5742

الضرير،معاويةأبوحدثنا،الرعفراننمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابن

بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا)ح(ذئبأبىابنحدثنا

ذئب،أبىابنحدثنا:قال!داودأبوحدثنا،حبيحببنيونسحدثنا،جعفر

معنصفىكنا:قال!العوامبنالربيرعن،جندب(4)نعمسلمحذثنى

وأالقدمموضعإلايكونفماالفئء،نبتدرثئمالجمعةلمجراللهرسول

إلاالظلمنالأرضفىنجدفلانرجعثئم:معاويةأبىروايةوفى.القدمين

.(أقدامنا)موضع

.(086/32)مسلم(1)

"فىء،.:الأصلفى(2)

به.يعلىبنيحيىعن(4168)البخارىأخرجه(3)

مصادرفىهووكذا."جندببنمسلم":والصوابخطأ،وهو!جندبعنمسلمإ:النسخفىكذا(4)

.27/495الكمالتهذيبوينظر.ا3/121المهذبفىجاءوكذا.التخريج

ذئبابىابنطريقمن(1411)أحمدوأخرجه.(0184)خزيمةابنطريقهومن،(188)الطيالسى(5)

منقطع.سنده:3/1121الذهبىوقالبه.
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الجمعةكتاب
الحراشتداذابهايبردقال:منباب

الحراشتدإذابهالبردقال:منباب(!31/64

نىخبرأ،لإسماعيلىابكربوأأخبرنا،ديبلأاعمروبوأخبرناأ-3475

حفصة،أبىبنعمارةبنحرمئحدثنا،اللهعبدبنهارونحدثنا،المنيعئلا

يومالضبئيزيد)1(وناداه،مالكبنأنسسمدت:قالخلدةأبوحدثنى

الصلاةوشهدتلمج!،اللهرسولمعالصلاةشهدتقد،حمزةأبايا:جمعة

البرفىاشتدإذاكان:فقال؟الجمعةيصلىلمجداللهرسولكانفكيف،معنا

.(2)بالصلاةأبردالحراشتدوإذا،بالصلاةبكر

حدثنا،المروزىأحمدبننصرويهبنمحمدسهلأبووأخبرنا-4574

بنإسماعيلإسحادتىأبوحدثنا،ببخارىخنببنأحمدبنمحمدبكرأبو

،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(المقدمئحدثنا،إسحادتى

محمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا

بنأنسسمعت:قالخلدةأبوحدثنا،عمارةبنحرمئحدثنا،بكرأبىابن

الحراشتدوإذا،بالصلاةبكرالبرداشتداذاصتىاللهرسولكان:قالمالك

بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)الجمعةيعنى.بالصلاةأبرد

.خلدةأبوأخبرنا:بكيربنيونسوقال:البخارىقال،المقدمىبكرأبى

.(4)الجمعةيذكرولم.بالصلاة:وقال

"زيد".:سفى(1)

به.خلدةأبىطريقمن(498)والنسائىبه.حرمىطريقمن(1842)خزيمةابنأخرجه(2)

به.المقدمىطريقمن188/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.(609)البخارى(4)

-28-ا



3/192

الجمعةكتاب
للجمعةالأذانوقتباب

بنمحمدبكرأبوحدثنا،نصرويهبنمحمدسهلأبوأخبرناه-5745

عبيدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلإسحاقأبوحدثنا،خنببنأحمد

قال!:خلدةأبوديناربنخالدأخبرنابكير،بنيونسحدثنا،يعيشابن

يقول!:السريرعلىالبصرةأميرالحكممعجالس!وهومالكبنأنسسمعت

.(1)بالصلاةبكرالبردكاناوإذ،بالضلاةأبردالحزكانإذالمجيمالفهرسول!كان

دينار،بنخالدخلذأبوحدثناالبرار)2(،ثابتبنبثرورواه/-5746

كانوإذا،بالطهربكرالشئتاءكانإذاكانلمجيمالفهرسول!أن،مالكبنأنسعن

الفهعبدأبو.أخبرظهنقئةبيضاءوالشثمسالعصريصفىوكان،أخرهاالضيف

محمدبنإبراهيمأخبرك!،(3)دمحمابنأحمدأبوأخبرك!،الحافظ

ثابتبنبثرحدثناالكزبراك!،الرحمنعبدبنأحمدحدثنا،الفرائضئ

.(البخارئ)إليهأشاروقد.(4)فذكرهالبزار.

للجمعةالأذانوقتباب

أبىابنزكرثاوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5747

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمزكىسحاق

به.عبيدعن(1162)المفردايأدبفىالبخارىأخرجه(1)

أالبزاز".:سفى(2)

.("الحافظ:ايأصلفىبعده(3)

به.ثابتبنبثرطريقمن188/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(4)

.(906)عقبالبخارى(5)

-282-



الجمعةكتاب
للجمعةالأذانوقتباب

فديك،أبىابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

الجمعةيومالنداءأن،يزيدبنالسائبعن،الرهرئعن،ذئبمابىأابنحدثنا

زمانوفىبكربىأزمانوفىلمجي!اللهرسول!زمانفىمامالإخرص!اإذأولهكان

،الناسفكثرعثمانزمانكانحتى،الضلاةمتقاوإذامامالإخرص!إذا،عمر

فىالبخارىرواه.(2)ال!اعةحتىفثبتالزوراء)1(علىالثالثالنداءفزاد

.(3)بئذأبىابنعنإياسأبىبنادمعن""الصحيح

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الرزجاهئ)4(عمروأبوأخبرنا-5748

بنالعزيزعبدحلإثنا،مالكبنصالححدثنا،البغوىالقاسمأبوأخبرنى

بنمحمدحدثنا،ناجيةابنوأخبرنا:قال!)ح(الزهرىأخبرنى،عبد"الله

الزهرئ،عن،الماجشونالعزيزعبدحدثنا،مفضلبنبشرحدثنا،بزيع

بنعثمانالجمعةيومالثالثبالتأذينأمرإنما:قال!يزيدبنالسائبعن

حينالجمعةيومالتأذينكانوإنما،و31/65،المدينةأهلكثرحينل!حبهعفان

ابنوقال!المنيعى.حديثلفظبكر:أبوقال!المنبر.علىالإماميجلس

حينالنداءكانوإنما،الجمعةيومز!بهعثمانالثالثبالنداءمرأإنما:ناجية

.2/955البلدانمعجمالمسجد.قربالمدينةسوقعندموضع:الزوراء(1)

طريقمن(6731)حبانوابن،(1773)خزيمةوابن،(615)والترمذى،(57281)أحمدأخرجه(2)

به.ذئبأبىابن

.(219)البخارى(3)

.3/59الأنسابوينظر.""الزرجاهى:موفى،!إالزوحاهى:سفى(4)
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...وبعدهوقبلهالنهارنصفالجمعةيومالصلاةبابالجمعةكتاب

فىالبخارىرواه.(1)دحاومؤذنإلاكحرللنبىيكنولم،الاماميجلس

العزيز)2(.عبدعننعيمأبىعن""الصحيح

النهارنصفالجمعةيومالصلاةباب

الإماميخرجحتىوبعدهوقبله

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5749

سلمة،بنحفادحدثنا،منهالبنحخاجحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا

هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،إبراهيمبنمحمدعن،إسحاقبنمحمدعن

ولبسواستاك،،الجمعةيوماغتسل"من:قالكجرالفهرسولأن،سعيدوأبى

الفهشاءمافصلىالنال!،(3)يتخطولمجاءثم،وجدهإنبطيبوتطئب،ثيابهأحسن

.(4)"الأخرىالجمعةإلىكفارةفذلك،سكتالإمامخرجفإذا،يصلىأن

أبوحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-5575

أخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

زمانفىكانواأنهمأخبرهأنه،مالكأبىبنثعلبةعن،شهابابنعن،مالك

د!!نه،الخطاببنعمريخرجحتىيصفونالجمعةيومه!رالخطاببنعمر

سكتإذاحتى،يتحذثونجلسواالمؤذنوأذنالمنبرعلىوجلسخرجفإذا

به.الماجشونطريقمن(6649)الطرانىوأخرجه.(2914)الجعدياتفىالبغوى(1)

.(139)البخارى(2)

)رقابأ.:م،سفىبعده(3)

داودأبوو(خرجه.الذهبىووافقه،وصححه283/1والحاكم،(1805)المعرفةفىالمصنف(4)

صالح.إسناده:3/1221الذهبىوتالبه.حمادطريقمن(343)
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الجمعةكتاب
...وبعدهوقبلهالنهارنصفالجمعةيومالصلاةباب

.(2)دحأيتحذثفلمسكتواعمروقام(1)المؤذنون

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرناه-5751

193/3فذكره.مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيم/بنمحمدحدثنا،المزكى

:قالأنهشهابابنعن:وزاد.المؤذنسكتإذاحتى:قالإنهإلا،بمثله

.(3)الكلاميقطعوكلامه،الضلاةيقطعالإمامخرو!

الأصم،العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-5752

(4)ء

ذئب،ابىابنعن،فديكبىأابنحدثنى،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا

السبحة،يقطعالإمامقعودأنمالكأبىبنثعلبةحدثنى:قالشهابابنعن

علىجالسوعمرالجمعةيوميتحدثوننواكاوأنهم،الكلاميقطعمهكلاوأن

الخطبتينيقضىحتىأحديتكلمفلمر!نهعمرقامالمؤذنسكتفإذا،المنبر

.(يمفموا)عمرونزلالصلاةقامتفإذاكلتيهما،

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-5753

(6)

حدثنا،سهمبنالرحمنعبدبنمحمدحدثنا،السكرىالحسنبنعلئ

."المؤذن":م،3صفى(1)

.المؤذنونوأذن:بلفظ،03/11ومالك،197/1والشافعى،(1692)المعرفةفىالمصنف(2)

به.بكيرابنطريقمن(657)الصغرىفىالمصنفأخرجه(3)

.25/630الكمالتهذيبوينظر"ذؤيب".:الأصلفى(4)

بهاحتجثعلبة:1123/3الذهبىوقال.ا97/1والشافعى،(1694)المعرفةفىالمصنف(5)

البخارى.

سهل".":سفى(6)
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الجمعةكتاب
...وبعدهوقبلهالنهارنصفالجمعةيومالصلاةباب

ضمضمعن،كثيرأبىبنيحيىعن،معمرحدثنا،الفزارىمعاويةبنمروان

المجمعةيومالإمامخروج9:لمجتالفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،جوسابن

إنمافاحش!؟خطأوهذا."الكلاميقطعوكلامهالضلاة،يقطعسى-للضلاة-

منالمسئببنسعيدعنالرهرئشهابابنعنمعمرعنالرزاقعبدرواه

بنثعلبةعن2)،الرهرئعنويوس!ذش!أبىابنورواه.امرفوععيرقوده

ثعلبةكلاممن(2الرهرئكلامفمئزالرهرئعنمالكورواه،(3)مالكأبى

الذهلى.يحيىبنمحمد(عند)المحفوظوهوذكرنا)4(،كما

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5754

حسانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،قماشأبىابنحدثنا،الم!مفارعبيد

أبىعن،الخليلأبىعنمجاهد،عن،ليثعنالكرماض!،إبراهيمابن

جهنملأن؟الجمعةيومإلاالنهارنصفالضلاةعننهىجمي!النبئأن،قتادة

.(6)الجمعةيومإلايومكلتسغر

.(1553)الرزاقعد(1)

.س:فىلي!(2-2)

طريقمن1/037المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.ذئبأبىابنطريقمنالسابقالأثرفىتقدم(3)

به.يرن!

.(5750،5751)فىتقدم(4)

"عن،.:سفى(5)

وأبر،الخليلأبىمنأكبرمجاهد؟مرصل:وقالبه.حسانطريقمن(0831)داودأبرأخرجه(6)

ضعيف.سنده:1123/3الذهبىقال.قتادةأبىمنيسمعلمالخليل
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...ولمالمنبرعلىوالإمامالجمعةيومالمسجددخلمنبابالجمعةكتاب

المنبرعلىوالإمامالجمعةيومالمسجددخلىمن:بافي

رحعتينركعيركغا!لو

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهوأبوأخبرنا-5755

عن،عمروعن،سفيان(ظ31/65حدثنا،الربيعبنيحيىحدثنا،البزازيحيى

قال!.لا.:قال!"صفيت؟""فقال!:يخطبلمجي!والنبئرجلدخل:قال!جابر

وهو:قالجابرعنالربير،أبىعن،سفيانوحدثنا:قال."ركعتين"صل

الغطفانئ)1(.سليك

حدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا2)،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5756

علىأبو2(أخبرناو)ح(سفيانحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،شاذانبنمحمد

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،شيرويهبنالفهعبدحدثنا،الحافظ

دخليقول!*الفهعبدبنجابرسمعدينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيان

أصليت؟".فلان"يما:!قال،الجمعةيوميخطبلمجي!اللهورسول!المسجدرجل

بنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)"ركعتين"صل:قال!لا.:قال!

.(4)إبراهيمبنوإسحاققتيبةعنمسلمورواه،سفيانعنالمدينى

طريقمن(1832)خزيمةوابن،(1211)ماجهابنوأخرجه.(659،660)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الزبيروأبىعمروعنسفيان

الأصل.:فىلش(2-2)

به.سفيانطريقمن(1596)والدارمى،(14309)احمدأخرجه(3)

.(875/55)مسلمو،(193)البخارى(4)
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3/194

...ولمالمنبرعلىوالإمامالجمعةيومالمسجددخلمنبابالجمعةكتاب

الدقادتى،جعفربنمخلدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-5757

أبىعن،الليثحدثنا،سعيدبنقتيب!حدثنا،الفريابئمحمدبنجعفرحدثنا

م!عاللهورسولالجمعةيومالغطفانئسليكجاء:قالأنهجابرعنالربير،

"أركعت:عججمالنبئلهفقال،يصلىأنقبلسليكفقعدالمنبر،علىقاعد

عن""الصحيحفىمسلمرواهفاركعهما(()1(."قغ:قاللا.:قالالزكعتين؟".

.2رمحبنومحفد!تيب!

بنحاجبحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5758

وأخبرنا)ح(الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،حمادبنمحمدحدثنا،أحمد

بنأحمدحدثنا،منصوربنيحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبو

الأعمش،حدثنا،يونسبنعيسىأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمة

الغطفانئسليكجاء:قالاللهعبدبنجابرعن،سفيانأبىعن

"أصليت:!يهماللهرسولفقال،الجمعةيوميخطبمجصفهالفهورسول

جاء"إذا:وقالفيهما".وتجؤزركعتينفصلأقئم:قاللا.:فقالالزكعتين؟((.

عيسىحديثلفظ.(4)((امهيفوليتجؤزركعتينفليركعيخطبوالإمام(3)أحدكم

الليثطريقمن(منتخب-ا460)حميدبنوعبدبه.قتيبةعن(494)الكبرىفىالنسانىأخرجه(1)

به.الزبيرأبىطريقمن(159)القراءةجزءفىوالبخارىبه.

.(587/85)مسلم(2)

.،االجمعة:سفىبعده(3)

،(6111)داودوأبو،(50441)وأحمد.بهيون!بنعيسىطريقمن(1835)خزيمةابنأخرجه(4)

به.الأعمشطريقمن(1141)ماجهوابن
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ركعتينيركعحتىيجلسلاالمسجددخلمنبابالجمعةكتاب

:(1)

.وعيرهإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.يونسابن

أخبرنا،الإسفرايينئيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرنا-5759

حدثنا،موسىبنبشرحدثناالبربهارئ،الحسنبنمحمدبحرأبو

اللهعبدبنعياضسمعأنهعجلانبنمحمدحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدى

يخطب،ومروانالجمعةيومالمسجددخلالخدرىسعيدأبارأيت:يقول

صلىحتىفأبى،ليجلسوهالأحراسإليهفجاء،ركعتينفصلىفقام

فقال.بكيقعواأنهؤلاءكاد،سعيدأبايا:فقلناأتيناهانصرفنافلما،الركعتين

رأيت؟جم!اللهرسولمنرأيتهشىءبعدلشىءلأدعهماكنتما:سعيدأبو

لهفقال،الجمعةيوميخطبكيموالنبئ2بذةبهيئةالمسجددخلرجلا

ك!!ل!!ثئم."ركعتين))فصل:قال.لا:قال."؟فلانيا"أصليت.!سجالنبئ

!ر:النبئلهفقال،يخطبقائم!لمجصوالنبئالثانيةالجمعةفىالزجل

.(3)((ركعتين"فصل:قاللا.:قال."؟فلانيا"أصليت

رحعتينيرحعحىيجلسلاالمسجددخلىمنباب

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5760

بناللهعبدحدثنا،إبراهيمبنمكئحدثنا،قلابةأبوحدثنا،المحفدابادى

.(875/95)مسلم(1)

.1/90الفائقوينظر.ا1/10النهاية.الملبسفىالتواضع:والبذاذة،الملبسرثأى(2)

،(162)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى،(1593)الدارمىوأخرجهمطولا.(174)الحميدى(3)

سفيانطريقمن(1799)خزيمةوابن،(7041)والنسائى،(1311)ماجهوابن،(115)والترمذى

،(5882)فىوسيأتى.صحيححسن:الترمذىوقالومطولا.مختصرابه
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الجمعةكتاب
الخطبةفىالاماممقامباب

أبىعن،سليمبنعمروعن،الزبيربنالفهعبدبنمرعاعن،هندأبىبنسعيد

يجلسفلا(و65131المسجدأحدكمدخلأإذا:قالجمرالفهرسولأن،قتادة

.(2)إبراهيمبنمكىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"ركعتينيصفىحتى

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5761

على،بنحسينحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

بنيحيىبنمحمدحذثنى،الأنصارئيحيىبنعمروحذثنى:قالزائدةعن

صاحبقتادةأبىعن،الأنصارئخلدةبنسليمبنعمروعن،حبان

ظهرانىبين/جالس!لمجرالفهورسولالمسجددخلت:قاللمجرالفهرسول195/3

نأقبلركعتينتركعأنمنعك"ما:لمجمالفهرسولفقال،فجلست:قال.الناس

:قالجلوس!.والناسجالسارأيتك،الفهرسوليا:فقلت:قال."؟تجلس

فىمسلئمرواه.(3)"ركعتينيركعحئىيجلشفلاالمسجدأحدكئمدخل"إذا

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

الخطبةفىالإماممقامباب

،المؤذنالخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا-5762

محمدإسماعيلأبوأخبرنا،البخارئخنببنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا

.(4986)فىتقدم(1)

.(1163)البخارى(2)

به.زائدةطريقمن(12260)وأحمدبه.علىبنحسينطريقمن(1829)خزيمةابنأخرجه(3)

.(714/70)صلم(4)
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الجمعةكتاب
الخطبةفىالإماممقامباب

ابنبكرأبوحدثنى،بلالبنسليمانبنأيوبحدثنا،الترمذئإسماعيلابن

سعيد،ابنيعنىيحيىقال:قالبلالابنيعنىسليمانعن،أويسأبى

بنجابرسمعأنه،الأنصارىمالكبنأنسبنالفهعبيدبنحفصأخبرنى

منجذوععلىمسقوفامي!مجاللهرسولزمانفىالمسجدكان:يقولاللهعبد

كانالمنبرصنعفلفا،جذعإلىيقومخطبإذالمجواللهرسولفكان،نخل

جاءهاحتىالعشار)1(،كصوتصوتاالجذعلذلكفسمعنا،عليه

"الصحيح"فىالبشارىرواه.(2)فسكنتعليهايدهفوضع!ك!ج!االفهرسول

.(3)ركبأبىأخيهعنأويسأبىبنإسماعيلعن

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5763

بنيحيىحدثناقالا:قتيبةبنوإسماعيلمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

بنسهلإلىجاءوانفراأن،أبيهعن،حازمأبىبنالعزيزعبدأخبرنا،يحيى

ىأمنلأعرفإنىواللهماأ:فقال.هوعودأىمنالمنبرفىتمارواقدسعد

فقلت:قال.عليهجلسيومأوللمجيواللهرسولورأيت،عملهومن،هوعود

أبوقال.امرأةإلىلمجيوالفهرسولأرسل:فقالفحدثنا.،عباسأبايا:له

(أك!أعوادالىيعملالنجارغلامك"انظرى:يومئذليسميها)4(إنه:حازم

.3/62البارىفتح.الولادةقاربتالتىالإبلمنالحوامل:العشار(1)

طريقمن(918)البخارىوأخرجه.""خنببدل"جيب!:وفيه،36اصالاعتقادفىالمصنف(2)

به.سعيدبنيحيى

.(3585)البخارى(3)

"لسماها".:موفىيسمهاإ،"لم:سفى(4)

"لأكلمإ.:الأصلحاشيةوفى،مفى(5)
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الجمعةكتاب
الخطبةفىالإماممقامباب

فوضعت!صاللهرسولبهاأمرثتم،درجاتالثلاثهذهفعملعليها".الناس

عليهقامم!كالفهرسولرأيتولقد،(1)الغابةطرفاءمنفهى،الموضعهذا

القهقرىفنزلرفعثم،ركعثئميعنىالمنبرعلىوهووراءهالناسوكترفكئر

علىأقبلثم،صلاتهاخرمنفرغحتىعادثئم،المنبرأصلفىسجدحئى

51رو.(2)"ىتالصولتعفموابىلتأتمواهذاصنعتإنماالنالر،أيها"يا:فقالالناس

.(3)يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

أخبرنا،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-5764

أبوحدثنا،حم!لابنالفضلبنالحسنحدثناالمخفار،محمدبنإسماعيل

حامدعلىأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا)ح(دكيننبنالفضلنعيم

حدثنا،نعيمأبوحدثناالعزيز،عبدبنعلئحدثنا،الهروئمحمدابن

يقومكانع!حهالفهرسولأن،جابرعن،أبىحذثنى،أيمنبنالواحدعبد

(مظ31/65رجلأوالأنصارمنامرأ!فقالت،نخلبمااوشجرةإلىالجمعةيوم

لهفجعلوا.((فاجعلوهشثتم"إن:قالمنبرا؟لك(4)نجعلألا،الفهرسوليا

صياحالنخلةفصاحتالمنبر،إلىذهبالجمعةيومكانفلفامنبرا،

الذىالضبىأنينتئنكانت،إليهفضفهاز!عالفهرسولفنزل،الضبى

وينظر.1/318الأنوارمثارق.الأنهارومشطوطالباديةشجرمنشجرة:طرفةواحدتهاالطرفاء(1)

.(5294)فىتقدموما،149/1البارىفتح

.(5296-5294)فىتقدم(2)

.(44/544)مسلم(3)

."أتجعل:مفى(4)
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الجمعةكتاب
الخطبةفىالإماممقامباب

لفظعندها)1(.الذكرمنتسمعكانتماعلىتبكىكانت:قال.يسكت

(2)وءو

نعيم.ابىعن"الصمحيح"فىالبخارئرواه،الفهعبدأبىحديث

الحافظ،أحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-5765

عمروبنشعيبحدثنا،القرشئالحسينبنأحمد)3(الجهمأبوأخبرنا

اللهعبدعن،نافعحدثنى،روادأبىابنحدثنا،عاصمأبوحدثنا،الضبعئ

أتخذ)4(ألا:وثقلأسنلمالمجج/اللهلرسولقالالدارىتميماأن،عمرابن

(6لهفاتخذ6)؟عظامكتشبهها)(-كلمةأو-يجمعأويحملمنبرالك

فىكانجذعفحن!ج!النبئفصعد:قالعليها.(8)فجلس،ثلاثةأو7مرقاتين

فاحتضنه،!رالنبئفنزل،إليهيستندخطبإذاجم!اللهرسولكان،المسجد

جذوعاالمسجدأساطينوكانت،المنبرصعدثم،هوماأدرىلاشيئالهفقال

روافى.أبىابنعنعاصمأبوروى:البخارى:قالجريدا)9(.وسقائفه

طويقمن(944،9502)والبخارى،(60241)أحمدوأخرجه.6/66النبوةدلائلفىالمصنف(1)

به.الواحدعبد

.(3584)البخارى(2)

.14/512النبلاءأعلامسيروينظر"محمد".:م،3ص،سفى(3)

إتتخذ".:م،س،3صفى(4)

"تشبهما".:مفى(5)

."كلإواتخذ:الأصلفى(6-6)

.1/421المعبودعون.درجتين:يعنىكسرها،منأفصحالميمبفتح(7)

"تجلس،.:الأصلفى(8)

الذهبى=وقال.الجذعحنينذكردون،بهعاصمأبىطريقمن(1081)داودأبوأخرجه(9)
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الجمعةكتاب

(1)س.
.كرهفد

...صلىيخطبلماذاوأنه،الخطبةوجوبباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرئاوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5766

،الذورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

نأعمر،ابنعن،نافععنالعلاء،بنمعاذحدثناعمر،بنعثمانحدثنا

فأتاه،الجذعحنالمنبراتخذفلما،جذعإلىيخطبكانلمجؤالفهرسول

أخبرنا:الحميدعبدوقال:فقال"الصحيح"فىالبخارئرواهلمج!يو)2(.مهفالتز

(3)،،بر
عمر.بند"

أربعاظهراصلىيخطبلمإذاوأنها!طبة،وجوبباب

بالخطبة.إلاالجمعةيصلولم،لمجحمالنبىفعلمنأخذالجمعةبيانلأن

حامدأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5767

الأزهروأبوبشربنالزحمنوعبدالذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،الشئرقىابن

عن،نافععن،عمربنالفهعبيدعن،معمرأخبرنا،اقالززعبدحدثنا:قالوا

.(4)جلسةبينهماخطبتينالجمعةيوميخطبع!يوالفهرسولكان:قالعمرابن

عامأسلم:قيل،الاسلاممتأخرالدارىتميمان!فروادأبىابنمنغلطاأحسبه:1126/3-

عمرابنعننافععنروىرواد:أبىابنفىحبانابنقالوقد،بمدةالمنبرعملبعدتبوك

موضوعة.نسخة

الدارى.تميمتسميةعندهالروايةفىولي!.(3583)عقبالبخارى(1)

بنعثمانطريقمن(055)الترمذىوأخرجه.2/557والدلائل،36.صالاعتقادفىالمصنف(2)

به.عمر

.(3583)البخارى(3)

فى=والنسائى،(9194)أحمدطريقهومن،(1652)الرزاقوعبد،(065)الصغرىفىالمصنف(4)
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الجمعةكتاب
...ىلصيخطبلمإذاوأنه،الخطبةوجوبباب

محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-5768

وهوالقاسمحدثنا،الضبىالرحمنعبدبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظ

بنمحمديعنىعمىحدثنابمصر،الطاهر(1)وبأمهدىبناللهعبدابن

عن،يونسأبيهعن،الأيلئيزيدبنيونسابنيعنىيزيدحدثنا،مهدى

يقدمهاأنقبلبالمدينةالجمعةجمعتماأولأنبلغنا:قالالزهرى

جمعةلاأنهوبلغنا:قالعمير.بنمصعببالمسلمينفجمع،كج!اللهرسول

أربعا)2(.صلىيخطبلمفمن،بخطبةإلا

ابناللهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5769

أخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الفراءالوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

الجمعةيومالإماميخطبلمإذا:قالإبراهيمعن،معشرأبىعنسعيد،

أربعا)3(.صفى

:قالجبيربنسعيدوعن،(4)وغيرهرباحأبىبنعطاءعنذلكوروينا

الركعتين.مكانالخطبةفجعلتأربعاالجمعةكانت

تفرد:3/1261الذهبىوقال.(5774)فىسيأتىماوينظر.(0311)ماجهوابن(1721)=الكبرى

ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه.خطبتين:بدل.مرتين:الرزاقعبدوعند.الرزاقعبدبه

(905).

.25/205الكمالتهذيبوينظرأبى!.إابن:سفى(1)

الرزاقوعبد.بهيونسطريقمن(45)الأوائلفىعروبةوأبو،1/581المدونةفىسحنونأخرجه(2)

.الأولالزهرىقولالأواللوفى،الأخيرالزهرىقولالمدونةوفى.بنحوهالزهرىعن(5146)

به.سعيدطريقمن(1531)شيبةأبىوابن،(5194)الرزاقعبدأخرجه(3)

.(5367-5365)شيبةأبىابنمصنفينظر(4)
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الجمعةكتاب

قائماانحطبةباب

قائماالخطبةباب

3/197

بنمحمدالف!عبدأبوأخبرنا،الحافظالف!عبدأبوأنجرنا-5770

محمدحدثنابشئار،بنمحمدا()احدثنامحملإ،بنالفهعبدحدثنا،يعقوب

أبىعن،مئبنعمروعنمنصور،عن،و66/31،شعبةحدثناجعفر،ابن

الحكمبنالزحمنوعبدالمسجددخلأنهعجرةبنكعبعن،عبيد

!الف!قالوقد،قاعدايخطبالخبيثهذاإلىانظروا:فقال،قاعدايخطب/

،11:الجمعةأقابمامهو؟!)2(وتركوكإليهاانفقوأقوااوتخر!رأؤأ)وإذا:وجلعر

:قالائهإلا،وغيرهبشاربنمحمدعنفى."الصحيح"!سلمرواه

.(3)الحكمأئمابنالزحمنعبد

بنيحيىجذىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-5771

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

نأ،الف!عبدبنجابرعنالجعد،أبىبنسالمعن،حصينعنجرير،

الناسفانفتل،الشئاممنعيرفجاءت،قائماالجمعةيوميخطبكان!عالنبئ

الجمعة:فىالتىالآيةهذهفأنزلت،رجلاعشراثنىإلامعهيبقلمحتىإليها

"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)!أملإقوتركوكإلتهاانفضوأقوااؤتخرةرأؤأ)وإذا

الأصل.:منسقط(أ-1)

الرحمنعبد:وعنده.أالخبيث":لفظةدون،بهجعفربنمحمدطريقمن(1396)النسائىأخرجه(2)

الحكم.أمابن

.(864)مسلم(3)

.(569؟)فىوتقدم.(1703)المعرفةفىالمصنف(4)
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الجمعةكتاب

.(1)إبراهيمبنإسحاقعن

قائماالخطبةباب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5772

(2)صصءو

حدثنا،خيثمةابوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

يخطبكان!الفهرسولأنسمرةبنجابرنبأنى:قالسماكعنزهير،

فقدجالسايخطبكانأنهنبأكفمن،قائمافيخطبيقومثم،يجلسثئمقائما

الصحيح""فىمسلمرواه.(3)ةصلاألفئمنأكثرمعهصفيتوالفهفقد،كذب

(4)

يحيى.بنيحيىعن

المحبوبى،العباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5773

حصينعن،شعبةأخبرنا،شميلبنالنضرحدثنامسعود،بنسعيدحدثنا

.()معاويةالمنبرعلىالقعودأحدثمنأول:قالالشعبئسمعت:قال

،(6)ضرمأولكبر؟لضعفقعدكانإنماأنهجتملأحمد:الشيخقمال

أعلم.والله

.(863/36)مسلم(1)

."عن":مفى(2)

ماجهوابن،(1641)والنسائىبه.زهيرطريقمن(9301)داودوأبو،(08422)أحمداخرجه(3)

ألفىمنأكثر:قولهفىالنووىالإماموقال.بهسماكطريقمن(1447)خزيمةوابن،(0511)

.6/150النووىبثرحمسلمصحيح.الجمعةلاالخمسالصلواتالمراد:صلاة

.(862/35)مسلم(4)

وعظمشحمهوكثركبرحين:بزيادةالشعبىعنمغيرةطريقمن(36746)شيبةابىابنأخرجه(5)

الآتى.المصنفكلاموينظر.بطنه

شيبة.أبىابنعندلفظهذكرناكماالسابقالأثرفىوردوكذا(6)
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3/198

...قائموهوخطبتينالإماميخطببابالجمعةكتاب

قائ!اوهوخطبتينالإماميخطبباب

خفيفةجلسةبينهماويجلس

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5774

قالا:زيادبنمحمدبنوحسينيحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

وحدثنا:.قالالحارثبنخالدحدثنا،القواريرئعمربنالفهعبيدحدثنا

خالدحدثنا،كاملأبوحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا،يعقوببنمحمد

كان:قالعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدحدثنا،الحارثابن

كمافيخطبيقومثئم،يجلسثمقائماالجمعةيوميخطبجم!اللهرسول

القواريرى)2(،اللهعبيدعنجميعاومسلمالبخارئرواه.(1)اليوم!حلون

.(3)كاملأبىعنأيضامسلم/ورواه

بنجعفرالقاسمأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبووأخبرنا-5775

حدثنا،الحنظلئإدريسبنمحمدحاتمأبوحدثنا،بمكةالموسائئ)4(محمد

عن،محمدبنجعفرعن،بلالبنسليمانحدثنا،الفروىمحمدبنإسحاق

الجمعةيوميخطبكانلمجسيهاللهرسولأنأخبرهأنهاللهعبدبنجابرعن،أبيه

،(1415)والنسائى،(928)والبخارىبه.الحارثبنخالدطريقمن(506)الترمذىأخرجه(1)

.(5767)فىوتقدمبه.عمربناللهعبيدطريقمن(1446)خزيمةوابن

.(186)ومسلم،(092)البخارى(2)

.(186)مسلم(3)

.5/054الأنسابوينظر)الموصاوى!.:سفى(4)
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الجمعةكتاب
...الإمامإلىوجوههمالناسيحولباب

.(1)قائموهوويخطبهما،بينهمايجلس،خطبتين

الذكرويستمعونالإمامإلىوجوهه!االئاسيحولباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5776

حدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،الأصبهانئجعفر

بىأعن،عطاءعن،ميمونة(2)ىبأبنهلالعن،كثيربىأبنيحيىعن،هشام

أخاف"إنما:فقال،حولهوجلسناالمنبرعلى!ي!اللهرسولجلس:قالسعيد

الخيرأويأتى:رجلفقال."وزينتهاالذنيازهرةمنعليكميفتحمابعدىعليكم

أنهورأينا؟يكلمكولالمجج!النبئيمفمشأنكما:لهفقيل،فسكتبالشر؟

.حمدهوكأنه"؟السائل"أين:فقالالرحضاء)3(،عنيمسحفأفاق،عليهينزل

إلا(4)نيلأويقتلماالربيعينبتمفاوإن،ظ31/66بالشر،الخيريأتىلا"إنه:فقال

الشمسعيناستقبلمتثمخاصرتاها،امتلأتحتىأكلتفإنها،(الخف!ر)احملة

بنشلميمانطريقمن(0941)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(1707)المعرفةفىالمصنف(1)

وصلهفىوإختلف.بهمحمدبنجعفرطريقمنالعى(شفاء-418)مسندهفىوالافعى.بهبلال

.13/327العلل.أشبهوالمرسل:الدارقطنىوقالوإرساله

.343/30الكمالتهذيبوينظر.الأصل:منسقط(2)

.286/1الأنوارمثارق.الحمىعرقهوالرحضاء:(3)

"يسلم".:مفى(4)

منيقرب:أىويلم،الجدولأىوالربيع،للتبعيضولشتللتكثير"ينبت"مما:قولهفىو"مما"

.247/11البارىفتحينظر.الهلاك

.247/11البارىفتح.الماشيةيعجبالكلأمنضرب:الخضر(5)
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199/3

الجمعةكتاب
...الامامإلىوجوههمالناسيحولباب

لمنهوالمسلممالونعمحلو،خضرالمالهذاوإنوأرتعت،وثلطت)1(فبالت

من"وإنهك!يهيهالفهرسولقالكائذىأو."السبيلوابنوالي!يمالمسكينمنهأعطى

.(2)"القيامةيومشهيداعليهويكون،يشبعولاياكلكالذىكانحقهبغيريأخذه

الدستوائى)3(.هشامحديثمن""الصحيحينفىأخرجاه

محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-5777

بنإسماعيلحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظ

أبى،حدثنا،غراببنعلىبنمحمدحدثنا،بالفسطاطكوفئأصلهإسحاق

قال!:عازببنالبراءعن،ثابتبنعدئعن،البجلىالفهعبدبنأبانعن

بوجوهنا)4(.استقبلناهالمنبر-علىقعد:قال!أوالمنبر-صعدإذاعجيرالنبئكان

عندىالخبرهذا:قال!خزيمةابنبكرأبووأخبرنا:قال!-5778

أبانعن،إسماعيلبنالنضرحدثنا،الأشجسعيدبنالفهعبدحدثنا،معلول!

قامإذابوجههالاماميستقبلثابتبنعدئرأيت:قال!البجلئالفهعبدابن

أصحابرأيت:قال!/؟بوجهكالإمامتستقبلرأيتك:لهفقلت،يخطب

يفعلونه.عصههالفهرسول!

.11/247البارىفتح،1/129الأنوارمارق.الخفيفالرجغوالثلطرتيقا.بطنهافىماألقت:ثلطت(1)

،(11157)احمدوأخرجهيلم.أويقتلما:بدليلم.أوحبطايقتل:وفيه،(2294)الطيالسى(2)

،(4276)والبخارى.بههلالطريقمن(2284)والبخارى.بههامطريقمن(0582)والنسائى

به.عطاءطريقمن(5201/122)ومسلم

.(5201/123)ومسلممختصرا،(921)البخارى(3)

غراببنوعلى:1128/3الذهبىوقال.(2108)حجرلابنالمهرةإتحاففىكماخزيمةابن(4)

فيه.تكلم
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...الإمامإلىوجوههمالناسيحولبابالجمعةكتاب

بنعدىعناللهعبدبنأبانعنالمباركابنرواهوكذلك:الشيخقمال

.!ج!اللهبرسوليفعلون!ي!اللهرسولأصحابكانهكذا:قالأنهإلا،ثابت

.(1)المباركابنعنتوبةأبىعن""المراسيلفىداودأبوذكره

بها،المهرجانىالفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-5779

الكاتب،محمدبنحمزةحدثنا،الإسفرايينئأحمدبنبشرسهلأبوحدثحا

كان:قالالزهرىعن،معمرعن،المباركابنحدثنا،حمادبننعيمحدثنا

.2منهايفرغحتىبوجوههماستقبلوهخطبتهفىأخذإذارجه!ل!صاللهرسول

أنسرأيت:الجويريةأبوقال:قالالمباركابنوحدثنا:قال-5785

يستقبلهالخطبةفىالخمعةيومالإمامأخذإذا!طالالهرسولخادممالكابن

.(3)خطبتهمنالإماميفرغحتىبوجهه

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-5781

حدثناعامر،أبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،الأصبهانئ

الأنصارىسعيدبنيحيىعن،وغيرهإسماعيلأخبرنى،مسلمبقالوليد

بوجوههمالقومعليهيقبلالجمعةيومالمنبرعلىالإمامقعدإذاالسنة:قال

جميعا.

سعد،بنلليثذلكفذكرت:قالالوليدحدثناوبإسناده-5782

.(45)سيلالمرا(1)

.بنحوهالزهرىطريقمن1/149المدونةفىسحنونأخرجه(3)

.(5273)شيبةابىابنمصنفينظر(3)
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ركعتانالجمعةصلاةبابالجمعةكتاب

سبحتهمنيفرغكانعمرابنأن،نافععنأخبرهأنهعجلانابنعنفأخبرنى

.(1)يستقبلهحتىالاماميقعدلمخرجفإذا،الإمامخروجقبلالجمعةيوم

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5783

عن،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

بنعمرأدركوقد،القرظئمالكأبىبنثعلبةأخبرنى:قالالزهرئ

علىل!جنهالخطاببنعمريجلس(2)نيحنتحذثكنا:قال،زحنهالخطاب

انقطعل!جنهعمرتكفمفإذاعمر،ويتكفمتأذينهالمؤذنيقضىحتىالمنبر

.(3)خطبتهالاماميقضىحتىمناأحديتكفمفلمفصمتنا،حديثنا

رحعمانالجمعةصلاة4بافي

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5784

بشر،بنمحمدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنامحمد،بناللهعبدأنجرنا

أبىبنالرحمنعبدعن،الايامىزبيدعن،الجعدأبىبنزيادبنيزيدحدثنا

الأضحىصلاة:،!فرعمرقال:قالعجرةبن،و67/31كعبعن،ليلى

المسافروصلاة،ركعتانالجمعةوصلاة،ركعتانالفطروصلاة،ركعتان

.(4)رصقغيرتمام؟ركعتان

.1/149،150والمدونة،(5391)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

"حتى".:م،سفى(2)

فىالطبرانىوأخرجه.مالكأبىبنثعلبة:بدل.مالكبنثعلبة:وفيه،1/084والتاريخالمعرفة(3)

.(5752-5750)فىوتقدمبه.اليمانأبىطريقمن(3229)الاميينمسند

ماجه-وابن.بهرافعبنمحمدعن(1425)خزيمةوابن،(490)الكبرىفىالنسالىأخرجه(4)
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الجمعةصلاةفىالقراءةبابالجمعةكتاب

رفعهأنهإلا،عجرةبنكعبإسنادهفىيذكرفلمزبيدعنالثورىورواه

:باخوه

2؟./3حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا/-5785

بنمحمدوأخبرنا)ح(سفيانأخبرنا،كثيرلنمحمدحدثنا،علىبنهشام

بنالحسنبنموسىأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبد

عمرعن،ليلىأبىابنعن،زبيدعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،عباد

السفر)2(وصلاة،ركعتان(1)الأضحىوصلاة،ركعتانالجمعةصلاة:قال

جمبهم)3(.نبيكملسانعلىقصرغيرتمام؟ركعتان

عن،ليلىأبىابنعنزبيد،عن،سفيانعن،القطانيحيىورواه

.(4)رمععن،الثقة

الجمعةصلاةفىالقراءةباب

أبوأخبرنا،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5786

الوهابعبدحدثنا،الصباحبنمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

أبىبنالقهعبيدعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،الثقفئالمجيدعبدابن

فىالألبانىوصححهكلها.المصادرهذهفىمرفوعوهوبه.بثربنمحمدطريقمن(1064)=

.(872)ماجهابنصحيح

.""الضحى:الأصلفى(1)

"المسافر".:م،3صفى(2)

النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.بهسفيانطريقمن(1565)والنسائى،(257)أحمدأخرجه(3)

(1475).

.(6306)فى)4(سيأتى
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الجمعةصلاةفىالقراءةبابالجمعةكتاب

هريرةأبوبهمفصفى،هريرةأبااستخلفالحكمبنمروانأن،رافع

جاكإذا!الوالثانيةوفى،الأولىالزكعةفى""الجمعةسورةفقرأ،الجمعة

فقلت،جنبهإلىمشيتهريرةأبوانصرففلما:الفهعبيدقالىالمحتفقون!

فقال.الضلاةفىبهمايقرأطالبأبىبنعلئسمعتبسورتينقرأتلقد:له

.(1)امهبيقرألمجعالفهرسولىسمعت:هريرةأبو

محمدبناللهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5787

حاتمحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،ا!عبئ

استخلف:قالىرافعأبىبنالفهعبيدعن،أبيهعن،جعفرعن،إسماعيلابن

الجمعة،هريرةأبوبنافصفى،مكةإلىوخرجالمدينةعلىهريرةأبامروان

جآب)إذاالاخرةوفى،الأولىال!جدة)2(فى"الجمعة"بسورةفقرأ

قرأتنكإ:فقلت،انصرفحينهريرةأبافأدركت:الفهعبيدقالى!المحتفقون

سمعتإنى:هريرةأبوفقالى.بالكوفةبهمايقرأمل!فرعلئكانبسورتين

أبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)امهبيقرألمججالفهرسولى

محمدبنالعزيزوعبدبلالىبنسليمانحديثمنأيضاوأخرجه،4شيبه

،(1124)داودوأبو،(9550)وأحمدبه.الوهابعبدطريقمن(1844)خزيمةابنأخرجه(1)

به.جعفرطريقمن(1843)خزيمةوابن،(1735)الكبرىفىوالنسائى

.،"الركعة:م،سفى(2)

إسماعيلبنحاتمطريقمن(1811)ماجهوابن،(519)مذىالتروأخرجه.(4925)شيبةأبىابن(3)

.(.../877)مسلم(4)
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الجمعةكتاب
الجمعةصلاةفىالقراءةباب

يقرأ:الحديثاخرفىسليمانحديثوفى،محمدبنجعفرعنالدراوردى

.(1)الجمعةفىبهما

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،شوركابنبكرأبوأخبرثا-5788

عن،مسلمعن،مخولعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

سورةالجمعةفىيقرأكانط!جميي!النبئأن،عباسابنعنجبير،بنسعي!

)الص!الجمعةيومالصبحصلاةفىيقرأوكان،"و"المنافقين""الجمعة

عنغندرحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)!قأو)هل،!تريل

(3)ريو
شعبه.

وأبو،إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافطاللهعبدأبوأخبرنا-5789

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالحسنابنبكر

سعيدبنضمرةعن،أنسبنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصر

النعمانسألقيسلنالضحاكألى،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،المازنى

سمورةإثرعلىالجمعةيوم!اللهرسولبهيقرأكانماذا:بشيرابن

.(4)!أتفشيةصديثأتنك)هل:بيقرأكان:قال؟""الجمعة

.(877)مسل!ا(1)

،(7501)داودوأبو،(9931)أحمدوأخرجه.(2758)والطيالسى،(663)الصغرىفىالمصنف(2)

والترمذى،(1074)داودوأبوبه.شعبةطريقمن(533)خزيمةوابن،(1420)والنسائى

.(5793)فىوسيأتى.بهمخولطريقمن(333)خزيمةوابن،(955)والنسائى،(521)

.(.../879)مسلم(3)

+(142+)والنسافى،(1123)دأودوابو،(18381)أحمدطريقهومن،1/111مالك(4)

-!ط55-
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201/3

الجمعةصلاةفىالقراءةبابالجمعةكتاب

محمدالقهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-0579

حدثناعمر،أبىابنحدثنابحر،بنسهلبنأحمدحدثنا،يعقوبابن

بنالضخاككتب:قال!الفهعبدبنالفهعبيدعن،سعيدبنضمرةعن،سفيان

الجمعةيومم!كالفهرسول!قرأ/شىءأئ:يسألهبشيربنالنعمانإلىقيس

مسلمرواه.(1)!أتنك)هليقرأكان:فقال!؟""الجمعةسورة(ظ67/31سوى

.(2)سفيانعنالناقدعمروعن""الصحيحفى

أخبرنا،إسحادتىابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1579

صالحأبووأخبرنا)ح(جريرأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

بنأحمدحدثنامنصور،بنيحيىجذىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابن

بنمحمدبنإبراهيمعن،جريرأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمة

النعمانعن،بشيربنالنعمانمولىسالمبنجيبعن،أبيهعن،المنتشر

اسر!الوسبح:بالجمعةفىالجمعةيوميقرألمج!اللهرسول!كان:قال!بشيرابن

يومفىوالعيدالجمعةاجتمعوإذا،!القشيةحمديثأتنكوميوهل،!الأعلىرئبن

عن""الصحيحفىمسلمرواهوالعيد)3(.الجمعةفىجميعابهماقرأواحد

.(4)إبراهيمبنوإسحاقيحيىبنيحيى

به.سفيانطريقمن(1845)خزيمةوابن،(1119)ماجهابنأخرجه(1)

.(878/63)مسلم(2)

به.جريرطريقمن(1589)النسائىوأخرجهبه.صالحأبىعن(664)الصغرىفىالمصنف(3)

به.محمدبنإبراهيمطريقمن(1463)خزيمةوابن،(1281)ماجهوابن،(1423)والنسائى

.(6262)فىوسيأتى

.(878/62)مسلم(4)
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الجمعةكتاب
الجمعةيوممنالفجرصلاةفىالقراءةباب

وأبوإسحاقأبىابنزكرئاوألوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5792

أبوحدثنا:قالواالفوارسأبىابنصادقوأبوالمقرئحامدأبىابنمحمد

بنمحمدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

جندببنسمرةعن،عقبةبنزيدعنخالد،بنمعبدعن،مسعرعن،عبيد

!و،الاغلىرئكاشر)سبح:بالجمعةصلاةفىيقرأ!واللهرسولىكان:قالى

.(2)العيدينفىمعبدعنالمسعودىورواه.(1)و!اتقشيةصديثأتنكو)هل

الجمعةيوممقالفجرصثلاة!القراءةباب

حدثنا:قالاعمروأبىبناسعيدبووأفظالحاالفهعبدبوأأخبرنا-5793

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

جبير،بنسعيدعن،البطينمسلمعن،مخولىحذثنى،سفيانعن،حفص

)الصالفجرصلاةفىالجمعةيوميقرأكان!يماللهرسولىأن،عباسابنعن

"الجمحة"سورةالجمعةوفىاقيلنمئن!،كلأقئو)هل،ال!جدةمهوتريل!

.(4)الثورىسفيانعنأوجهمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(3)"و"المنافقين

بالطابرانالبزارإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبووأخبرنا-4579

داودوأبوبه.عبيدبنمحمدعن(20164)أحمدوأخرجه.(1715)المعرفةفىالمصنف(1)

فىالألبانىوصححهبه.معبدطريقمن(1847)خزيمةوابن،(1421)والنسائى،(1125)

.(995)دأودأبىصحيح

.(6263)فىسيأتى(2)

به.لعسفيانطريقمن(821)ماجهوابن،(3325)أحمدوأخرجه.(2495)الشعبفىالمصنف(3)

.(5788)فىوتقدم

.(879)مسلم(4)
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الجمعةليلةوالعشاءالمغربصلاةفيالقراءةبابالجمعةكتاب

حدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،منصوربنأحمدبنالفهعبدأخبرنا:قال!

الزحمنعبدعن،براهيمإبنسعدسمعت:قال!الثورئحدثنا،عبادةبنروح

الجمعةيومالضبحفىيقرأ!سمالفهرسول!كان:قال!هريرةأبىعن،هرمزابن

فىومسلمالبخارىأخرجهآلإلنسن!)1(.علىأقئو)هل،السجدة)تريل!

الثورئ)2(.حديثمن""الصحيح

بنمحمدبنالفهعبدحدثنا،العلوئالحسنأبووحذثنا-5795

(3الحسينبنعلئ3)حدثنا،الذارمئسعيدبنأحمدحدثنا،الشرقئالحسن

مسعودابنعن،وائلأبىعن،بهدلةابنعاصمعن،أبىحذثنى،واقدابن

لريلمهـو.!)الرالجمعةيومالغداةصلاةفىيقرأجمتالفهرسول!كان:قال!

افيلنسق!)4(.علىأقئو)هل،دج!لا

الجمعةليلةوالعشاءالمغربصلاةفىالقراءةباب

أحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5796

الملكعبدقلابةأبوحدثنا:قالايعقوببنمحمدالعباسوأبوال!فاكابن

،حرببنسماكبنسعيدحدثنا،أبىحدثنا،الزقاشئالفهعبدبنمحمدابن

ماجهوابن،(880/66)ومسلمبه.سفيانطريقمن(954)والشائى،(9561)أحمدأخرجه(1)

به.إبراهيمبنسعدطريقمن(823)

.(088/56)مسلمو،(189)البخارى(2)

.20/406الكمالتهذيبوينظرعلى!.بنإالحسين:مفى(3-3)

/3الذ!ىوقال.بهواقدبنالحسينطريقمن(0172)والبزار،(471)العللفىمذىالترأخرجه(4)

صالح.إسناده:1311
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الجمعةمنركعةأدردمنبابالجمعةكتاب

فىيقرأ!عاللهرسول!كان:قال!سمرةبنبرجاعنلاإأعلمهولا،بىأحدثنى

أحذ!اللههوو)تلائفرون!،يأئها)قلالجمعةليلةالمغربصلاة

"الجمعة"سورةالجمعةليلةالاخرةالعشاءصلاةفىيقرأوكان

.(1)"و"المنافقين

الجمعةمنرحعةأدركمن/باب

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5797

أبووأنجرنا)ح(شهابابنعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،داودأبوحدثنا

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:اخرينفىالحافظاللهعبد

عن،سفيانأخبرنا،و68/31،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا

بنمحمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(الزهرى

الوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالايوسف

وأخبرنا)ح(الزهرىحدثنى،الأوزاعىحدثنا،أبىحدثنىمزيد،ابن

الصفار،اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمد

الوليدبنالعباسحدثنا،الأصبهانئالحارثبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

ومالكاعىوالأوزويونسمعمرأخبرنا،المباركبناللهعبدحدثنا،النرسئ

:!صاللهرسول!قال!:قال!هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،الزهرىعنكلهم

مالكعنالقعنبىروايةوفى."الصلاةأدركفقدركعةالصلاةمنأدرك"من

.متروكسعيد:3/1131الذهبىقال.(0874)فىوتقدم.(666)الصغرىفىالمصنف(1)
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الجمعةمنركعةأدركمنبابالجمعةكتاب

ادىارئرواه.(1)"الصلاةأدركفقدالفلاةمنركعةأدرك"من:سفيانورواية

بنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفى

كريبأبىوعن،سفيانعنشيبةأبىابنبكرأبىوعن،(2)مالكعنيحيى

عنعمربناللهعبيدحديثمنأيضامسلموأخرجه،(3)المباركابنعن

"فقد:الزيادةمنوفيهالضلاة)4(،كتابأؤلفىمضىوقدالرهرئ)3(،

كلها".أدركها

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-5798

أبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثناالضفار،إسماعيلبنمحمدابن

نأ،الرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرنى،الرهرىعن،شعيبأخبرنى،اليمان

.(أدركها")فقدركعةالصلاةمنأدرك"من:قالع!يوالنبئإن:قالهريرةأبا

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5799

(1)

(3)

(4)

وأخرجه.1/502والافعى،1/01ومالك،(1211)داودوابو،(9171)المحرفةفىالمصنف

وابن،(1122)ماجهوابن،(1741)الكبرىفىوالشائى،(524)والترمذى،(7284)أحمد

طريقمن(1849)خزيمةوابن،(554)النسائىوأخرجه.بهسفيانطريقمن(1848)خزيمة

(132)الإمامخلفةالقراءفىوالبخارى.بهالمباركابنطريقمن(9885)يعلىوأبو.بهالأوزاعى

طريقمنوسيأتى.(1834)فىمالكطريقمنوتقدم.بهوحدهيون!عنالمباركابنطريقمن

.(5799)فىيون!طريقومن،(0580)معمر

.(706/161)مسلمو،(058)البخارى

.(.../6؟7)مسلم

.(1795)فىتقدم

به.اليمانأبىعن(021)الامامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه
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الجمعةكتاب
الجمعةمنركعةأدركمنباب

بناللهعبدأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا،محمدبنتميمحدثنا،يعقوب

203/3عن،الزحمنعبدبنسلمةبىأعن،شهابابنعن،يونسأخبرنى،وهب/

فق!الإمماممحا!لاةمنركعةأدرك"من:لمجج!اللهرسولقال:قالهريرةأبى

.(2)يحيىبنحرملةعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)"الصلاةأدرك

،السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5585

حدثنا،الزمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

:قالهريرةأبىعن،سلمةأبىعن،الزهرئعن،معمرعن،الرزاقعبد

:الرهرى!الأدركها".فقدالصلاةمنركعةأدرك"من:يقولجميه!النبئسمعت

الضلاة)3(.منوالجمعة

معمرروايةوفى،الرهرىعنالجماعةروايةوهو،الصحيحهوهذا

الجمعةتتناولبعمومهاوأنها،مطلقالضلاةفىالحديثلفظأنعلىدلالة

.الصلواتمنغيرهاتتناولكما

نصا:الجمعةفىالحديثالزهرئعنزيدبنأسامةروىوقد

هانى،بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-1585

بنيحيىحدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا،الشعرانئمحمدبنالفضلحدثنا

به.يون!طريقمن(215)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه(1)

.(6/162؟7)مسلم(2)

قولدون(7665)أحمدوعنه،(5478)الرزاقوعبد،(667،668)الصغرىفىالمصنف(3)

الزهرى.
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الجمعةكتاب
الجمعةمنركعةأدركمنباب

بنسلمةأبىعن،شهابابنعن،الفيثىزيدبنأسامةحدثنا،أئوب

الجمعةمنأدرك"من:قالع!موالقهرسولعن،هريرةأبىعن،الزحمنعبد

.(1)"أخرىإليهافليصلركعة

الرهرئ:عنالأخضرأبىبنصالحعنروىوكذلك

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرابوأخبرناه-5802

جدى،حدثنا،البهلول(2)نبإسحاقبنيعقوببنيوسفحدثنا،الحافظ

أبىعن،الرهرئعن،الأخضرأبىبنصالحعن،المتوكلبنيحيىحدثنا

ركعةالجمعةمنأدرك"من:وي!مجاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمة

.(3)"اغبرأصلىجلوشاأدركهمفإن،أخرىإليهافليصل

.(4)""الخلاففىذكرناهاقدالرهرئعنأخرأوجهمنذلكوروى

.()عليهموقوفاقولهمنهريرةأبىعنصالحأبىعنوروى

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5803

جعفرحدثنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،يعقوببنمحمد

:قالعمرابنعن،نافععنسعيد،بنيحيىأخبرنا،عون،ظ68/31ابن/204/3

ول.مريمأبىابنطريقمن(1851)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه.1/291الحاكم(1)

.289/15النبلاءأعلامسيروينظر.م:منسقط(2)

ضعيف.وصالح:2/04التلخيصفىحجرابنوقال.ا2/1الدارقطنى(3)

أربعةقالهالجمعةوذكر:ا"1/9المجروحينفىحبانابنوقال.3/353الخلافياتمختصرينظر(4)

.22ك-9/132الدارقطنىعللوينظرضعفاء.كلهمهريرةأبىعنسلمةأبىعنالزهرىعنأنفس

به.صالحأبىطريقمن4/1637الكاملفىعدىابنأخرجه(5)
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الجمعةمنركعلأأدركمنبابالجمعةكتاب

.(1)فافمايقضىأنهإلاأدركها،فقدالجمعةمنركعةأدركمن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4580

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

إذا:قال!عمرابنعن،نافععن،الأشعثعن،سفيانعن،حفصابن

فصلجلوساأدركتهموإن،أخرىإليهافأضفركعةالجمعةمنأدركت

.(3)نافععنأيوبتابعهأربعا)2(.

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-5805

عن،الأعمشعن،معاويةأبىعنحكايةالشافعئقال!:قال!الربيعأخبرنا

أدركتإذا:قال!مسعودابنهوالفهعبدعن،الأحوصأبىعن،إسحاقأبى

أربعا)4(.فصلالزكوعفاتكفإذا،أخرىإليهافأضفالجمعةمنركعة

أخبرنا،الخطيبيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبووأخبرنا-5806

وكجع،حدثنا،الحميدئ(حدثنا)،بن-موسىبشرحدثنا،البربهارىبحرأبو

قالا:وهبيرةالأحوصأبىعن،إسحاقأبىعن،زائدةأبىبنزكرياحدثنا

ومن،أخرىإليهاصفىركعةالجمعةمنأدركمن:مسعودبنالفهعبدقال!

سيبةابىوابنبه.جعفرطريقمن(11)والقراءةالأمالىفىعفانبنعلىبنالحسنأخرجه(1)

.بنحوهبهيحىطريقمن(5374)

به.سفيانعن(5473)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.أيوبطريقمن(5471)الرزاقعبدأخرجه(3)

.7/186والشافعى،(1724)المعرفةفىالمصنف(4)

.14/512الكمالتهذيبوينظر.الأصل:منيقط(5)
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الجمعلأمنركعةأدركمنبابالجمعةكتاب

أربعا)1(.صفىالركعتانفاته

أربعا)2(.صلىجلوسثاالقومأدركومن:زكرئاعنيونسبنعيسىرواه

يذكراولمأربغا)3(.فصلالزكوعفاتكوإذا:إسحاقأبىعنالأعمشورواه

الاسناد.فىهبيرة

وفى،بهالاحوصأبىعنإسحاقأبىطريقمن(1975،1977)الجعدياتفىالبغرىاخرجه(1)

به.هبيرةعنإسحاقابىطريقمن(5479)الرزاقوعبد،(1974،1976)

.بنحوهبهزكرياطريقمن(5372)شيبةابىابنأخرجه(2)

ورجاله:2/191المجمعفىالهيثمىوقال.بنحوهبهالأعمشطريقمن(9545)الطبرانىأخرجه(3)

.ثقات
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المنبر...صعدإذاالناسعلىيسلمالإمامبابالجمعةكتاب

الخطبةآدابأبوابجماع

يجلسأنقبلىالمنبرصعدإذاالناسعلىلسل!االإمامباب

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7558

زيدبنمحمدعن،لهيعةابنحدثنا،خالدبنعمروحدثنا،إبراهيمبنأحمد

:قالجابرعن،المنكدربنمحمدعن،التيمئقنفذابنيعنىالمهاجرابن

.(1)ملسالمنبرصعدإذا/جميماللهرسولكان

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-5858

أبووأخبرنا:قال)ح(الضخاكبنالوهابعبدحدثنا،عروبةأبوحدثنا

قالا:عتبةبنالوليدحدثنا،سليمانبناللهعبدبنالفضلوحدثنا)2(،أحمد

الوليد:وقال.الأنصارىاللهعبدبنعيسىعن،مسلبمبنالوليدحدثنا

كان:قالعمرابنعن،نافععن،القرشئعونأبىبنعيسىحدثنى

،الجلوسمنعندهمنعلىسلمالجمعةيوممنبرهمندناإذاع!ح!اللهرسول

.(3)ملسثمبوجههالناساستقبلالمنبرصعدفإذا

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-5859

بنالوليدحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا،عاصمأبىابنأخبرنا،حيان

وقالبه.خالدبنعمروطريقمن(1109)ماجهابنوأخرجه.(1919)المعرفةفىالمصنف(1)

ضعيف.إسناده:63/2التلخيصفىحجرابنوقال.لهيعةابنبهتفرد:3/1132الذهبى

عدى.ابنهوالقائل(2)

به.الوليدطريقمن(6677)الأوسطفىالطبرانىوأخرجه.5/1892،1893الكاملفىعدىابن(3)

التلخجصفىحجرابنوقال.الأنصارىعيسىطريقمن2/112المجروحينفىحبانابنوأخرجه

.حبانابنبهضعفهوكذا،وضعفهالأنصارىاللهعبدبنعيسىترجمةفىعدىابنأورده:2/62
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...المؤذنيفرغحتىالمنبرعلىيجلسالامامبابالجمعةكتاب

المنبررقىوإذا:قالانهإلابمعناهفذكره.نافععنحذثهرجلعن،مسلم

بنالحكمبناللهعبدبنعيسىبهتفزد.يجلسأنقبلالناسعلىسفم

ابنأحمدأبوقال:سعدأبوقالالأنصارئ.موسىأبو،بشيربنالنعمان

.(1)عليهيتابعلايرويهماعافة:عدى

بنعمرعنثئمالربير،وابنعباسابنعنذلكفىوروىال!ثيخ:قال

العزيز)2(.عبد

المؤذنيفغحتىالمنبرعلىيجلسالإمامباب

فيخطبيقوما!ثالأذانعن

بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5810

أخبرنا،عبدانأخبرنا،الموخهأبوحدثنابمرو،ال!ئارىالفهعبدبنالقاسم

يزيد،بنال!ائبأخبرنى:قالالرهرىعن،يزيدبنيونساخبرنا،الفهعبد

عهدفىالمنبرعلىالإماميجلسحينأؤلكانالجمعةيومالأؤلالأذانأن

سوزحبهعثمانخلافةفىكانفلفا،وعمر،بكرأبىوعهد،ج!عالفهرسول

.(3)كلذعلىالأمرفثبتالروراء،علىبهفأذنالئالثبالأذانأمر،الناس

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الاديبعمبروأبووأخبرنا-1581

يونس.عن،المباركابنعن،حئانحدثنا،سفيانبنالحسن(و31/69أخبرخ!

.1893/5الكاملفىعدىابن(1)

.عباسابنفعلفيهاليى38/14بغدادوتاريخ،(5237)شيبةأبىابنمصنفينظر(2)

.(5747،5748)فىوتقدمبه.يون!طريقمن(1391)والنسالى،(0871)داودأبوأخرجه(3)
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..ءالمؤذنيفرغحتىالمنبرعلىيجلسالإمامبابالجمعةكتاب

يوممامالإيجلسحينأولهكانالجمعةيومالأذانإن:قالأنهإلابمثلهفذكره

الثالث.بالأذانالجمعةيومر!نهعثمانأمر:وقال.المنبرعلىالجمعة

اللهعبدعنمقاتلبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواهسواب!.والباقى

.(1)المباركابن

الحسينبناللهعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5812

،الطباعبنعيسىبنمحمدحدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثنا،القاضى

:قالعمرابنعن،نافععنالغاز)2(،بنهشامعن،سلامبنمصعبحدثنا

بلالى)3(.أذنالمنبرعلىفقعدالجمعةيومخرجإذاجميوالنبئكان

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-5813

،عطاءابنيعنىالوهابعبدحدثنا،الأنبارىسليمانبنمحمدحدثنا،داود

كان،خطبتينيخطبلمجوالنبئكان:قالعمرابنعن،نافععن،العمرىعن

يورثم،فيخطبيقومثم-المؤذنأراه-يفرغحتىالمنبرصعدإذايجلس

.(4)فيخطبيقومثم،يتكلمفلا

فىمالكبنأنسعنطلحةأبىبناللهعبدبنإسحاقحديثفىوروينا

قعدفلما،الثالثعلىويقعددرجتينمنبرالهفصنع:قالالمنبرقصة

.(619)رىلبخاا(1)

.258/30الكمالتهذيبويظر"الغارإ.:سوفىالعاز"،":الأصلفى(2)

بحجة.ليسمصعب؟الذهبىوقال.وصححه،283/1والحاكم،(648)الصغرىفىالمصنف(3)

الألبانىوصححه.بنحوهبهالعمرىطريقمن(5657،5726)أحمدوأخرجه.(9201)داودأبو(4)

.(967)داودأبىصحيحفى
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المنبرعلىاستوائهعندبالجلوسالناسيامرالامامبابالجمعةكتاب

.(1)الجذعخارذلكعلىلمجتالنبئ

المنبرعلىاستوائهعندبالجلوسالناسيأمرالإمامباب

إبراهيمبنمحمدالفضلأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4581

حدثنا،عماربنهشامحدثنا،مهرانبنإسماعيلبنمحمدحدثنا،المزكى

عباسابنعن،رباحأبىبنعطاءعن،جريجابنحدثنا،مسلمبنالوليد

فسمعه"اجلسوا".:للناسفقالالجمعةيومالمنبرعلىلمجتالنبئاستوى:قال

ابن/يما"تعال:لمج!النبئلهفقال،فجلسالمسجدبابعلىوهومسعودابن2؟6/3

ص(2)
قال.كذا.مسعود"

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5815

الحافظ،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(الأنطاكئكعببنيعقوبحدثناداود،

العبدئ،إبراهيمبنمحمدحدثنا،العنبرئمحمدبنيحيىزكرئاأبوحدثنا

جريج،ابنحدثنايزيد،بنمخلدحدثنا،الحلبئكعببنيعقوبحدثنا

المنبرعلىالجمعةيوملمجرالفهرسولاستوىلما:قالجابرعن،عطاءعن

!رالنبئفراه،المسجدبابعلىفجلسمسعودابنفسمع)اجلسوا،.:قال

.2/87النهايةينظرصوتا.احدثأى:الجأعخار(1)

الترمذى:وقال.بهإسحاقطريقمن(1777)خزيمةوابن،(3627)الترمذىأخرجهوالحديث

صجح.حسن

عماربنهامطريقمن(1780)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/283الحاكم(2)
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الجمعةكتاب

.امسعود"بناللهعبديا"تعال:فقال!

.".سوقأوعصاعلىيعتمدالإمامباب

عطاءعن:وقيل،(2)جريجابنعنمعاذ،بنمعاذعنروىوكذلك

يخطب!صوالنبئالمسجدمنخارجامسعودابن!جاالنبئأبصرقال!:

.(3)"دوعسمبناللهعبديا))تعال:فقال!

خطبإذاأشبههماماأوقوسأوعصاعلىيعتمدالإمامباب

أحمدأبوحدثنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-5816

ملة،بالرالزياتبرجابنحمادبنالوليدالعباسبوأحدثنا،الحافظعدىابن

بنشهابحدثنا،القرشئنميربنيزيدبنمرشلبنخالدبنيزيدحدثنا

فأنشأأتيناه:قال!الكلفى)4(حزنبنالحكمعن،رزيقبنشعيبعن،خراش

تاسعأو،سبعةبمساع!ي!للهارسول!علىوفدنا:قال!ع!ي!لفهارسول!عنيحدثنا

اللهلتدعواللهرسول!يازرناك:فقلنافسلمنا،عليهفدخلناعليهلنافأذن،تسعة

منبشىءلنامروأ،نزلنافأبنامروأبخيرلنافدعا:قال!بخير.لناتدعوأو،لنا

فيهاشهدناماأئاجم!اللهرسول!عندفأقمت:قال!.(دون)ذاكإذوالشأنتمر

عصا-علىقال!:أوقوس-علىيتوكأع!ي!اللهرسول!فقام،الجمعة

عطاءعنالناسرواهإنمامرسلايعرفهذا:داودأبووقال.1/286والحاكم،(0911)داودأبو(1)

.(966)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهشيخ.هوومخلدلمجوالنبىعن

.(5888)فىسيأتى(2)

.(5889)فى)3(سيأتى

"الكلبى!.:3ص،سفى(4)

.437/4للعينىداودأبىشرحالدنيا.فىالسعةوعدمالأقواتقلةبهأراد(5)
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بالخطبةالصوترفعبابالجمعةكتاب

:قالثم،ظ69/31،مباركاتطحباتخفيفاتبكلماتعليهوأثنىاللهفحمد

سددواولكنبه،أمرتمماكلتفعلوالنإنكمأوتطيقوا،لن(1)إنكمالنالر"أئها

بنشهابعنوغيرهمنصوربنسعيدرواهوكذلكوأبئروا")2(.وقاربوا

(3)ا
.خراش

أبوحدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-7581

حدثناعفار،بنهشامحدثنا،الذمشقئالحزانئسعيدبنمحمديحيى

أبى،حذثنى:قاللمجيوالفهرسولمؤذنسعدبنعفاربنسعدبنالرحمنعبد

وإذا،قوسعلىخطبالحربفىخطبإذاكانلمجؤالفهرسولأن،ابائهعن

.(4)اصععلىخطبالجمعةفىخطب

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-5818

جعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدأحمدابوحدثناالشيباخ!،يعقوبابن

إذايقوم!صالفهرسولأكان:لعطاءقلت؟قالجريجابنعن،عونابن

.(اعتمادا)عليهايعتمدوكان،نعم:قالعصا؟علىخطب

بالخطبةالصوترفعباب

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5819

لأصل.ا:فىلي!(1)

به.خراشبنشهابطريقمن(1452)خزيمةوابن،(17856)احمداخرجه(2)

فىالألبانىه!حوبه.منصوربنسعيدطريقمن(0961)داودوأبر،(17857)أحمدأخرجه(3)

.(971)داودأبىصحيح

مصباحفى.بهعماربنهثامعن(0711)ماجهابنوأخرجه.ا4/1162،622عدىلابنالكامل(4)

ضعفاه.فوقهفمنالرحمنعبدلضعفضعيفإصنادهذا:(393)الزجاجة

مرسل.:3/1341الذهبىوقال.بهجريجابنعن(5246)الرزاقعبدأخرجه(5)
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بالخطبةالصوترفعبابالجمعةكتاب

حدثناالوليد،أبووأخبرنى:قال)ح(شميرويهبناللهعبدحدثنا،يعقوب

المثنى،بنمحمدحدثنا:قالامحمدبنالفهوعبدطالبأبىبنإبراهيم

جابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،المجيدعبدبنالوفابعبدحدثنا

صوته،وعلاعيناهاحمرتخطبإذا-!اللهرسولكان:قالاللهعبدابن

:ويقولومساكم.صبحكم:يسولجيشرمنذركأنهحتى،غضبهواشتد

3/207"أما:ويقولوالوسطى/بةالسباإصبعيهبينو!رق."كهاتينوالشاعةأنا"بعثت

محدثاتها،الأموروشر،محمدهدىالهدىوخير،اللهكابالحديثخيرفإنبعد

فلأهله،مالاتركمن،نفسهمنمؤمننبكلأولى"أنا:غول!."ضلالةبدعةوكل

محمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)"ئلعوفإلئضياعا)1(أوديناتركومن

.(3)المثنىابن

خطبإذاكان:جعفرعنمحمد،بنالعزيزعبدقالهوكذا-5820

طاهر،أبىابنصالحأبو.أخبرظهغضبهواشتذ،صوتهوعلا،عيناهاحمرت

سعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصوربنيحيىجدىأخبرنا

أتئم.الوهابعبدوحديث.(4)بمعناهفذكرهالعزيز.عبدحدثنا

كان:فقالبإسنادهجعفرعن،الثورئسفيانورواه-5821

.3/701يةالنهاينظر.العيال؟الضياع(1)

طريقمن(10)حبانوابن،(45)ماجهابنوأخرجه.(412)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

.(5866-5864)فىوسيأتى.بهالوهابعبد

.(867/43)مسلم(3)

به.محمدبنالعزيزعبدطريقمن(1738،1739)المعرفةفىالمصنفأخرجه(4)
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...وترتيلهالكلامتبيينمنيستحبمابابالجمعةكتاب

وجنتاهواحمزت،صوتهوارتفع،غضبهاشتذالساعةذكرإذالمجفهالفهرسول!

أخبرنا،!رانبنأحمدبنىلئ.أخبرناهمشتكم""صبحتكم:جيشنذيركاله

كثير،بنمحمدحدثنا،القاضىإسماعيلحدثناالضفار،عبيدبنأحمد

مختصرا)1(.فذكره.سفيانحدثنا

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2582

بنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

خطب:قال!بشيربنالنعمانعن،حرببنسماكعن،شعبةحدثنا،جرير

منلأسمعهذامقامىفىكانلوحتىالنار"."أنذرتكم:فقالجمجوالفهرسول!

.(3)عاتقهعلىكانت2خميصةخزتحتىالسوقفى

فيهالعجلةوتركوترتيلهالحلامتبيينمنيستحبئماباب

أخبرنا،إملاءالأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-5823

عيسى،أبىبنالحسنبنعلئحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبو

القاسمعنزيد،بنأسامةعن،الثورئسفيانحدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنا

كسردكمالكلاميسردلاجمحدالفهرسول!كان:قالتعائشةعن،محمدابن

،(1577)والنسائى،(14630)وأحمدمختصرا.بهكثيربنمحمدعن(2954)داودأبواخر-(1)

.سفيانطريقمن(5866)فىوصيأتى.سفيانطريقمن(3"62)حبانوابن،(1785)خزيمةوابن

.(2561)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

.2/81النهاية.معلمصوفأوخزثوبهى:الخميصة(2)

وفى.بهشعبةطريقمن(644)حبانوابن،(18360)أحمدوأخرجه.وصححه1/287الحاكم(3)

غريب.هذا:3/1134الذهبىوقالبه.سماكطريقمن(18399)
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الجمعةكتاب
...وترتيلهالكلامتبيينمنيستحبماباب

.(1)سمعهمنكليحفظهبينافصلاكلامهكانهذا،

الكسائئالحسنبنعلىبنأحمد)2(العباسأبووأخبرنا-5824

،الحرامالمسجدفىتعالىاللهحرسهابمكةالمقيم،و70/31المقرى)3(

عبدحدثنا،الأزدىالغفارعبدبنمحمدبنالعباسبنعلئ(4)الونابنحدثنا

بنخلادحدثنا،مسئأبىبنخلادبنيحيىبنزكريابنأحمدبنالله

عن،عروةعن،الزهرىعن،زيدبنمةأساعن،الثورىلمعفيانحدثنا،يحيى

إذاكانولكن،هذاكسردكمالكلاميسردلا!يه!النبئكان:قالتر!لمحنهاعائشة

.(6)سمعهمنيحفظه،يبينهفصلايملميملم

.(7)الثورىعنمةأساوأبوالجراحبنوكيعرواهالإسنادوبهذا-5825

أحمدبنسليمانالقاسمأبوقال:قالعبدانابنالحسنأبوأخبرنا

جميعا.صحيحانوالزهرىالقاسمعنأسامة:اللخمئ

عنوغيرهيزيدبنيونسعنمعناهفىالحديثثبتوقد:الشيخقال

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

حسن.إسناده:3/1351الذهبىوقال.بهقبيصةطريقمن(02451)الكبرىفىالنسائىأخرجه

"محمد".:مفى

"البصرى".:الأصلفى

.17/15دمثقتاريخوينظر"الوزيرلما.:م،سفى

.12/632النبلاءاعلامسيروينظر.""ميسرة:م،سفى

به.يحيىبنخلادطريقمن(996)الجامعفىالخطيبأخرجه

من(64201)الكبرىفىوالنسائى.بهوكغطريقمن(4839)داودوأبو،(77052)أحمدأخرجه

.(0514)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهأسامةأبىطريق
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التطويلوتركالكلامفىالقصدمنيستحبمابابالجمعةكتاب

.(2)""المدخلكتابفىمضىقد.(1)عائشةعن،عروةعن،الزهرئ

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5826

سمعت:قالمسعرعنبشر،ابنحدثناالعلاء،بنمحمدحدثناداود،أبو

كلامفىكان:يقولالفهعبدبنجابرسمعت:يقولالمسجدفىشيخا

ترسيل)3(.أوترتيلو!مجاللهرسول

التطويلوتركالحلامفىالقصد)4(منيستحبماباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5827

،الأحوصأبوحدثنامسذد،حدثنا،الخليلبنزيادحدثناالضفار،عبيد

صلاتهفكانتلمجوالنبىمعأصفىكنت:قالسمرةبنجابرعن،سماكحدثنا

شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(قصذا)وخطبتهقصدا

.(6)الأحوصأبىعنوغيره

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5828

طريقمن(7153)حبانوابن،(3655)داودوأب!،(4932)ومسلم،(48652)أحمدأخرجه(1)

من(3639)والترمذى،(3654)داودوأب!،(3567)والبخارى،(90262)وأحمدبه.ي!نس

به.الزهرىطريق

.(593،594)المدخل(2)

.(504")داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(4838)داودوأب!،442صالادابفىالمصنف(3)

أالاقتصادإ.:سفى(4)

به.الأحوصأبىطريقمن(1581)والنسالى،(507)الترمذىأخرجه(5)

.(866/41)مسلم(6)
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الجمعةكتاب
التطويلوتر&الكلامفىالقصدمنيستحبماباب

حدثنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(خالدبنمحمودحدثنا،داودأبو

208/3حدثنا،الفويابئمحمدبنجعفرحدثنا،الحارثبنمحمدبن/جعفر

أبوشيبانأخبرثى،مسلمبنالوليدحدثنا،الدمشقئخالدبنمحمود

كان:قالالسوائىسمرهبنجابرعن،حرببنلممماكعن،معاوية

(1)!لدص
.يسيرهكلماتهىإنما،الجمعةيومالموعظةيطيللالمج!اللهرسول

بنإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5829

منالبجلئعاصمأبوحدثنا،الذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،الفحامالفضل

بنحيانبنسعيدبنالملكعبدبنالزحمنعبدحدثنا،مغولبنمالكولد

أخبرنا،لهوالففظالحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(الكناخ!الأبجر

بنسريجحدثنا،الوهابعبدبنالنضربنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

(2)

واصلعن،ابيهعنأبجو،بنالملكعبدبنالرحمنعبدحدثنا،يونس

فلما،وأوجزفأبلغر!جنهعمارخطبنا:قالوائلأبىعن،الأحدبحيانابن

:فقال؟3تنفستكنتفلو،وأوجزتأبلغتلقداليقظانأبايا:قلنانزل

فقهه،منمئنةخطتتهوقصرالرجلصلاةطول"إن:دمولكي!اللهرسولسمعت

فى.مسلمرواه.(4)"ارحسلالبيانمنوإن،الخططوأقصرواالصلاةفأطيلوا

.(0711)داودوأبو،الذهبىووافقهوصححه1/289الحاكم(1)

.4"./3.الكمالتهذيبوينظر.الأصل:فىليس(2)

.158/6النووىبشرحمسلمصحيحقليلا.أطلت:أى:تنفستكنتلو(3)

طريقمن(1782)خزيمةوابن،(18317)أحمدواخرجه.24صهالآدابفىالمصنف(4)

به.الملكعبدبنالرحمنعبد
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الجمعةكتاب
التطويلوتركالكلامفىالقصدمنيستحبماباب

(1)ربو
يوسى.بنسريجعن""الصحيح

مسعود:ابنقولمنذلكويروى

بنمحمدحدثنا،الفحامبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5835

أبىعن،الأعمشعن،سفيانأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،الذهلئيحيى

وقصرالم!ملاةطولىإن:الفهعبدقال:قالشرحبيلبنعمروعن،وائل

.(2)علامة:يقول.الزجلفقهمنمئنةالخطبة

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5831

أخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

قالى:مسعودبنالفهعبدعن،حازبمأبىبنقيسعنخالد،أبىبنإسماعيل

.(3)الجمعةصلاةيعنى.الخطبةهذهوأقصروا،الم!ملاةهذهأطيلوا

مختصرا:مرفوعاعفارعنآخروجهمنذلكوروى

بنأحمدسعيدأبو،ظ31/70أخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-5832

حدثنا،الحضرمئسليمانبن(4)اللهعبدبنمحمدحدثنا،الثقفئيعقوب

عدىعن،صالحبنالعلاءحدثنا،أبىحدثنانمير،بنالفهعبدبنمحمد

!رالفهرسولىأمرنا:قالىياسربنعفارعنراشلإ،أبىعن،ثابتابن

.(869)مسلم(1)

فىالهيثمىوقالبه.سفيانطريقمن(9493)الطبرانىوأخرجه.(4988)الشعبفىالمصنف(2)

.ثقاتالموقوفورجالالكبيرفىموقوفابعضهالطبرانىوروى:2/190المجمع

به.إسماعيلطريقمن(0524)شيبةأبىابنوأخرجه.وصححه2/488الحاكم(3)

.14/41النبلاءأعلامسيروينظر.االوهاب9:سفى(4)
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الجمعةكتاب
الجمعةخطبةفىالتحميدوجوبعلىبهيستدلماباب

")1(و)2(
الخطب.ر!ب

الجمعةخطبةفىالتحميدوجوبعلىبهيستدلماباب

خطبةكانت:قالاللهعبدبنجابرعنالثابتالحديثفى-5833

.أخبوناهالحديثباقىوذكر.عليهويثنىاللهيحمدالجمعةيومكي!اللهرسول

القاضى،إسماعيلحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبو
.(3)و

جعمر،عن،بلالبنسليمانحدثنا:قالاوالفروىأويسأبىابنحدثنا

فىمسلمأخرجهوقد.(4)كلذيقولسمعهأنه،اللهعبدبنجابرعن،أبيهعن

(5)

."الصححح"

الأعرابى،ابنسعيدبوأأخبرنا،يوسفابنمحمدبوأوأخبرنا-5834

الأوزاعئ،حدثنا،المغيرةأبوحدثنا،الترقفئاللهعبدبنعباسحدثنا

209/3هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،الزهرىعن،الرحمنعبدبنقرةحدثنا/

.(7)"أقطع،(6)هللالحمذ:بفيهئمدأ!لبالذىأمر"كل:كيماللهرسولقال:قال

."باقتصاد":سوفى"باقتصارإ،الأصلفى(1)

ابنعن(0611)داودوأبو،(18889)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/289الحاكم(2)

نميربه.

.!نب":مىف(3)

به.أويسأبىابنطريقمن(9521)مستخرجهفىنعيمأبووأخرجه.(0174)المعرفةفىالمصنف(4)

.(5864)فىوسيأتى

.(867/44)مسلم(5)

"فهو!.:سفىبعده(6)

ما!وابن،(10328)الكبر!فىوالنساثى،(4840)داودوأبو،(8712)أحمدأخرجه(7)

به.الأوزاعىطريقمن(1)حبانوابن،(1894)
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الجمعةكتاب
الخطبةفىيكلح!النبىذكروجوبعلىبهيستدلماباب

حمنئأبىبنوشعيسبخالدبنوعقيليزيدبنيونسورواهقرة.أسنده

مرسلأ)1(.ع!فهالنبىعن،الرهرئعنالعزيز،عبدبنوسعيد

منصوربنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-5835

حدثنا،البكراوىعمربنحامدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

قال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،زيادبنالواحدعبد

الجذماء")2(.كاليدث!هادةفيهاليسخطبةإكل:عجفهالفهرسول

يعنىالفضلأبوقال:قالجدىأخبرنا،صالحأبووأخبرنا-5836

عنالحديثهذايرولم:يقولالحخاجبنمسلمسمعت:سلمةبنأحمد

الزفاعئ،هشامأبوحدثنا:لهفقلتزياد.بنالواحدعبدإلاكليببنعاصم

!رالنبىأن،هريرةأبىعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،فضيلابنحدثنا

تكلمإنما:مسلمفقالالجذماء")3(.كاليدفهىث!هادةفيهاليسخطبة"كل:قال

فضيل.ابنعنرواهائذىبهذاهشابمأبىفىمعينبنيحيى

به.تفزدوامامنهميقبلائذينالثقاتمنزيادبنالواحدعبد:ال!ثيخقال

الخطبةفىعجقهالنبئذحروجوبعلىبهيستدلماباب

.،4:الشرحأكرك!لك)ورفغنا:ثناؤهجلالفهقال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5837

.(1301)داودأبىضعيففىايألانىوضعفهوعسعيد.وشعيبوعقيل!نيوعن(0484)عقبداودأبوكرهذ(1)

وصححه.بهالواحدعبدطريقمن(2796)حبانوابن،(1484)اوددوأبو،(1808)أحمدأخرجه(2)

.(4052)داودأبىصحيحفىالألبانى

غريب.صحيححسن:وقالبههشامأبىعن(0611)الترمذىأخرجه(3)
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...خطبتهفىيعظهمأنهعلىبهيستدلمابابالجمعةكتاب

عن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

إلاأذىلا:قال!بهركلك)ورفغنا:قولهفىمجاهدعن،نجيحأبىابن

.(1)اللهلو!ملرمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد؟ذكرت

.(2)كلذمثلالقرظىكعببنمحمدعنويذكر

3/210أحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا/-5838

عن،سفيانحدثنا،الفريابئيوسفبنمحمدحدثنا،السلمئيوسفابن

قومجلس"ما:ج!جمالفهلو!ملرقال:قالهريرةأبىعن،التوءمةمولىصالح

يومعليهم(3)ةوتكانإلاع!جمنبيهمعلىيصلواولمربهمفيهيذكروالممجلسا

.(4)"عنهمعفاشاءوإناللهأخذهمشاءإن،القيامة

ويوصيهمخطبتهفىيعظهمأنهعلىبهيستدلماباب

القرآنمنشيئاويقرأ،اللهبتقوى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5839

وأحبرنا)ح(الأحوصأبوحدثنا،مسددحدثنا،الخليلبنزيادحدثنا،عبيد

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعحد،و71/31بنمحمد

وأخرجه.(37)للشافعىوالرسالة،63/7النبوةدلائلوفى،(577)المعرفةفىالمصنف(1)

عيينة.ابنطريقمن24/494تفسيرهفىجريروابن،2/380تفسيرهفىالرزاقعبد

عساكر.وابنالمنذروابنمنصوربنسعيدإلى498/15المنثورالدرفىالسيوطىعزاه(2)

.117/4السننمعالم.التبعةههناومعناها،النقص:الترةأصل(3)

سفيانيقفىمن(0338)مذىوالتر،(4976)أحمدوأخرجه.(531)الكبيرالدعواتفىالمصنف(4)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه
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خطبتهفىيدعوأنهعلىبهيستدلمابابالجمعةكتاب

سماكعن،الأحوصأبوحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

بينهمايجلسخطبتانلمجج!للنبىكانت:قال!سمرةبنجابرعن،حربابن

51وروواو.فيهليسيقرأ.:مسذدروايةوفى.(1)الناسويذكرالقرانويقرأ

:(2)
.وعيرهيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

خطبتهفىيدعوأنهعلىبهيستدلماباب

أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0584

الفهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،جعفر

رافعامروانبنبشررأى:قالرويبةبنعمارةعن،حصينعن،إدريسابن

نأعلىيزيدما!رالقهرسول!رأيتلقد،اليدينهاتينالفهقئح:فقال!يديه

أبىعن"الصحيح"فىمسلمرواهالمسئحة)3(.بإصبعهوأشارهكذا.بيدهيقول!

.(4)شيبةأبىابنبكر

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-1584

أخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنبشررأىأنه،رويبةبنعمارةعن،الزحمنعبدبنحصينعن،شعبة

به.الأحوصأبىطريقمن(0941)داودأبووأخرجه.(651)الصغرىفىالمصنف(1)

.(862/34)مسلم(2)

ومسلم،(91172)وأحمد.سفيانبنالحسنعن(882)حبانابنوأخرجه.(4952)شيبةأبىابن(3)

(1793)خزيمةوابن،(1141)والنسالى،(551)والترمذى،(4011)داودوأبو،(.../874)

به.حصينطريقمن

.(874/53)مسلم(4)
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خطبتهفىيدعوأنهعلىبهيستدلمابابالجمعةكتاب

إلىانظروا:فقال،المنبرعلىوهوالدعاءفىيديهيرفعالجمعةيوممروان

وأشارهذا.علىيزيدوما!ج!اللهرسولرأيتلقد-وشتمه:قال!-هذا

(1)السبابةبإصبعه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-5842

ابنيعنىالرحمنعبدحدثنا،المفضلبنبشرحدثنامسدد،حدثناداود،

سعدبنسهلعن،(2)ذبابأبىابنعن،معاويةبنالرحمنعبدعن،إسحاق

،غيرهعلىولامنبرهعلىيدعوقطيديهشاهرام!ءاللهرسول!رأيتما:قال!

.(3)بالإبهامالوسطىوعقد،بالسبابةوأشار.هكذايقول!رأيتهولكن

يرفعألاالسنةمنفيهثم،الخطبةفىالذعاءإثباتالحديثينمنوالقصد

عن(4)وثابت،بإصبعهيشيرأنعلىويقتصر،الخطبةفىالدعاءحال!فىيديه

خطبةفىاستسقىحينوذلك،ودعايديهمدأنهك!ي!النبىعنمالكبنأنس

فىيديهيرفعلاكانأنهك!ج!النبىعنمالكبنأنسعنفروينا؟()الجمعة

الزهرىعنوروينا.(6)إبطيهبياضيرىحتىالاستسقاءفىإلادعائهمنشىء

فنوأبإصبعهفأشاردعاالجمعةيومخطبإذاك!ج!اللهرسول!كان:قال!أنه

به.سعبةطريقمن(1794)خزيمةابنأخرجه(1)

.15/120الكمالتهذبوينظر"دياب".:الأصلفى(2)

من(32802)وأحمد.بهالمفضلبنبثرطريقمن(0541)خزيمةابنوأخرجه.(5011)داودأبو(3)

.(240)داودابىضعيففىالألبانىوضعفهبه.إسحاقبنالرحمنعبدطريق

.""رويت:سفى(4)

.(0652،1652)سيأتى(5)

.(1965)سيأتى(6)

-133-



الجمعةكتاب
الخطبةفىقراءتهيستحبماباب

211/3

أبىعن،سلمةأبىعن،الزهرىعن،الزحمنعبدبنقزةورواه.(1)الناس

أعلم.والفه.بصحيحوليسموصولاهريرة

الخطبةفىقراءتهيستحبما/باب

حدثنا،الشئيبانئالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5843

بنيحيىحدثنا،الزحمنعبدبنالفهعبدحدثنا،القئانئمحمدبنالحسين

بنتعمرةعنسعيد،بنيحيىعنبلالط،بنسليمانحدثناح!ان،

فىمنانمجيد!انوانقرة)ق!أخذت:قالتلعمرةأختعن،الزحمنعبد

51رو.(2)جمعةكلفىالمنبرعلىبهايقرأوهوالجمعةيومو!عالقهرسولط

الذارمى)3(.الزحمنعبدبنالفهعبدعن""الصحيحفىمسلم

منصور،بنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-4458

بنمحمدحدثنا،العبدىبشتاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

بنمحمدبناللهعبدعن،الرحمنعبدبن(4)خبيبعن،شعبةحدثنا،جعفر

فىمنإلا!!ق)حفظتما:قالتالنعمانبنلحارثةابنةعن،معن

ك!ميهاللهرسولطوتنورتنورناوكان:قالت.جمعةكلبهايخطب!صالفهرسولط

الزهرى.عن(61)المراسيلفىداودأبواخرجه(1)

به.سعيدبنيحيىطريقمن(0311)وفىبه.بلالبنسليمانطريقمن(0211)داودأبوأخرجه(2)

.(872/05)مسلم(3)

.227/8الكمالتهذيبوينظرإحبيبأ.:س،الأصلفى(4)
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الخطبةفىقراءتهيلثهـتحبمابابالجمعةكتاب

.(2)راشيبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهواحدا)1(.،ظ31/71

حدثنا،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرلا-5845

سعد،بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبد

أخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(إسحاقابنعن،أبىحدثنا

حمادبنيوسفحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنامنصور،بنيحيىجدى

حدثنى،إسحاقبنمحمدعن،الأعلىعبدحدثنا،الصالحالشيخالمعنئ

بنسعدبنالرحمنعبدبناللهعبدبنيحيىعنبكر،أبىبناللهعبد

معناكانلقد:قالتالنعمانبنحارثةبمتهشامأمعن،زرارة

وبعضسنةأوسنتينواحاوتنورهتنورناوإنبيوتنا،فى!ج!الفهرسول

كان،ر!لواللهرسوللسالنعنإلااتمجيد!وواتقرءانم!ق!أخذتوما،أخرى

"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)خطبهمإذاالناسمحلىجمعةيومكلبهايقوأ

.(4)إبراهيمبنيعقوبعنالناقد،محمدبنعمروعن

مها.لأالرحمنعبدبنتعمرةأختهىالنعمانبنحارثةبنتهشاموأم

يعقوببنأحمدسعيدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأحبرنا-5846

عن(27628)وأحمدبه.بثاربنمحمدعن(1786)خزيمةوابن،(0110)داودأبواخرجه(1)

به.جعفربنمحمد

.(873/15)مسلم(2)

بنيحيىطريقمن(1787)خزيمةإبنواخرجه.(65274)واحمد،(1731)المعرفةفىالمصنف(3)

به.اللهعبد

.(873/25)مسلم(4)
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الخطبةفىقراءتهيستحبمابابالجمعةكتاب

وأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،منهالبنحجاجحدثنا،مسلمأبوحدثنا،الثقفئ

بنأحمدحدثنا،منصوربنيحيىجدىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبو

عن،ديناربنعمروعن،سفيانحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمة

ك!ييهالنبئسمعت:قال!أبيهعن،أمئةابنيعنىيعلىبنصفوانعن،عطاء

51رو.(77:الزخرفأرئكمهو)1(عيئناليقضيخنك)ونادؤأ:المنبرعلىيقرأوهو

بنإسحاقعنمسلمورواهمنهال!،بنحجاجعن""الصحيحفىالبخارى

.(2)إبراهيم

العباسأبوحدثنا:قالواوغيرهإسحاقأبىابنزكرئاأبوأنجرنا-5847

بنإبراهيمأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنوهبنعيمأبىعن،حلحلةبنعمروبنمحمدحدثنىمحمد،

بنعمرأن،طالبأبىبنعلىبنمحمدبنحسنعن،كيسان

حتىكؤرت!المحس)إذا:الجمعةيومخطبتهفىيقرأكان!جبهالخطاب

.(3)يقطعثئم(14-االتكوير:أمهواخضرتئانفس)علت:يبلغ

إبراهيمبنإسحاقعن(47911)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(464)والثورالبعثفىالمصنف(1)

طريقمن(805)والترمذى،(0323)والبخارى-(3992)داودأبووعنه-(11796)وأحمد.به

به.سفيان

.(871/49)ومسلم،(4819)البخارى(2)

إسنادهفى:2/59التلخيصفىحجرابنوقال.1/102والئافس،(1733)المحرفةفىالمصنف(3)

.انقطاع
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الجمعةكتاب

لقنالإمامحصرإذابا!

لقنالامامحصرإذاباب

حدثنا،الإسفرايينىيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرنا-5848

حدثنا،موسىبنبشرحدثناالبربهارى،الحسنبنمحمدبحرأبو

الكاهلى،كثيربنيحيىحدثنا،الفزارىمعاويةبنمروانحدثنا،الحميدى

فتركالضلاةفىيقرألمجواللهرسولشهدت:قالالأسدىيزيدبنالمسورعن

يعنىقال-وكذا.كذاآيةتركت،اللهرسوليا:رجللهفقال،يقرأهلمشيئا

أخرجه.(2)نسختأراهات:!ال.((؟ن!!!صتنيهـا)1("فهلا:هيح!هي!اللهرسول

.(3)""السننكتابفىداودأبو

212/3ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا/-5849

حدثنا،شعيبطبنمحمدحدثنا،عماربنهشامحدثنا،عبدانحدثنا،حيان

صلاةصلى!مالنبئأن،أبيهعن،سالمعن،زبربنالعلاءابنأظنهاللهعبد

:!ال.((؟انعم"أصليت:كعببنلأفيقالانصرففلضا،عليهفالتبسفيهايقرأ

.()"السنن"كتابفىداودبوأأخرجه.(4)"؟ئلعتفتحأنمنعك"فما:قال.نعم

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

"أذكرتنيها".:م،سفى

وابن،(941)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى.بهالحميدىطريقمن(1648)خزيمةابناخرجه

به.معاويةبنمروانطريقمن(2241)حبانوابن،(1648)خزيمة

.(802)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(907)داودأبو

هشامطريقمن(16132)والطبرانى،(4222)حبانابنوأخرجه.(1736)المعرفةفىالمصنف

به.عمارابن

تفتح"ان:قولهدون.بهشعيببنمحمدعنإسماعيلبنهشامطريقمن(907)عقبداودأبو

.(803)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهعلى".
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الجمعةكتاب
لقنالإمامحصرإذاباب

مرسلا!النبىعنأبزىبنالزحمنوعبدالزحمنعبدبنحميدورواه

و(1)برير".

.(2)ه!عالنبىعنعباسابنعنذلكفىوروى.ابنلمحصةلمحى

بنالصئممدعبدالحسينأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-0585

بنيحيىحدثنا،الصيرفىالعباسبنالفضلحدثناببغداد،مكرمبنعلى

علىنفتحكنا:قالأنسعنحميا،حدثنا،بزيعبنالفهعبدحدثنا،غيلان

.(3)!ح!الفهرسولعهدعلىالأئفة

حدثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5851

(4)جاريةحدثنا،أيوببن،و31/72زيادحدثنا،الطيالسئالصخمدعبدبنعلئ

أصحابكان:قالمالكبنأنسعن،الطويلحميدحدثنا،هرمابن

.(الصخلاة)فىبعضابعضهميلقن!مالفهرسول

بالويه،بنأحمدبنمحمدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5852

عن،إسحاقأبىعن،شعبةحدثنا،روححدثنا،يونسبنمحمدأخبرنا

يصفى،الريحطسبالمقامعندرجلفإذابمكةقاعداكنت:قالسعدبنعامر

(1

(2

(3

خلفالقراءةفىوالبخارى،(15365)وأحمدبه.حميدعن1/071المدونةفىسحنونأخرجه

فىالهيثمىوقال.بهأبزىبنالرحمنعدطريقمن(0482)الكبرىفىوالنسائى،(193)الامام

الصحيح.رجالورجاله:2/69المجمع

.(بغية-143)الحارثأخرجه

به.الصمدعدعن1/399الدارقطنىوأخرجه.وصححه1/276الحاكم

.238/2الكيرالتاريخوينظر"حارثة".:الأصلفى

وقالبه.أيوببنزيادطريقمن1/040،401الدارقطنىوأخرجه.وصححه1/276الحاكم

.بقوىلي!:الدارقطنىقالبزيعبناللهوعد،متروكجارية:3/1139لذهبى
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الجمعةكتاب

.(1)هج!زعثمانهوفإدايلقنهخلفهقاعارجلوإذا

لقنالإمامحصوإذاباب

التاجرالرحمنعبدبناللهعبدبنالعزيزعبدالقاسمبوأأخبرنا-5853

أخبرنا،الوسقثدئعيسىبنمحمدحاتمأبوأخبرنا،بالزىالأصبهانئ

نافعأخبرنى،جريجابنعن،الرزاقعبدعن،الذبرىإبراهيمبنإسحاق

.(2)ائيشيقولفلا،الصلاةفىعمرابنألققكنت:قال

عمربناأن،لافععن،أيوبعن،معمر!ع،الرزاقعبدوع!-58ـه!

(7:الفاتحةأالف!الين!ولاعلئهتمآلمغضوبغير!الهقرأفلفا،المغر!صفى

ؤتزلت!إذا!الو:فقلت،يرددهامرارا،الرحيمالرحمناللهبسم:يقرأجعل

.(3)ىلعذلكيعبلمفرغفلما،فقرأها

الصفار،اللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-5855

:قالطهمانبنعيسىحدثنا،نعيمأبوحدثنا،البرع!محمدبنأحمدحدثنا

معهغلامخلفهقاميصلىقامإذاأنسكان:يقولالبنانئثابتالسمعت

.(4)عليهفتحشىءفىتعايافإذا،مصحف

الكارزى،الحسنأبوأخبرنا،السلمىالرحمنعبدأبوأخبرنا-5856

!بمحمدأخبرنا،هشيمحدثناعسيد،أبوحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا

بنعامر:منبدلا.عبدةبنعامر:وفيه،بهشعبةطريقمن(5101)مكةأخبارفىالفاكهىأصهـجه(1)

بثقمة.واجس-يونسبنمحمديعنىالكديمى-طريقهفى:139/31الذهبىقالسعد!

.(2826)الوزأقعبد(2)

.(2827)الوزاقعبد(3)

به.طهصنبنعيسىطويقمن(7293)لثيبةأبىابناخرجه(4)
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الجمعةكتاب
لقنالإمامحصرإذاباب

فىمروانعلىيفتحهريرةأبارأيت:القارىقالجعفرأبىعن،الزحمنعبد

المئ!لا-)1(.

يوسف،بنالقهعبدمحمدأبوأخبرناائذىالحديثوأما-5857

حدثنا،الزعفرانئمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا

عن،الحارثعن،إسحاقأبوحدلنا،إسرائيلأخبرنا،هارونبنيزيد

وأكره،لنفسىأحبمالكأحبئ،علئ"يا:لمجفالفهرسولقال:قالرجنهعلى

عاقص)2(وأنتتصلولاساجد،وأنتولاراكعوأنتتقرألا؟لنفسىاكرهمالك

ولابالحصباء،تعبثولاالشجدتين،بين(4)عقتولا،الشيطان(3)لفكفإنهشعرك

ولا،القشئتلبسولا،بالذهبتختغولا،الإمامعلىتفتحولا،ذراعيكتفترش

."(المياثر)علىتركب

:داودأبوقال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا

.(6)اهنمهذاليسأحاديثأربعةإلاالحارثمنيسمعلمإسحاقأبو

.4/326عبيدلأبىالحدي!غريب(1)

.2/74المغرب.أصولهفىأطرافهوإدخالثته:وقيل،الرأسعلىالشحرجمع:العقص(2)

.4/192النهاية.مقعدهيعنى:ال!ئميطانكفل(3)

.(2783-2773)فىالاتعاءعلىالمصنفكلامتقدم(4)

.(99)فىالميثرةمعنىتقدم(5)

من(894)ماجهوابن،(282)والترمذى.هارونبنيزيدعن(4412)أحمدأخرجهوالحديث

وضعفه.(401)فىتقدمماوينظر.بهإسحاقأبىطريقمن(908)داودوأبو.بهإسرائيلطريق

.(193)داودأبىضعيففىالألبانى

.(089)عقبداودأبو(6)
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الجمعةكتاب
لقنالإمامحصرإذالاب

.(1)هبيحتجلاوالحارثال!ثيخ:قال

:الإمامعلىالفتحجوازعلىيدلمال!جبهعلىعنوروى

313/3الحسنأبوأخبرناالسلمئ،الرحمنعبدأبو/أخبرنا-5858

علية،ابنحدثناعبيد،أبوحدثناالعزيز،عبدبنعلئحدثنا،الكارزى

عنأحسبه:إسماعيلقال-الرحمنعبدأبىعن،الأعلىعبدعن،ليثعن

لاكانأنهعنهبعدبلغنىثم،عنهأنا(2)حفظتههكذا:عبيدأبوقال،ر!جنهعلى

فأطعموه)3(.الإماماستطعمكمإذافيه-:يمثمك

نحوقولهمنالزحمنعبدأبىعنالأعلىعبدعنالثورىسفيانورواه

.(4)عليهفافتحوافسكتتعاياإذا:قالاستطعامه؟ما:قلنا:وزاد،الأول

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكوأبووأخبرنا-5859

،ر!يمبنمحمدحدثنا،منيعابنحدثنا،جميلابنحدثنا،الأصبهانئ

:!علىقال:قالالرحمنعبدأبىعن،الأعلىعبدعن،إسوائيلحدثنا

ما:الرحمنعبدلأبىقلتاستطعمك.إذاالإمامعلىتفتحأنالسنةمن

.(سكت)إذا:قال؟الإماماستطعام

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5860

.(33)قبلترجمتهمصادرتقدمت(1)

"أحفظه".:3صفى(3)

.3،336!4/5عبيدلأبىالحديثغريب(3)

به.ال!ورىعن(3831)الرزإقعبدأخرجه(4)

.(499)العاليةالمطابفىكما-منيعبنأحمد(5)
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الجمعةكتاب
السجدةايةالمنبرعلىيقرأالامامباب

الحسنحدثنا،الوهبئخالدبنأحمدحدثنا،خالدبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،السلمىالزحمنعبدأبىعن،ال!ائببنعطاءعن،عمارةابنهو

فأطعموه.الاماماشطعمكمإذا:قال!لعلى

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-5861

حدثنا،رشيدبنداودحدثنا،العزيزعبدبن،ظ31/72محمدبنالفهعبدحدثنا

السلمى،الرحمنعبدأبىعن،ال!ائببنعطاءعن،الأئاريعنىحفصأبو

فأطعموه)1(.الاماماستطعمكمإذا:قالد!جنهعلىعنأراه

السجدةآيةالمنبرعلىيقرأالإمامباب

أبوابفى!النبىعنالخدرئسعيدأبىحديثهذافىمضىقد

.(2)التلاوةسجود

حدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-5862

عن،عروةبنهشامعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

فنزل،الجمعةيومالمنبرعلىوهوال!جدةقرأل!جهالخطاببنعمرأن،أبيه

عمرفقال،للسجودفتهتئواالأخرىالجمعةيومقرأثم،معهفسجدوافسجد

فقرأهانشاء.أنإلاعلينايكتبهالمالفهإن،رسلكمعلى:،!فرالخطابابن

يسجدوا)3(.أنومنعهميسجدظم

.1/040الدارقطنى(1)

.(3793)فىتقدم(2)

.(3811)فىوتقدم.206/1مالك(3)
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الجمعةكتاب
الخطبة؟تكونأنيستحبكيف:باب

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-5863

ابنيعنىأيوبحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،الأصمهوالعباسأبو

المنبر:علىقرأر!غهعماراأن،زرعن،عاصمعن،سفيانحدثنى،سويد

.(1)دجسفنزلثمالجمعةيوم!وانشقتالسماء)إذا

الخطبئ؟تحونأنيستحبحيف4باب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-4586

قالا:والفروىأويسأبىابنحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا

بنجابرعن،أبيهعنمحمد،ابنيعنىجعفرعن،بلالبنسليمانحدثنا

ويثنىاللهيحمدالجمحةيومكي!اللهرسولخطبة:يقولسمعهأنه،اللهعبد

وجنتاهواحمرت،غضبهواشتد،صوتهعلاوقد،ذلكأثرعلىيقولثم،عليه

والساعةأنا"ئعثث:يقولثممساكم.أوصئحكم:يقولجيشمنذركأنه

أففل"إن:يقولثم،الإبهامتلىوالتىالوسطىبإصبعهوأشار."كهاتين

بدعةوكلمحدثائها،الأموروشرمحمد،هدىالهدىوخيز،اللهكتابالحديث

أبىابنلفظ.(2)"وعلىفإلئضياعاأوديناتركومنفلأهله،مالاتركمن،ضلالة

أويس.

214/3بنيحيىجدىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبو/وأخبرنا-5865

خالدأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

به.عاصمطريقمن(4277)شيبةأبىوابن.بهسفيانعن(5284)الرزاقعبداخرجه(1)

.(5833)فىتقدم(2)
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الجمعةكتاب
الخطبة؟تكونأنيستحبكيف:باب

:قالأبيهعنمحمد،بنجعفرحذثنى،بلالبنسليمانحدثنامخلد،ابن

.(1)الجمعةيومجمجعمالفهرسولخطبةكانت:يقولالفهعبدبنجابرسمعت

بنخالدعنحميدبنعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.سواعبمثلهفذكره

.(2)دلخم

الحسنحدثنا،عمروأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5866

جعفرعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانابن

الناسيخطبجمججمالف!رسولكان:قالجابرعن،أبيهعنمحمد،ابن

ومنله،مضلفلااللهيهده"من:ويقول،أهلههوبماعليهويثنىالفهفيحمد

الأموروشزمحمد،هدىالهدىوخيز،اللهكابالحديثوخيز،لههادىفلايفحلل

صوتهعلاال!اعةكرذاإذوكان.((ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةوكلمحدثاتها،

وم!اكم.صئحكم:يقولجيشمنذركائه،غضبهواشتذوجنتاهواحمزت

51رو.(3)"المؤمنينولعأنا،وعلئفإلئفمياعاأوديناتركومن،فلورثتهمالاترك"من

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

بنيحيىجذىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-5867

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

حدثنا،لهواللفظالحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الأعلىعبدبنالأعلىعبد

به.مخلدبنخالدطريقمن(298)الجارودابنأخرجه(1)

.(867/44)مسلم(2)

.(5821)فىوتقدم.بهوكغطريقمن(2416)ماجهوابن،(14984)أحمدأخرجه(3)

.(867/54)مسلم(4)
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الجمعةكتاب
الخطبة؟تكونأنيستحبكيف:باب

أبى:قالمحمد،بنالفهوعبدأبىحدثنى،يعقوببنمحمداللهعبدأبو

عن،هندأبىبنداودحدثنا،الأعلىعبدحدثنى،المثنىبنمحمدأخبرنا

قدمضماداأن،و73/31،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،سعيدبنعمرو

منسفهاءفسمعالزيح)1(،هذهمنيرقىوكان،شنوءةأزدمنوكانمكة

لعلالرجلهذارأيتأنىلو:فقال.مجنونمحمداإن:يقولونمكةأهل

الريح،هذهمنأرقىإنىمحمديا:فقالفلقيه:قاليدى؟علىيشفيهالله

"إن:!صاللهرسولفقاللك؟فهليشاء،منيدىعلىيشفىاللهوإن

له،هادىفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمن،ونستعينهنحمدهللهالحمد

."بعدأما،ورسولهعبدهمحمداوأنله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

مراتثلاثجم!اللهرسولعليهفأعادهنهؤلاء.كلماتكعلئأعد:فقال

مثلسمعتفما،الشعراءوقولال!حرةوقولالكهنةقولسمعتلقد:فقال

علىأبايعكيدكهات:فقال،البحرناعوس)2(بلغنولقد،هؤلاءكلماتك

قومى.وعلى:قال."؟قومك"وعلى:جم!اللهرسولفقالفبايعه.الإسلام

السريةصاحبفقال،بقومهفمرواجمجماشرئةاللهرسولفبعحث:قال

.157/6النووىبشرحمسلمصحيح.الجنومسالجنونهنابالريحالمراد(1)

.""قاعوس:3صفى(2)-

فىالموجودهوهذا،والعينبالنون"ناعوس"اشهرهمابوجهينضبطناه:اللهرحمهالنووىوقال

الحديثرواياتفىالمشهورهوالثانىوهذا،والميمبالقاف"موس"قاوالئانى،بلادنانسخاكثر

بالقاف"قاعوس"فيهاوقعمسلمصحيحنسخأكثر:عياضالقاضىوقال،مسلمصحيحغيرفى

البحروقاموس...قوفالمثناةبالتاء"تاعوس"سعيدبنمحمدأبىعندووقع:قال.والعين

.5/81والنهاية،2/015المعلمإكمالوينظر،6/157النووىبشرحمسلمصحيح.....وسطه
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215/3

الجمعةكتاب
الخطبة؟تكونأنيستحبكيف:باب

منهمأصبت:القوممنرجلفقالشيئا؟هؤلاءمنأصبتمهل:للجيش

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)دامضقومهؤلاءفإنرذوها:فقال.طهرة

.(2)المثنىبنومحقدإبراهيمبنإسحاق

أبوأخبرنا،العلوىأحمدبنمحمدبنالطفرمنصورأبوأخبرنا-5868

قادمبنعلىحدثنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيبمبنعلئبنمحمدجعفر

عن،الأحوصأبىعن،إسحافأبىعن،المسعودىأخبرنا،الخزاعئ

ونستعينهنحمدهلله"الحمد:الحاجقخطبةلمجتالفهرسولعفمنا:قالالفهعبد

فلايفللومنله،مضلفلااللهيهدهمنأنفسنا،شرورمنباللهونعوذونسمنفره،

حقاللهاتقوا!الوورسولهعبدهمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاانأشهدله،هادى

بهءرنلمحساالذىالله)واثقوأ،،102:عمرانالأض!لمون!وإشمإلاتموقولاتقالهء

يقهلخ!سديداقو،وقولوأالئه)ائقوأ،،االنساء:أ!ا!يقرعلئكخكانالذإنوالارصام

(3)"و!اميظع!ؤزافازفقذورسولماللهيطعومنذدؤدبهئملكتمويغفر/أغمئكزلكغ

.،70،71:الأحزابأ

بنمحمدالعباس!أبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5869

ماجهوابن،(3278)والشائى،(3275)أحمدوأخرجه.(293)والقدرالقضاءفىالمصنف(1)

المرفرع.بذكروعندهمبهداودطريقمن(1893)

.(868)مسلم(2)

به.المسعودىطريقمن(03231)الكبرىفىالنساثىوأخرجه.(2412)الصغرىفىالمصنف(3)

وقال.بهإسحاقأبىطريقمن(1892)ماجهوابن،(3277)والشانى،(1105)واقرمذى

ابىعنوزهيرانيلوإسرالاعمشطريقمنالسننأهل(خرجهصحيحالحديث:3/4211الذهبى

بسياقه.المؤلفقصروقد،إسحاق
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الخطبة؟تكونأنيستحبكيف:بابالجمعةكتاب

عاصم،أبومخلدبنالضحاكحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بناللهعبدعن،عياضأبىعن،ربهعبدعن،قتادةعن،العؤامأبوحدثنا

باللهنعوذ،ونستعينهنحمدهلله"الحمد:يتشهدم!عاللهرسولكان:قالمسعود

إلهلاأنوأشهد،لههادىفلايضللومن،لهمفحلفلااللهيهدهمنأنفسنا،شرورمن

من،الساعةيدىبينونذيرابشيرابالحقأرسله،ورسولهعبدهمحمداوأناللهإلا

.(1)"نفسهإلايضزولاشيئا،اللهيفمزلافإنهيعصهومن،د!ثلرفقدورسولهاللهيطع

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5875

أنهيونسأخبرنى،وهبابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

"إن:شهابابنفقالالجمعةيوملمجماللهرسولتشهدعنشهابابنسأل

فلااللهيهدهمنأنفسنا،شرورمنبهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمد

ورسوله،عبدهمحمداوأناللهإلأإلهلاأنوأشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضل

ومن،د!ثلرفقدورسولهاللهيطعمن،الساعةيدىبينونذيرابشيرابالحقأرسله

رضوانهويتبع،رسولهويطيعيطيعهممنيجعلناأنربنااللهنسألغوى،فقديعصهما

!صاللهرسولعنوبلغنا؟شهاببناقال.(2)"هلوبهنحنفإنما،سخطهويجتنب

اللهيعجللاآيئ،هولمابعدلا،قريبآيئهوما"كل:خطبإذايقولكانأنه

أمراالناسيريد،الناسشاءمالااللهشاءماالنالمق،لأمر(3)فخيولاأحلإ،لعجلة

ولا،اللهقربلمامبحدلا،ظ73/31،الناسكرهولوكاناللهشاءوماأمرا،اللهويريد

وضعفه.(13944)فىوسيأتى،بهمخلدبهالضحاكطريقمن(0971،1921)داودأبوأخرجه(1)

.(238،459)داودأبىضعيففىالآلبانى

الزهرى.عنعقيلطريقمن(56)وفى.بهوهبابنطريقمن(57)المراسيلفىداودأبوأخرجه(2)

.""يخفف:م،3صفى(3)
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الخطبة؟تكونأنيستحبكيف:بابالجمعةكتاب

عمروكان:شهابابنقال.(1)"هفلالإذنإلأفىغيكونفلاالفه،بعدلمامقزب

والطمعالهوىمنحفظمنمنكمأفلح:خطبتهفىيقولز!بهالخطابابن

يفجر،يكذبمنخير،الحديثمنالضدقدونفيماوليس،والغضب

وإلىالترابمنخلقامرىفجورما،والفجورإئاكم،يهلكيفجرومن

واجتنبوا،بيوميومعملاعملوا!مئت؟وغداحىاليوموهو،يعودالتراب

.(2)الموتىمنأنفسكموعذوا،المظلومدعوة

أحمدبنمحمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5871

حدثناالسلمئ،إسماعيلبنمحمدحدثناببغداد،الحنظلئتميمابن

ابنأخىابنحدثنا،سعدبنإبراهيمحدثنا،الأويسىالفهعبدبنالعزيزعبد

بنعمركان:قالهريرةأبىعن،الفهعبدبنسالمعن،عمهعن،شهاب

والغضبالهوىمنحفظمنمنكمأفلح:خطبتهفىيقول!حبهالخطاب

يكذبمن،الخيرإلىيجرهفإنه،الحديثفىالضدقإلىووفقوالطمع

.(3)بعدهماذكرثثميفجر.

المحمداباذى،طاهبرأبوأخبرنا،الروذبارىعلقأبوأخبرنا-5872

النهدى،إسماعيلبنمالكغ!انأبوحدثنا،الذورئمحمدبنعباسحدثنا

المراسيلفىداودوأبو.بهالعباسابىطريقمن(346)والصفاتالأسماءفىالمصنفأخرجه(1)

به.وهبابنطريقمن(58)

به.الزهرىعنيونىعنوهبابنطريقمن(49)الزهدفىداودأبوأخرجه(2)

الشعبفىوالمصنف،(488)الصمتفىالدنياأبىوابن،(48)الزهدفىداودابوأخر!(3)

جيد.إسناده:3/1431الذهبىوقال.بهالأويسىطريقمن(00611)
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الخطبة؟تكونأنيستحبكيف:بابالجمعةكتاب

بننبيطعن،الأشجعئمالكأبوحدثنا،الأنصارىمحمدبنموسىحدثنا

الجمرةعنديخطبكي!والنبئ،الزاحلةعجزعلىبىأردفكنت:قالشريط

محمداوأناللهإلاإلهلاأنوألثمهد،ونستغفرهونستعينهنحمدهلله"الحمد:فقال

"فأى:قال.اهذ:لواقا."؟اذه؟أحرميويمأى،اللهبتقوىأوصيكم،ورسولهعبده

"فإن:قالالبلد.هذا:قالوا."أحرمبلل!"فأى:قال.اهذ:قالوا."؟أحرمشهير

بلدكمفىهذا،شهركمفىهذا،يومكمكحرمة،عليكمحراموأموالكمدماءكم

.(1)"اذه

3/216المقرئالحمامىبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-5873

أسمع،وأناالهيثمبنإبراهيمعلىقرئ:قالسلمانبنأحمدأخبرنا،ببعداد

كثيرعن،الزاهريةأبىعن،سنانبنإسماعيلحدثنا،عياشبنعلئحدثنا

:يقولع!ح!اللهرسولسمعت:قالأوسبنشدادعن،الحضرمىمرةابن

،صادقوعدوالاخرةوالفاجر،البزمنهاجملحاضر،عرضالذنياإنما،الناس"أيها

.(3)"الباطلودمطلالحقفيهايحق،(2عادلملك2)فيهايحكم

الثاهدموضعدونبهمالكأبىطريقمن(9704)الكبرىفىوالنسائى،(18722)أحمدأخرجه(1)

/3الذهبىوقالبه.إسماعيلبنمالكعن6/29،30الطبقاتفىسعدابنوأخرجهعندهما.

أبىعنمعاويةبنمروانطريقمنمختصراالنسائىالحديثخرجلكن،أعرفهلاموسى:1431

:وقالشريطأبيهعننبيطعنرجلعننبيطبنسلمةحديثمنوالنسائىداودأبووخرجه،مالك

،0730)النسائىوسنن،شريطذكردون(1916)داودأبىسننوينظر.!ا.بعرفةواقفاكان

نبيط.والدشريطذكرودونالرجلذكردونوعندهما،(1286)ماجهابنوسنن،(0830

."صادق"عدل:سفى(2-2)

-.سنانبنسعيد:وعنده،بهالهيثمبنإبراهيمطريقمن1198/3الكاملفىعدىابنأخرجه(3)
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الخطبةفىالكلاممنيكرهمابابالجمعةكتاب

البجلئالحسنبنمحمدبنالحسيناللهعبدأبووحذثنا-5874

الأحمسئ،عمروبنمحمدبنأحمدسعيدأبوأخبرنا،بالكوفةالمقرئ

حدثنا،حميدبنمحمدحدثناالتضار،العامرئسعيدأبوكثيربنعبيدحدثنا

سليم،أبىبنليثعن،البجلىسفيانبنهريمعن،الثمالئسعيدبنعياض

لمجح!:اللهرسولخطبةكانت:قالأوسبنشدادعن،الحارثبنزبيدعن

فيهايقضى،صادقوعدالآخرةوإنوالفاجز،البممنهاياكلحاضر،عرضالدنيا"إن

الثار،فىبحذافيرهكفهالشزوإنألا،الجئةفىبحذافيرهكفهالخيروإنألاقادر،ملك

وأنكم،أعمالكمعلىمعروضونأنكمواعلمواحذر،علىالفهمنوأنتمواعملوا

يغملومن!ير؟ختراذزةشقاليغمل)فمنشهبذلاربكمالفهملادتو

،7،8الزلزلةأ(1)"!ييشزاذرةمضمال

الخطبةفىالحلاممنيحرهماباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5875

العدنى،الوليدبناللهعبدحدثنا،الهلالئالحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفض!،أبووأخبرنا:قال)ح(سفيانحدثنا

،سفيانحدثنا،الجزاحبنوكيعأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمة

خطب:قالحاتمبنعدئعن،طرفةبنتميمعن،رفيعبنالعزيزعبدعن

1/264الحليةفىنعيمأبووعنه،(7158)الطبرانى(خرجهوكذا.ينانبنإسماعيل:من-بدلا

يئماهد.وللحديثهذا،أعرفلا:3/1144الذهبىوقالبه.ينانبنسعيدطريقمن

.انقطاعشدهفىضعفهمع:3/1144الذهبىقال(1)
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الخطبةفىالكلاممنيكرهطبابالجمعةكتانجا

يعصهماومن،رلثمدفقدورسولهاللهيطعمن:فقال!يىاللهرسولعندرجل

اللهيعصومنقل:أنت،(1)الحطيب"بئس:!ي!اللهرسول!قالغوى.فقد

"قل::قولهالعدنئيذكرولم.وكيعحديثلفظ(و310/74غوى"فقدورسولى

ابنبمربىأعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)"ىوغفقدورسولىاللهيعصومن

(3)صص
وكيع.عنوغيرهشيبةابى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5876

عمربنحفصحدثنا،القاضىيعقو!بنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عنيسار،بناللهعبدسمعت:قالمنصورعن،شعبةحدثنا،الحوضئ

ماقولوا:ولكن.فلانوشماءالفهشماءماتقولوا:"لا:قاللمجي!النبىعن،حذيفه

.(4)"فلانشاءنماللةشاء

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسقأبوأخبرنا-5877

معبدعن،المسعودىحدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،علىبنهشامحدثنا

حبرجاء:قالتالجهنىصيفىبنتقتيلةعن،يساربناللهعبدعن،خالدابن

أنتملولاأنتمالقومنعممحمد،يا:فقاللمجي!اللهرسولإلىالأحبارمن

بالكعبة.حلفتمإذاتقولون:قال."؟()ذلكموما!الله"شبحان:قال.تشركون

."القوم"خطيب:الأصلفى(1)

.(405)فىتقدم(2)

.(087)مسلم(3)

فىوالنسالى،(4980)داودوابو،(23265)أحمدوأخرجه.179صالاعتقادفىالمصنف(4)

صالح.إسناده:3/4411الذهبىوقال.بهشعبةطريقمن(08211)الكبرى

"ذلك".:الأصلفى(5)
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217/3

الخطبةفىبعينهأحدعلىأوبعينهلأحدالدعاءمنيكرهمابابالجمعةكتاب

القومنعم:قالثم."الكعبةبربفليحلفحلف"من:قالثتمجمرالنبئفأمهل

:قالثم!تاللهرسولفأمهل.فلانوشاءاللهشاءما:تقولونأنكملولاأنتم

.(1)"تئشثمبينهما:فليجعل.اللهشاءماقال:"من

قالا:إسحاقأبىابنزكرئاوأبويوسفابنمحمدأبوأخبرنا/-5878

أخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالقهعبدأبوحدثنا

عباسابنعن،الأصمبنيزيدعن،حجيةأبوالأجلحأخبرنا،عونبنجعفر

الزجلفقالالأمر،بعضفىفكلمهلمجواللهرسولإلىرجلجاء:قال

عدلا؟والله"أجعلتنى:ع!ح!اللهرسولفقال.وشئتاللهشاءما:ع!ح!اللهلرسول

(2)"وحدهاللهشاءمابل

الخطبةفىبعينهأحدعلىأوبعينهلاحدالدعاءمنيحرهماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-5879

عن،المجيدعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،!قوب

يومئذ،الخطبةفىبهيدعونالناسأرىائذى:لعطاءقلت:قالجريجابن

كانتإنما،أحدثإنما،لا:قال؟ع!ي!النبىبعدعضنأولمجؤالنبىعنأبلغك

وصححه.بهمعبدطريقمن(3782)والنسائىبه.المسمردىطريقمن(27093)أحمدأخرجه(1)

.(3533)النسائىصحيحنىالألبانى

،(58201)الكبرىفىوالنسانى،(1839)أحمدوأخرجه.(932)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

بنالأجلحفيهإسنادهذا:(746)الزجاجةمصباحوفىبه.الأجلحطريقمن(1721)ماجهوابن

معينابنووثقهسعد،وابنداودوأبووالنسانىحاتموأبوأحمدضعفه؟فيهمختلفاللهعبد

.ثقاتالإسنادوباتى،سفيانبنويعقوبوالعجلى
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الجمعةكتاب

تذكيرا)1(.الخطبة

الخطبةفىالإمامكلامباب

.(2)!هي!النبىخطبةفىوغيرهسمرةبنجابرحديثمضىوقد

حدثنا،الضفارإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-0588

بنعمرأن!نبئت:قال!عونابنحدثنا،معاذبنمعاذحدثنا،نصربنسعدان

الدعاء)3(.فىأحديسفىلاأن:كتبر!عنههالعزيزعبد

الخطبةفىالإمامحلامباب

أخبرنا،ببغدادالحفارجعفربنمحمدبنهلال!الفتحبوأأخبرنا-5881

بنأحمدالأشعثأبوحدثنا،القطانعياشبنيحيىبنالحسيناللهعبدأبو

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(زيدبنحمادحدثنا،العجلئالمقدام

حدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا،إملاءإسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا

بنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(عونبنوعمرووعارممنهال!بنحجاج

بنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمد

عن،زيدبنحمادحدثنا:قالواالزبيعبووأحرببنسليمانحدثنا،يعقوب

فقال!يخطبلمج!والنبئالجمعةيومرجلجاء:قال!جابرعن،ديناربنعمرو

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(4)"عكراف"قم:قاللا.:قال"أصليت؟".:له

.203/1والشافعى،(1747،1748)المعرفةفىالمصنف(1)

.(5842-5829،5833،5839-5823)فىتقدم(2)

به.معاذبنمعاذعن(8182)شيبةأبىابنأخرجه(3)

بن-سليمانطريقمن(1115)داودوأبوبه.المقدامبنأحمدعن(1833)خزيمةابنأخرجه(4)
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الجمعةكتاب
الخطبةفىالامامكلامباب

الزبيع)1(.أبىعنمسلمورواه،عارمعن

المزكىيحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-5882

،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيره

بناللهعبدبنعياضعن،عجلانابنعن،سفيانأخبرنا،الشئافعئأخبرنا

فقام،يخطبومروانجاءالخدرئسعيدأبارأيت:قالسرعأبىبنسعد

حتىيجلسأنفأبى،ليجلسوهالأحراسإليهفجاء،ظ31/74،ركعتينفصفى

يفعلواأنهؤلاءكادسعيدأبايا:فقلناأتيناهالمخلاةقضينافلما،ركعتينصفى

رأيت؟لمجمالفهرسول!منرأيتهشىءبعدلشىءلأدعهاكنتما:فقالبك.

."؟"أ!ليت:فقالبذةبهيئةالمسجدفدخل،يخطبوهورجلجاءلمجمالنبئ

ثيابا،فألقواالصدقةعلىالناسحثثئم:ظل."ركعتين"فصل:قاللا.:قال

جاءالأخرىالجمعةكانتفلفا،ثوبينالزجلمنهالمجمالفهرسولفأعطى

"فصل:قاللا.:قال"أصليت؟((.:و!عالنبئلهفقال،يخطبلمجموالنبئرجل

لمجحهاللهرسولفصاح،ثوبيهأحدفطرحالص!صدقةعلىالناسحثثئم.إركعتين

الجمعةتلكجاءهذا،إلى"انظروا:و!عاللهرسول!قالثئمفأخذه"خذه".:وقال

هذهجاءتفلما،ثوبينمنهافأعطيتهثيابافطرحوابالفدقة،النالرفأمرث،بذةبهيئة

.(2)"ثوبيهأحدفألقىفجاءبالفدقة،النالرأمرتالخفعة

،(510)والترمذىبه.عارمطريقمن(160)الامامخلفالقراءةفىوالبخارىبه.=حرب

به.حمادطريقمن(0814)والشانى

.(875/45)مسلمو،(093)البخارى(1)

.(5759)فىوتقدم.198/1،199والافعى،(1699)الموفةفىالمصنف(2)
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الخطبةفىالإمامكلامبابالجمعةكتاب

218/3عيينةابنروايةبمعنىعجلانابن/عنالقطانسعيدبنيحيىورواه

(1)

محمدبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5883

حدثنا،المكىزكريابنأحمدبنالفهعبدحدثنا،بمكةالخزاعئإسحاقابن

عن،هلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،المقرئيزيدبناللهعبد

فقلت:،يخطبوهوك!جمالنبىإلىانتهيت:قالالعدوئرفاعةأبى

وتركلىإفأقبل.دينهمايدرىلادينهعنيسألجاءغريم!رجل،اللهرسوليا

ثم،اللهعلمهممايعلمنىفجعل،حديداقوائمهخلتبكرسىفأتى،خطبته

اخرها)2(.وأتئمخطبتهأتى

إسماعيلبنإبراهيمحدثنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5884

حدثنا،فروخبنشيبانحدثنا،بنيسابورسفيانبنالحسنحدثنا،القارئ

بنشيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)بمعناهفذكره.المغيرةبنسليمان

(4)ص

.فرو!

إملاء،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-5885

هلالبنإبراهيمحدثنا،المروزىالحسنبنمحمدبنأحمدنصرأبوأخبرنا

صحيحفىالألبانىإسنادهوحسن.بهيحيىطريقمن(2535)والنسالى،(19711)احمدأخرجه(1)

.(2376)النسالى

طريقمن(0180)خزيمةوابن،(1164)المفردالأدبفىالبخارىواخرجه.1/286الحاكم(2)

به.يزيدبناللهعبد

به.المغيرةبنسليمانطريقمن(5741)خزيمةوابن،(5392)والنسائى،(75302)أحمدأخرجه(3)

.(876)مسلم(4)
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الخطبةفيالإمامكلامبابالجمعةكتاب

عنواقد،بنالحسينأخبرنا،شقيقبنالحسنبنعلئحدثنا،المروزى

فجاءيخطبنا،لمجمالنبئكان:يقولبريدةأبىسمعت:قالبريدةبناللهعبد

فنزلويعثران،يمشيانأحمرانقميصانوعليهماوالحسينالحسن

)إنقآ،الله"!مدق:قالثثميديهبينفوضعهمافحملهمالمججالفهرسول

،ويعثرانيمشيانالصبئينهذينإلىنظرت،(15:التهغابنأ!وفتنهيؤوأؤلدكزأقؤلم

بنالحسينعنالحباببنزيدورواهورفعتهما")1(.حدلثىقطعتحتىأصبزفلم

.(2)بمعناهواقد

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5886

حدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا،محمدبنعباسحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

الشمسفىأبىقام:قالحازمأبىبنقيسعنخالد،أبىبنإسماعيل

.(3)الطلإلىفقزببهفأمر،يخطبجمتوالنبئ

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-5887

أنه،بيهأعن،قيسحذثنى،إسماعيلعن،يحيىحدثنا،مسذدحدثنا،داود

.(4)الظلإلىفحؤلبهفأمر،الشمسفىفقاميخطبلمجماللهورسولجاء

واقدبنالحسينطريقمن(1456)خزيمةوابن،(1241)والنسالى،(3774)اقرمذىأخرجه(1)

غريب.حسن:الترمذىوقال،به

.(12047)فىشأتى(2)

به.إسماعيلطريقمن(15517)أحمدأخرجه(3)

وأحمد.بهيحيىطريقمن(0280)حبانوابن،(15515)أحمدوأخرجه.(4822)داودأبو(4)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهإصماعيلطريقمن(1453)خزيمةوابن،(15516)

(3704).

-354-



للخطبةالإنصاتبابالجمعةكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5888

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحادتىبنمحمد

نأ،اللهعبدبنجابرعن،عطاءعن،جريجابنأخبرنا،معاذبنمعاذحدثنا

فسمع"اجلسوا".:قالالجمعةيومالمنبرعلىاستوىلما(و75/31!النبئ

.أمسعود"بناللهعبديا"تعال:فقالفراه،فجلسمسعودابنذلك

فأرسله:عطاءعنديناربنعمروورواه

أبوأخبرنا،الخطيبيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرناه-5889

الحميدى،حدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارىالحسنبنمحمدبحر

أبصر:قالرباحأبىبنعطاءعن،ديناربنعمروحدثنا،سفيانحدثنا

:فقال،يخطب!روالنبئالمسجدمنخارجامسعودبناللهعبد!رالنبئ

!(2)
.مسعود"بناللهعبديا"تعال

(3)للخطبةالإنصا!باب

بنسلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0589

بنيحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدحدثناببغداد،الفقيهالحسن

.(5815)فىتقدمماينظر(1)

-1801)الحارثوأخرجه.بهسفيانطريقمن(279)الكلامذمفىالهروىإسماعيلأبوأخرجه(2)

مخلدرواه:الأولفىوقالالمرسلداودابوقوى:3/4711الذهبىوقالعطاء.طريقمن(بغية

فثبت..جريجابنئنامعاذبنمعاذطريقمنالمؤلفوساقه:الذهبىقالثم.شيخومخلد،يزيدابن

.""للجمعة:الأصلفى(3)
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219/3

للخطبةالإنصاتبابالجمعةكتاب

بنسعيدأخبرنى:قالائهشهابابنعن،عقيلعن،الفيثحدثنا،بكير

لصاحبك:قلت"إذا:قال!عاللهرسولأن،أخبرههريرةأباأن،المسئب

."لغوتفقدالجمعةيوم.أنصت

بنيحيىجذىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبو/وأخبرنا-5891

عن،عقيلعن،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،رمنصو

قال"من:قال!النبئأن،هريرةأبىعن،المسئببنسعيدعن،الزهرئ

فىالبخارئرواه.(1)"اغلفقد.أنصت:يخطبوالإمامالجمعةيوملصاحبه

.(2)ديعسبنقتيبةعنمسلمورواهبكير،بنيحيىعن""الصحيح

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-5892

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الصخقارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

عن،المسئبابنعن،الزهرئعن،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

بنإبراهيمعن،العزيزعبدبنعمروحدثنى:شهابابنقال.هريرةأبى

الزجلقال"إذا:صرواللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،قارظبنالفهعبد

من""الصحيحفىمسلمأخرجه.(3)"اغلفقديخطبوالإممام.أنصت:لصاحبه

به.عقيلطريقمن(18"5)خزيمةوابنبه.قتيبةعن(0014)والنسالى،(512)الترمذىأخرجه(1)

خزيمةوابن،(0111)ماجهوابن،(1576)والنسائى،(1211)داودوابو،(ا؟072)وأحمد

به.الزهرىطريقمن(2793)حبانوابن،(1805)

.(851/11)ومسلم،(934)البخارى(2)

وابن،(7686)أحمدطريقهومن،(4145.5145)الرزاقوعبد،(655)الصغرىفىالمصنف(3)

.(2795)حبانوابن،(5180)خزيمة
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للخطبةالإنصاتبابالجمعةكتاب

(1)و
جري!.ابنحديث

بوأحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقبىأبنازكريابوأأخبرنا-5893

أخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

:قال!اللهرسولأن،هريرةأبىعن،الأعر!عن،الزنادأبىعن،مالك

.(2)"لغوتفقدالجمعةيوميخطبوالإمام.أنصت:لصاحبكقلت"إذا

عن،الأعرجعن،الزنادبىأعن،عيينةبنسفيانوأخبرنا:قال-4589

عيينة:ابنقال."لغيت":قالأنهإلا،معناهمثلو!عالنبىعن،هريرةأبى

.(3)هريرةأبىلغة"لغيت"

حذثنى،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-5895

إلا،بنحوهفذكره.سفيانحدثنا،عمرأبىابنحدثنا،بحربنسهلبنأحمد

رواه.(4)"توغل"هىوإنماهريرةأبىلغةهىإنما:الرنادأبوقال:قالأنه

.(عمر)أبىابنعن""الصحيحفىمسلم

فيه:لفظةبزيادةالزنادأبىعنعجلانابنورواه

.(.../851))1(مسلم

أحمدطريقهومن،103/1ومالك،203/1والشافعى،(1751)المعرفةفىالمصنف(2)

.(103؟.)

خزيمةوابن،(7332)أحمدواخرجه.203/1والشالشى،(1752)المعرفةفىالمصنف(3)

به.سفيانطريقمن(18"6)

به.عمرأبىابنطريقمن(1753)المعرفةفىالمصنفأخرجه(4)

.(851/12)مسلم(5)
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للخطبةالإنصاتبابالجمعةكتاب

البزازإسحاقبنالحسنبنأحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرناه-5896

حدثنا،بمكةالفاكهئإسحافبنمحمدبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا،ببغداد

حدثنى،أيوبأبىبنسعيدحدثنا،المقرئحدثنا،مسرأبىابنيحيىأبو

عن،هريرةأبىعن،الأعرخ!عنالزناد،أبىعن،عجلانبنمحمد

عليك،لغوتفقدالجمعةيوم.أنصت:لصاحبكقلت"إذا:قاللمجراللهرسول

(1)
."د..

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5897

حبيبعنيزيد،حدثناقالا:كاملوأبومسددحدثناداود،أبوحدثنا

ك!ييهالنبىعن،عمروبناللهعبدعن،أبيهعن،شحيببنعمروعن،المعلم

ورجلمنها،حظهفهو(2يلغوحضرها2)فرجل؟نفيرثلاثةالجمعة"يحفر:قال

حضرهاورجل،منعهشاءوإنأعطاهشاءإن،اللهدعارجلفهوبدعاء)3(حضرها

كفارفهى،أحدايؤذولم،مسلمرقبة،ظ75131يتخطولمودكوت،بإنصات

)من:يقولوجلعراللهبأنوذلك،أيامثلاثةوزيادةتليهاالتىالجمعةإلى

.،160:الأنعاماأثالهامهـو")4(عشرفلهبالحسنةجا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5898

وابنبه.مسرةأبىابنطريقمن01/213التمهدفىالبرعبدابنوأخرجه.(3)الفاكهىفوائد(1)

به.المقرىطريقمن(937)معجمهفىالمقرئ

بلغو!.)يحضرها:الأصلفى(2-2)

)يدعر!.:م،3صفى(3)

وحسنهبه.يزيدطريقمن(1813)خزيمةوابن،(0270)أحمدوأخرجه.(أ113)داودأبو(4)

.(984)داودأبىصحيحفىالألبانى
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الجمعةكتاب
للخطبهالإنصاتباب

بنمحمدحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

عن،نمرأبىبناللهعبدابنيعنىشريكأخبرنى،كثيرأبىابنيعنىجعفر

!ي!والنبئالجمعةيومالمسجددخلت:قال!أنهذرأبىعن،(1)يساربنعطاء

فقلت،""براءةسورةكي!النبئفقرأ،كعببنأبىمنقريبافجلست،يخطب

!واللهرسول!صلىفلما،يكلمنىولمفحصر؟ال!ورةهذهنزلتمتى:لأبى

منلكما:أبئفقاليملمنى.ولمفنجهتنى)2(سألتكإنى:لأبىقلتصلاته

3/220بجنبكنتاللهنبئيا:فقلت/جمي!آالنبىإلىفذهبت.لغوتماإلاصلاتك

ولمفنجهنى؟ال!ورةهذهأنزلتمتى:فسألته"براءة"تقرأوأنتأبى

"صدق:جمي!االنبىفقال.لغوتمماإلاصلاتكمنلكما:قالثئم،يكفمنى

.(3)"ىبأ

(4)وأالدرداءأبىعن،عطاءعن،شريكعن،جعفربنالفهعبدورواه

الدرداء،أبىعنقيسبنحربورواهبينهما.القصةوجعلكعببنأبى

بنجابرعن(6)جاريةبنعيسىورواه،(أبى)وبينبينهالقضةوجعل

ورواه،(7)بعكبنوأبىمسعودابنبينالقضةهذهمعنىفذكر،الفهعبد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

"السائمبإ.:سفى

.2/150للحربىالحديمثغريمبعنك.يكفهبمااستقبلتهإذانجفا:الرجلنجهت

به.مريمأبىابنطريقمن(1807،1808)خزيمةابنأخرجه

"عن،.:م،سفى

.موثقونأحمدلورجا:2/581لمجمعافىالهثمىوقال.قيسبنحربطريقمن(07312)أحمدأخرجه

.22/588الكمالتهذيبوينظر"حارثة!.:سفى

به.عيسىطريقمن(2794)حبانابنأخر!
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الجمعةكتاب
يسمعهالموانللخطبةالإنصاتباب

رجلبينالقضةهذهمعنىفجعل،عباسابنعنعكرمةعنأبانبنالحكم

مسعودبنالفهعبدالمصيبوجعلمسعود،بناللهعبدوبينمسمىغير

والفهإسنادهذكرناائذىالحديثمنأصحالبابفىوليس.(1)ىبأبدل

بنأبىوبينذرأبىبينمرسلاالرحمنعبدبنسلمةأبورواهفقد،(2)أعلم

.(3)هنعسألهشىءفىكعب

:هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدوأسنده

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرناه-5899

أبىعن،عمروبنمحمدعن،حضادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

أبوقالإذالجمعةيوميخطبلمجفالفهرسولبينما:قالىهريرةأبىعن،سلمة

قالىصلاتهقضىفلما،يجبهفلم؟ال!ورةهذهأنزلتمتى:كعببنلأبىذز

:فقاللهذلكفذكرلمجررالنبئذرأبوفأتى.لغوتماإلاصلاتكمنلكما:له

.(4)((ىبأ"صدق

يسمعهاا!لوإنللخطبةالإنصاتباب

العباسأبوحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرناهـ-009

ابنحدثنا،أبىأخبرنى،مزيدبنالوليدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمد

به.الحكمطريقمن(1809)خزيمةابنأخرجه(1)

ذر.(بايدركلمعطاءفإن،مرسللكنه:1148/3الذهبىقال(2)

به.سلمة(بىطريقمن(5424)الرزاقعبدأخرجه(3)

.(4862)الطيالسى(4)
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يسمعهالموانللخطبةالانصاتبابالجمعةكتاب

سمعتط:قالعثمانأملامرأتهمولىعن،الخراسانئعطاءحدثنى،جابر

إلىبراياتهاالشياطينغدتالجمعةيومكانإذا:يقولالمنبرعلىل!جنهعليا

عنويثبطونهمالحوائجويذكرونهمبالزبائث)1(الناسيأخذونالأسواق

رجلعلىيكتبونالمساجدأبوابإلىبراياتهاالملائكةوتغدو،الجمعة

الرجلفإذا.ساعتينمنفلان،ساعةمنجاءفلان،فيهاجاءالتىالساعة

لهكانيلغولموأنصتوالنظرالاستماعمنفيهيستمكنمجلساجلس

(4)لفكلهكانيلغولموأنصتفنأىمجلسا(3)سلجوإذا،الأجرمنلى ..(2)

ولمفلغاوالنظرالاستماعمنفيهيستمكنمجلساجلسومنالأجر،من

يوملأخيهقالومن،وزرمن-كفل:قالأو-كفلانعليهكانينصت

اخرفىيقولثمشىء.جمعتهمنلهفليسلغاومنلغا،فقدصه.:الجمعة

كتابفىداودبوأأخرجه.(5)كلذيقولوهوجمجواللهرسولسمعتقد:ذلك

.(6)"السنن"

:قالواوغيرهالمزكىإسحاقأبىابقزكرياأبوأخبرنا(و1059-31/76

أخبرنا،سليمانبقالربيعأخبرنا،يعقوببقمحمدالعباسأبوحدثنا

.2/182النهاية.مهامهعنالإنسانيحبسالذىالأمروهى،ربيثةجمع:الربائث(1)

.4/192النهاية.والنصيبالحظ:بالكسرالكفل(2)

"فيه".:مفىبعده(3)

"كفلان".:سفى(4)

وهنا،تدليسصاحبالخراسانى:3/9411الذهبىوقال.بهعطاءطريقمن(971)أحمدأخرجه(5)

.مجهولعندلسقد

.(230)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(0511)داودأبو(6)
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بهالتكلمدونبالسكوتالاشارةبابالجمعةكتاب

بكربوأناأخبر،نئالمهرجاأحمدبوأناأنجرو)خ(لكماناأنجى"المثافعئ

حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفرابن

نأ،عامرأبىبنمالكعن،الفهعبيد)1(بنعمرمولىالنضرأبىعن،مالك

قامإذا:خطبإذاذلكيدعقفما،خطبتهفىيقول!كان4!فرعفانبنعثمان

يسمعلاالذىللمنصتفإن؟وأنصتوافاستمعواالجمعةيوميخطبالامام
(2)

الصفوففاعدلواالصخلاةقامتفإذا،المنصتلل!امعمامثلالحظمن

حتىيكئرلاثئم.الصلاةتماممنالصفوفاعتدال!فإن،بالمناكبوحاذوا

فيكئر)3(.استوتقدأنفيخبرونه،المخفوفبتسويةوكلهمقدرجال!يأتيه

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا/-3/2212059

لاكانأنه،الحسنعن،هشامعن،إبراهيمأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الزبيع

لا:قال!وأنجرنا:قال!وتسبيحا.وتهليلأايمبيرنفسهفىالفهيذكرأنبأسايرى

يخطبماموالاأيقرأ:إبراهيمسأل!أنهأخبرنىالمعتمربنمنصورأنإلاأعلم

.(يضزك)ألاعسى:فقال!(4؟الخطبةيسمعلاوهو4)الجمعةيوم

بهالمحل!ادونبالسحوتالإشارةباب

قريبامنكوكانرجلتكفمإذا:قال!الهصوحانبنزيدعنيذكر

.87/2الكمالتهذيبوينظر"عبد،.:مفى(1)

"فى".:مفى(2)

.1/104ومالك،203/1والافعى،(1755)المعرفةفىالمصنف(3)

.م:فىلي!(4-4)

.1/204والافعى،(1756،1757)المعرفةفىالمصنف(5)
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الجمعةكتاب

(1)إليهفأشربعيداكانوإن،فاغمزه

اختيار،...مام،اللالإنصاتأنزعممنحجةباب

بنالفضلىبنمحمدأخبرنا،زكريابنأحمدبنمحمدأخبرنا-5359

بنإسماعيلحدثنا،حجربنعلئحدثنا،جدىأخبرنا،إسحاقبنمحمد

المسجدرجلدخل:يقولمالكبنأنسسمعأنهشريئر،حدثناجعفر،

الساعة؟متىاللهرسوليا:فقالالجمعةيومالمنبرعلى!ج!اللهورسول

نأإليهيشيرونذلككل،مراتثلاثفسأله،اسكتأنالناسإليهفأشار

وذكر."لها؟أعددتماذا"ويحك:الثالثةعندلمجي!اللهرسوللهفقال،اسكت

.(2)الحديث

الحلاموأناختياز،للإمامالإنصاتأنزعممنحجةباب

مباخيخطبوالإمامغيرهيعنىأويعنيهفيما

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4559

ومسددوسليمانعارمحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالصفار،عبيد

:قالاللهعبدبنجابرعن،ديناربنعمروعن،زيدبنحمادحدثنا:قالوا

."؟فلانياعليت":فقالالجمعةيومالناسيخطبج!عاللهورسولرجلجاء

عن""الصحيحفىالبخارىرواه،عارملفظ.(3)"عكرظ"ع:قاللا.:قال

حديثهذافىمضىوقد،(4)دامحعنالربيعأبىعنمسلمورواه،عارم

.(5256)شيبةأبىابنومصنف،(5381)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

به.شريكطريقمن(5873)الكبرىفىوالنسائى،(30271)أحمدوأخرجه.(1796)خزيمةابن(2)

.(5881)فىتقدم(3)

.(54/875)ومسلم،(930)البخارى(4)
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اختيار،...للامامالإنصاتأنزعممنحجةبابالجمعةكتاب

وحديث،(1)الخطبةفىالامامكلامبابفىوجماعةالخدرئسعيدأبى

الاستسقاء)3(.(2)كتابفىمخزجالاستسقاءطلبائذىالزجل

محمدبنإسحاقالفهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5559

الوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاال!وسئ

أبىبنالفهعبدبنإسحاقحذثنى،الأوزاعئحدثنا،أبىأخبرنى،مزيدابن

عهدعلى(4)ةنسالناسأصابت:قالمالكبنأنسحذثنى،طلحة

الناسيخطبالجمعةيومالمنبرعلىلمج!الفهرسولفبينا،!اللهرسول

لنا.الفهفادع،العيالوجاع،المالهلك،القهرسوليا:فقالأعرابئفأتاه

نفسىفوالذى،()قزعةال!ماءفىنرىوما-يديهيعنىع!ه-الفهرسولفرفع

حتىالمنبرعنينزللمثئم،الجبالكأمثالسحابثارتحتىوضعهامابيده

بعدومنالغد،ومن،ذلكيومنافمطرنا،لحيتهعلىيتحادرالمطررأيت

:قالأو-الأعرابئذلكفقام،الأخرىالجمعةحتى،يليهوائذىالغد،

لنا.الفهفادع،العيالوجاع،البناءتهذم،اللهرسولطيا:فقال-غيرهرجل

إلى(6)بيدهيشيرفما:قال.(اعليناولاحوالينا"الفهئم:فقاللمجواللهرسولفرفع

.(5889-5882)فىتقدم(1)

"طلب".:مفىبعده(2)

.(6518)فىسيأتى(3)

.4/339السننمعالم.والجدبالقحط:السنة(4)

.4/59النهايةقزع.:وجمعها،الغيممنقطعةأى:قزعة(5)

.إبيديه:بخطه9:الأصلحاسيةفى(6)

-364-



اختيار،...للإمامالإنصاتانزعممنحجةبابالجمعلاكتاب

،(1)الجوبةمثلالمدينةصارتحتىانفرجتإلاالممئحابمن،ظ76/31ناحية

إلاالنواحىمنناحيةمنأحديجئولمشهوا،(2)قناةوادىالوادىوسال

حديثمن()""الصحيحفىومسلمالبخارىأخرجه.(4)(3)دوجلابحذث

الأوزاعى)6(.

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-6559

حدثنا،العثمانئيعنىمروانأبوحدثنا،علىبنشادلبنمحمدالعباس

بنكعببناللهعبدبنالرحمنعبدعن،الزهرئعن،سعدابنيعنىإبراهيم

222/3بخيبرالحقيقأبىاب!إلى/عمجواللهرسولبعثالذينالرهطأن،مالك

الجمحة،يومالمنبرعلىقائموهو!اللهرسولعلىمواوقدفقتلوه،ليقتلوه

ياوجهكأفلح:فقالواالؤجوه"."أفلحت:رآهمحينكي!اللهرسوللهمفقال

قائموهوبهقتلالذىبالسيففدعا.نعم:قالوا"أقتلتموه؟".:قال.اللهرسول

."السيفذبابفىطعامههذا"أجل،:!اللهرسولفقال،فسلهالمنبرعلى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.1/163الأنوارمثارق.البيوتبينالفجوةهو:وقيل،الأرضمنالمتسعالمكان:الجوبة

الذهبمهدإلىتصلالحجازشرقمنشاسعةمناطقيستسيلالمدينةأوديةمنوإسعواد:قناة

الربذةمياهيأخذفإنهالشرقمناما،كيلمائتىقرابةوبينهماشمالاخيبرحرةأواسطوإلى،جنوبا

والمعالم،4/140البلدانمعجمينظر.المدينةمنكيلا150قرابةعلىوالشقرانورحرحان

.258صالنبويةالسيرةفىالواردةالجغرافية

.1/312النهايةالغزير.المطر،الجيمبفتحالجود،

طريقمن(1527)والفسائى،(13693)احمدوأخرجه.ا6/139،40الدلائلفىالمصنف

به.الأوزاعى

"وغيره".:الأصلفىبعده

.(897/9)ومسلم،(1801،0331)البخارى
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اختيار،...سمامالانصاتأنزعممنحجةبابالجمعةكتاب

خزاعى،بنوأسود،أنيسبنالفهوعبد،عتيكبنالفهعبدالزهطوكان

.(1)الخامسالزهرئيحفظولاالرهرى-يظنفيماقتادةوأبولهم-حليف

أرباببينفيمامشهور+ةم!صقوهذهجئا،مرسلفهومرسلاكانوإنوهذا

الرهرئ.عناخروجهمنروىوقدالمغازى.

معوذكراالقصةهذهفذكراالربير.بنعروةعنالأسودأبىعنوروى

:سنانبنمسعودهؤلاء

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناه-5759

ابنعن،اللهعبدبنحسانحدثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

حدثنا،يعقوبوحذثنا:قال)ح(عروةعنالأسود،أبوحذثنى،لهيعة

ابنعن،عقبةبنموسىعن،فليحبنمحمدحدثناالمنذر،بنإبراهيم

القضة)2(.هذهفذكرا.شهاب

مختصرا:موصولاآخروجهمنروىوقد

الأصبهانئ،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5859

الخالق،عبدابنيعنىعمروبنأحمدأخبرنا،حئانابنمحمدأبوأنجرنا

عن،إسحاقبنمحمدعن،سعيدبنيحيىحدثنا،الجوهرئإبراهيمحدثنا

بنإبراهيمطريقمن2/467المديفةتاريخفىشبةابنوأخرجه.(1759)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الزهرىطريقمن(9747)الرزاقوعبدبه.سعد

،2/464المديفةتاريخفىشبةوابنبه.لهيعةابنطريقمن38/4الدلائلفىالمصنفاخرجه(2)

به.المنذربنإبراهيمعن465
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اختيار،...مام*اللالإنصاتأنزعممقحجةبابالجمعةكتاب

بعثنى:قالأبيهعن،أنيسبناللهعبدابنعن،الزبيربنجعفربنمحمد

الجمحةيوميخطبوهورجعتفلما،(1)الحقيقأبىابنإلىلمجييهاللهرسول

.(2)فأفلحاللهرسولياووجهك:قلت."الوجه"أفلح:وال

الفهعبدعن،كعببناللهعبدبنالرحمنعبدعنبتمامهذلكوروى

موصولا)3(.أنيسابن

نصرأبىابنبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5959

العبدوىحازمأبووأخبرنا)ح(عمارأبوحدثنا،الموجهأبوحدثنا،المروزى

محمدبكرأبوأخبرنا،الحافظمحمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظ

بنالفضلحدثنا،حريثبنالحسينعمارأبوحدثنا،خزيمةبنإسحادتىابن

بنجريرعن،شبيلبنالمغيرةعن،إسحاقأبىبنيونسعن،موسى

وحللتراحلتىأنخت!ج!اللهرسولمدينةمندنوتلما:قالاللهعبد

علىفسلم،يخطب!يماللهورسولفدخلتحلتى،فلسمتعيبتى (4).

ذكرهلاللهعبديا:لجليسىفقلت،بالحدقالناسفرمانى!يماللهرسول

هوبينماالذكر؟بأحسنذكركنعيم:قالشيئا؟أمرىمنلمجييهاللهرسول

مقأو-البابهذامقعليكمسيدحل"إنه:فقالخطبتهفىلهعرضإذيخطب

"قال".:مفىبعده(1)

مطولا.أني!بناللهعبدبنعطيةطريقمن394-1/391الواقدىأخرجه(2)

الهيثمىوقالأني!.بناللهعبدعنمهأأبىجدهعنالرحمنعبدطريقمن(079)يعلىأبوأخرجه(3)

ضعيف.وهومجمعبنإسماعيلبنإبراهيموفيه:198/6المجمعفى

.(بى)ع1/634العربلسانينظر.وعيبعيابوالجمع،المتاعفيهيكونجلدمنوعاء:العيبة(4)
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الجمعةكتاب
اختيار،...للاءمامالإنصاتأنزعممنحجةباب

علىاللهفحمدت."(1)بللملمسحةوجههعلىوإنيمن،ذىخيرمن-الفبئهذا

أبلانى)2(.ما

أبوأخبرنا،الخطيبيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرنا-5591

،الززاقعبدحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارىبحر

جاء:قالأبيهعن،اللهعبدبنسالمعنالزهرى،عنمعمر،عن

؟هذهساعةأية:فقالالجمعةيوميخطبالمنبرعلىهن!الزوعمر،د!بهعثمان

وقد(و77/31،أيضاوالوضوء:قالالوضوء.إلاكانما:د!يهبهعثمانفقال

!(3)بالغسليأمرناكانلمجح!اللهرسولأنعلمت

عن،مسعرحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئوحدثنا:قال-1591

يومالمنبرعلىوهو4!فرعفانبنعثمانقال:قالأبيهعن،موسىبنعمران

إصبعه،بطرف(أشار)وهذا؟لأهلنا)4(اشتريتهل:لرجل،يخطبالجمعة

.(6)الحنطةيعنى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

الملائكةيصفونأبدالأنهم؟منهظاهرأثرأى:جمالومسحةملكمسحةوبههعلى:يقال

.328/4،359النهايةينظر.المدحفىإلاذلكيقالولا،بالجمال

5/346،347الدلائلفىالمصنفوأخرجه.الشخينشرطعلىصحيح:وقال1/285الحاكم

بنالحسينعن(8304)البهرىفىالنسائىوأخرجه،(1798)خزيمةوابنبه.حازمأبىعن

به.يون!طريقمن(1797)خزيمةوابن،(19180)وأحمد.بهحريث

،1416،1417)فىوتقدم.(494)والرمذى،(202)أحمدوعنه،(5292)الرزاقعبد

.(409)الرمذىصحيحفىالألبانىوصححه.(5729

"يلاجنا،.:سفى

"أو،.:مفى

!الخطبة،.:م،3صفى
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الجمعةكتاب
العاطسويشمتالسلاميردقال:منباب

223/3العاطسويشمتمال!م!لايردقال:ص/باب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5912

بنأشعثعن،سفيانحدننا،قبيصةحدثنا،الباغندىحدثنا،الصفارعبيد

مرناأ:قالعازببنالبراءعن،مقرنبنسويدبنمعاويةعن،الشعثاءأبى

الجنائز،واتباع،المريقبعيادةأمرنا؟سبععنونهانابسبع!يمالفهرسول

ونصمر،العاطسوتشميت،القسموإبرار،الداعىوإجابة،السلامورد

وعنالمفخة)1(،آنيةفىالشربوعن،الذهبخاتمعنونهانا،المظلوم

الصحيح""فىالبخارىرواه.والميثرة)2(.والقسىوالإستبرقوالديباجالحرير

.3سميالىعناخروجهمنمسلموأخرجه،عقبة!بقبيصةعن

بناللهعبدبنمحمدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5913

،الرزاقعبدحدثنا،زهيربنفياضحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرثا،قريش

قال:قالهريرةأبىعن،المسيبابنعن،الزهرىعنمعمر،أخبرنا

العاطس،(4)وتشميت،السلامرذ؟أخيهعلىللمسلمتجب"خمس:!يوللهارسول

.الخطاببنعمرعننحوه(5388)الرزاقعبدوأخرج،السياقبهذانجده=ولم

.""الذهب:الأصلفى(1)

بهسفيانطريقمن(9612)الكبرىفىوالنسائى،(5838)والبخارى،(18644)أحمدأخرجه(2)

.(6135،11619)فىوسيأتى.(99)فىاوتقدوختصرا.مطولا

.(."./3!66)ومسلم،(5849،6654)البخارى(3)

السمت،مؤالعاطستسميتاشتقاق:وقيل:الأثيرابنقال،ا!مهملةابالسين""تسميت:الأصلفى(4)

.367/!،يةالن!للعطاس.تنؤعجهيئتهلأن،حسقسمتعلىاللهجعلك:أى،الحسنةالهيئةوهو
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الجمعةكتاب
العاطسويشمتالسلاميردقال:منباب

الصحيح""فىمسلمرواهالذعوة")2(.وإجمابةالجنائز)1(،واتجماع،المريضوعيادة

البخارى)4(.إليهوأشارالززاق)3(،عبدعنحميدبنعبدعن

أبوحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنزكرياأبوأخبرنا-4159

عن،هشامعن،إبراهيمأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،العباس

الجمعةيوميخطبوالإمامالرجلعطس"إذا:قالجم!النبىعن،الحسن

.(6)مرسلوهذا.ه"؟-

،(8)السلامردفىاللهعبدبنسالموعن،(7)قولهمنالحسنعنوروى

أنهعنهوروىال!لام)01(،وردالعاطس(9)تشميتفىالنخعىإبراهيموعن

وسئل.نفسهفىيرد:السلامفىقالانهالمسئبابنعنويذكر،"هه

يرذكانأنهال!لامفىسيرينابنوعن،(13)هنعفنهى(12)التشميتعن

.،أالجنازة:م،3صفى(1)

.(669")فىوسياتىبه.الرزاقعبدطريقمن(5030)داودأبوأخرجه(2)

.(2162/4)مسلم(3)

.(0412)عقبالبخارى(4)

"فيسمتأ.:موفى"فسمته،،:الأصلفى(5)

.51و:3/1152الذهبىوقال.203/1والشافعى،(1763)المعرفةفىالمصنف(6)

.10/221والتمهيد،4/72المنذرلابنالأوسطينظر(7)

.(5301)شيبةأبىابنومصنف،(5442)الرزاقعبدمصنفينظر(8)

)تسميت".:الأصلفى(9)

.(5299)شيبةأبىابنومصنف،(5437)الرزاقعبدمصنفينظر(10)

.(5308)شيبةأبىابنومصنف،(5441)الرزاقعبدمصنفينظر(11)

لما."التسميت:الأصلفى(12)

فقط.التشميتذكروفيهما،(5306)شيةابىابنومصنف،(5439)الرزاقعبدمصنفينظر(13)
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الجمعةكتاب

يتكفم)1(.ولاإيماء

الحصىمسكراهيةباب

الحصىمسكراهيةبا!

محمدجعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5915

عن،معاويةأبوحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثناالوزاز،عمووابن

توضأ"من:!رالفهرسولقال:قالهريرةبىأعن،صالحبىأعن،الأعصش

إلىالجمعةمنلهغفر،واستمعوألصتفدنا،الجمعةأتىثئمالوضوء،فأحسن

لصحيح"ا"فىمسلمرواه.(2)"افلفقدالحصىمسوإن،أيامثلاثةوزيادة،الجمعة

الوضوءأنعلىدليلوفيه.(3)معاويةأبىعنوغيرهيحيىبنيحيىعن

الجمعة.غسلمنيجزئ

الإمامالمحدثاستئذانباب

يمتئذنوه!وحتىيذهبوائوجاءأتيعكمحم!انوأ)وإذا:ثناؤهجلالفهقال

(4)

.بيدهيشيرأنالإماموإذن،والجمعةالغزوفىذاك:مجاهاقال(62النور:أ

فىهى:قالمكحولوعن.(ونحوها)الحربفى:قالجبيربنسعيدوعن

.(5305)شيبةأبىابنمصنفينظر(1)

،(0501)داودوابو،(9484)أحمدواخرجه.(370)مصنفاتهفيهمجموعفىالبخترىجعفرأبو(2)

طريقمن(2311)حبانابنوعته،(6175)خزيمةوابن،(5201)ماجهوابن،(984)والضرمذى

به.معاويةابى

.(857/27)مسلم(3)

.(0525)شيبهأبىابنومصنف،(1551)الرزاقعبدمصنفينظر(4)

.8/2652حاتمأبىابنتفسيرينظر(5)
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224/3

الجمعةكتاب
الإمامالمحدثاستنذانباب

الاماميستأذنونرأيتهم:قالعطاءوعنبمنسوخة)1(.وليستوالجمعةالغزو

بنمالكوكانيتكفم)2(.ولاالامامويشيربيدهالزجليشير،يخطبوهو

.(3)يخرجأنأرادإذاالجمعةيومالاماميستأذنأنعليهليس:يقولأنس

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناماقولهصخةعلىودذ-5916

حدثنا،الأزردتىالفرجبنمحمدحدثنا،بالزىالفقيهمحمدبنإسماعيلبكر

عن،أبيهعن،عروةبنهشامأخبرنى،جريجابنعنمحمد،بنحجاج

ثثمبأنفهفليأخذصلائهفىأحدكمأحدث"إذا:كع!الفهرسولقال:قالتعائشة

.(4)"لينصرف

المقدمئ،علىبنوعمرالسينانئموسىبنالفضلرواهوكذلك

ذكر/دونمرسلاهشامعنجماعةورواه،()عروةبنهشامعن،ظ77/31

6)ير
فيه.ئشه

الجمعةيومأحدكمأحدثإذا:قالمرسلاهشامعنالثورئورواه

.(7)ليخرجثئمأنفهعلىفليمسك

.17/385،386جريرابنوتفسير،(5507)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

.(5507)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

.106/1مالك(3)

به.محمدبنحجاجطريقمن(1411)داودأبووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/184الحاكم(4)

وابن،(1901)خزيمةوابن،(1222)ماجهوابن.بهالفضلطريقمن(2239)حبانابنأخر!(5)

به.المقدمىعلىبنعمرطريىمن(2238)حبان

.41/061،161قطنىارالدعللينظرومرسلا.هامطريقمن(9302)الاتحاففىكمامسدد-أخرجه(6)

.100.الصلاةفىأحدكمأحدث"إذا:بلفظهامعنالئورىعن(532)الرزاقعبدأخرجه(7)
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الجمعةكتاب
المنبرمنينزلمابعديتكلمالإمامباب

المنبرمنينزلمابعديتحل!االإمامباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-5917

يعنىجريرعن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

كان:قالمالألكبنأنسعنذكرالبنانئثابتاسمعت:قال!حازمابن

المنبر،منينزلماوبعدالصلاةتقاممابعدالرجللهيعرضعج!الفهرسول!

.(1)الصلاةإلىيتقذمثمحاجتهيقضىحتىمعهفيقوم

فىداودأبوقال!:قال!بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا

(2)

.حازمبنجريربهتفزدمفاوهو،ثابتعنبمعروفليس:الحديثهذا

الله.رحمهالبخارىذكرهوبمعناه:الشيخقال

بنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناماثابتعنوالمشهور-5918

يعنىحجاجحدثنا،مسلمأبوحدثناالضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدان

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(سلمةابنوهوحمادحدثنا،منهال!ابن

بنأحمدحدثنا،محمدبنالفهعبدحدثنا،جعفرأبىابنعمروأبوأخبرنى

أنهأنسعن،ثابتعن،(4)دامححدثنا،(3)حبانحدثنا،الدارمئسعيد

ماجهوابن،(1841)والشائى،(517)والترمذى،(0121)داودوابو،(10122)أحمداخرجه(1)

.(244)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1838)خزيمةوابن،(1711)

.(0121)عقبداودأبو(2)

.328/5الكمالتهذيبوينظر"حيان".:مفى(3)

"عمارة".:مفى(4)

-373-



الجمعةكتاب
المنبرمنينزلمابعديتكلمالإمامباب

يناجيه!مالنبئفقام.حاجةلى:رجلفقالالعشاء،صلاةأقيمت:قال

روايةوفى.(1)حبانحديثلفظصفوا.ثئمالقومبعضأوالقومنامحتى

اللهرسوليا:رجلفقال،الاخرةالعشاءصلاةالضلاةأقيمت:قالحجا!

يذكرولم.فصلىوجاءالقومبعضنعسحتىيناجيهمعهفقام.حاجةلىإن

الدارمى)3(.سعيدبنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهتوض!شوا)2(.أنهم

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأنجرنا-5919

:قالحميدعن،الأعلىعبدحدثنا،معاذبنحسينحدثنا،داودأبوحدثنا

أنسعنفحدثنى،الصلاةتقاممابعديتكفمالزجلعنالبناض!ثابتاسألت

أقيمتمابعدفحبسهرجلع!ج!الفهلرسولفعرض،الضلاةأقيصت:قال

.()الأعلىعبدعنالرقامعئاشعن""الصحيحفماالبخارئرواه.(4)الصلاة

51ورو.(6)ذكرهمضىوقدأنسعنصهيببنالعزيزعبدرواهوبمعناه

.(7)حازمبنجريرروايةبمعنىمرسلاع!يه!النبىعنالرهرئ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.328/5الكمالتهذيبوينظر"حيان".:مفى

.(596)فىتقدم

.(376/126)مسلم

.(542)داودأبو

.(436)البخارى

.(2329)فىتقدم

الزهرى.طريقمن(63)المراصيلفىداودأبوأخرجه
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الجمعةكتاب
ومامور...أميرمن،الجمعةخلفهتكونمنباب

ومأمورأميرمن،الجمعةخلفهتحونمنباب

عبداأوحانحراأمير،وغير

الكعبئ،محمدبناللهعبدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0592

بناللهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،أيوببنمحمدحدثنا

عن،الصامتبناللهعبدعن،الجونىعمرانأبىعن،شعبةعن،إدريمس

،الصلاةفأقيمت،حبشئعباالماءوعلىالربذةإلىخرجأنه،ر!جبهذرأبى

نأأوصانىلمجمخليلىإن،تقدم:ذرأبولهفقال،العبدفنكص،ذربوأ:فقيل

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)الأطرافمجدععبداكانوإن،وأطيعأسمع

(2)صير
.وغيرهشيبهابىابنبكرأبى

ببغداد،الدقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-1259

بنالحسنحدثنا،الكوفئالقرشئالزبيربنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا

حدثنى،أذسبنمالكحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،عفانبنعلى

ثم،ر!جتهالخطاببنعمرمعالعيدشهدت:قالعبيدأبىعن،الزهرى

أبىبنعلىمعالعيدشهدتثم،ه!زعفانبنعثمانمعالعيدشهدت

محصور)3(.ر!جبماوعثمانه!زطالب

ابنالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو2295-وأخبرنا

.(5185)فىوتقدم.(1439)مستخرجهفىنعيمأبوطريقهومن،(6152)شيبةأبىابن(1)

.(648/240)مسلم(2)

.(5376)فىتقدم(3)
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25/3

الجمعةكتاب
ومامور...أميرمن،الجمعةخلفهتكونمنباب

بنشعيببنبشرحدثنا،خلىبنخالدبنمحمدحدثنا،يعقوب،و78/31

اللهعبيدأن،الزبيربنعروةأخبرخ!:قالالزهرئعن،أبيهعن،حمنئأبى

الدارل!نه/عثمانالمؤمنينأميرعلىدخلأنهأخبرهالخياربنعدىابن2

أميريا:فقالللناسيصفىل!نهطالبأبىبنوعلئمحصور،وهو

،الاماموأنتمحصوروأنتهؤلاءمعالضلاةفىأتحزجإنىالمؤمنين

ماأحسنالضلاةإن:د!بهعثمانلهفقال؟معهمالصلاةفىترىفكيف

.(1)إساءتهمفاجتنبأساءواوإذا،معهمفأحسنأحسنوافإذا،الناسيعمل

(2)الامامةبابفىمفستقدالمعنىهذافىالاثاروسائر

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-5923

الله،عبدأخبرنا،عثمانابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،ابن

(3)مليلبنالملكعبدبنالعزيزعبدحذثنى،عمرانبنحرملةأنجرنا

جالساعامربنعقبةمعكنت:قالأبىحدثنى:قالقضاعةإلىالسليحئ)4(

المنبرعلىفاستوىحذيفةأبىبنمحمدفخرج،الجمعةيومالمنبرمنقريبا

فقال،الناسأقرأمنوكان،القرانمنسورةعليهمقرأثئم،الناسفخطب

"ليقرأن:يقوللمجحيهالفهرسولت!سإنى،ورسولىالفهصدق:عامربنعقبة

الزمية".منالشهميمرقكماالدينمنيمرقونتراقيهم،يجاوزلارجالالقرآن

به.سعيبعن3/40،41العللفىالدارقطنىذكره(1)

.(5396،5397)فىتقدم(2)

.4/151والمختلفوالمؤتلف،388/5والتعديلالجرحوينظر.إمليك9:الأصلفى(3)

.3/283الأنسابوينظرإالسيلحى".:3صفى(4)
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يحتلملمالغلامخلفتجزئالجمعةيرلممنبابالجمعةكتاب

علصتماوإنكصادقا،كنتلئنوالله:فقالحذيفةأبىابنفسمعها

الحديثهذاحمل:المباركابنيعنى،الفهعبدقال.منهمإنك،لكذوب

.(1)المقالةهذهلهمويقولونمعهميجمعونأنهم

يحتلما!لالغلامخلفتجزئالجمعةيرا!لمنباب

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5924

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنعن،عكرمةعن،حصينبنداودعن،يحيىأبىابنعن،آدمبنيحيى

مطلق.موقوف.(2)يحتلمحتىالغلاميؤملا:قالعباس

الصلاةفىإمامتهجوازعلىدلماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5925

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثسا،يعقوب

قومهمنونفراأباهأن،سلمةبنعمروحدثنا،مئالجرحبيبابنيدىمسعر

قضوافلما،القرانفتعفموا،الناسأسلمحينكيهوالفهرسولإلىوفدوا

وأأخذا-أكثركمبكم))يصلى:فقاللنا؟أو،بنايصلىمن:قالواحاجتهم

وأجمع-أحدايجدوافلمفسألواقومهمإلىفجاءوا:قال."للقرآنجمعا-

الهيثمىوقال.بهالمباركابنطريقمن(08173)أحمدوأخرجه.2/705،805والتاريخالمعرفة(1)

.ثقاتورجالهماوالطبرانىاحمدرواه:6/231المجمعفى

ضعيف،يحيهىأبىابن:3/1551الذهبىوقال.بهيحيهىأبىابنعن(3847)الرزاقعبدأخرجه(2)

فيها.مملمعكرمةعنداودوروايات
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الجمعةكتاب
الصلاةفىإمامتهجوازعلىدلماباب

شملةوعلئغلاميومئؤوأنا-أخذتأو-جمعتمفاأكثرالقرانمنأخذ-

إلىإمامهموأناإلاجرممنمجمعاشهدتفما،بهمفصفيتفقذمونى،!لى

وفىجنائزهمعلىبهميصفىوكان:حبيببنمسعرقالهذا.يومى

.(1)لسبيلهمضىحتىمساجدهم

فىوقالعمبرو،عن،ال!ختيانىأثوبعنالامامةبابفىورؤيناه

.(2)ثمانأوسبع:روايةوفى.سنينلستاو،سنينسبعابنوأنا:الحديث

يزيدطريقمن(3964)المشكلضرحفىمختصزاوالطحاوى،1/336،7/89سعدابنأخرجه(1)

.(5205)فىوتقدمبه.

.(5203)فىتخريجهتقدم(2)
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الجمعةكتاب
الجمعةإليالتبكيرفضلباب

ذلكوغيرالجمعةإلىالتبحيرأبوابجماع

الجمعةإلىالتبحيرفضلباب

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-5926

226/3حدثنا،نصر/بنسعدانحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

الصسيب،بنسعيدعن،الزهرىعن،الهلالئمحمدأبوعيينةبنسفيان

بابكلعلىكانالجمعةيومكان"إذا:قال!ي!النبئبهيبلغهريرةأبىعن

الصلاةإلىفالمهجر،فالأولالأؤلالنالم!يكتبونملائكةالمسجدأبوابمن

حتىكبشا-كالمهدىيليهالذىثم،بقرةكالمهدىيليهالذىثم،بدنةكالمهدى

واجتمعواالصحفطوواالإمامجلسفإذا-والبيضة(ظ78/31الدجاجةذكر

(1)"بر
.".

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرناالحافأ،الفهعبدأبووأخبرنا-5927

قالا:الوراقحجاجبنومحمدالحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

نإ:قالأنهإلا،بنحوهفذكره.عيينةبنسفيانأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا

الإمامجلسفإذا،فالأولالأول،منازلهمعلىالنالم!"يكتبون:وقال.قال!ي!النبئ

فىمسلمرواه.بمعناهالمهجرذكصثم."الخطبةواستمعواالصحفطووا

(2)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيح

وأخرجه.بهسعدانطريقمن8/65العللفىالدارقطنىوأخرجه.(646)الصغرىفىالمصنف(1)

سفيانطريقمن(1769)خزيمةوابن،(9201)ماجهوابن،(1385)والنسائى،(7258)أحمد

.سعدانطريقمن(16702)فىوسيأتىبه.

.(.../085)2/587مسلم(2)
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الجمعةكتاب
الجمعةإلىالتبكيرفضلباب

حدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5928

عن،ذئبأبىابنأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الفهعبدبنإبراهيم

عوو:اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،الأغراللهعبدأبىعن،الزهرئ

،فالأولالأولويكتبونالمسجدبابعلىالملائكةوقفتالجمعةيومكان"إذا

يهدىكالذىثم،بقرةيهدىكاثذىثئم،بدنةيهدىالذىكمثلالمهجرفمثل

طوواالإمامخرجفإذابيفحة،يهدىكالذىثئم،دجاجةيهدىكائذىثمكبشا،

ابنعنادمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"ركذلاويستمعونصحفهم

الرهرى)2(.عنيزيدبنيونسحديثمنمسلموأخرجه،ذئبأبى

إسحادتىأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5929

بنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

بنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

حدثنا:(3القاضىإسحادتىبنإسماعيلقال3)،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدان

أبىعن،السمانصالحأبىعن،سمىعن،مالكعن،مسلمةبنالفهعبد

فكأنماراحثمالجنابةغسلالجمعةيوماغتسل"من:قالع!حيهالفهرسولأنةهرير

به.الزهرىطريقمن(1384)والنسائى،(7766)وأحمدبه.يزيدعن(7768)أحمد(خرجه(1)

.(02461)فىوسيأتى

.(850/24)2/587ومسلم،(9291البخارى(2)

فىمنهالمنقولإفى:الأصلحاشيةفىوكتباالصفارأ.:موفى.3ص،س،الأصلفىليس(3-3)

المؤلفأصلفىوقع:مثالههذاماالحاشيةفىوكتب.اللهعبدحدثنا:وبينعبيدبينبياضالأم

بنإسماعيلبإئباتالصوابوهو."القاضىإسحاقبنإسماعيلقال:البياضهذامكانحاشةفى

وغيرها.(203،719،2027،0721،2472،2655)فىتقدمكماإسحاق
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الجمعةإلىالتبكيرفضلبابالجمعةكتاب

الثالثةالساعةفىراحومن،بقرةقرب(فكأنما)1الثانيةالشاعةفىراحومن،بدنةقرب

راحومن،دجاجةقربفكأنماالرابعةالساعةفىراحومن،أقرنكبشاقربفكأنما

يستمعونالملائكةحفوتالإمائمخرجفإذا،بيفحةقربفكأنماالخامسةالساعةفى

بناللهعبدعن"الصحج"فىالبخارىرواه،سواءحديثهمالفظ.(2)"صذلا

.(3)مالكعنقتيبةعنمسلمورواه،مالكصيوسف

السوسى،يوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-5930

بنإسماعيلحدثنا،البغدادىاللهعبدبنمحمدبنمحمدجعفرأبوأحبرنا

عن،مطرأخبرنا،همامحدثنا،المنهالبنحجاجحدثنا،القاضىإسحاق

علىملانكة"تقغد:قال!عوللهارسولأن،جدهعن،بيهأعن،شعيببنعمرو

الإمامخرجفإذا،الإماميخزجحتىالناسمجىءيكتبونالجفعةيومالمسجدأبواب

حبسمالبعفيى:بعض!الملائكة"فتقول:قال."الأقلامورفعتالصحفطويت

3/227وإن،فاشفهمريضاكانإن/اللهئم:الملائكة"فتقول:قالفلانا؟"حبسومافلانا؟

.(4)"هنغأفعائلاكانوإنفاهده،ف!الأكان

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرلا-5931

"فإنما":3صفى(1)

أحمدطريقهومن،1/110ومالك،1/195،196والشافعى،(1777)المعرفةفىالمصنف(2)

به.القعنبىعن(351)داودأبوواخرجه.(1387)والنسالى،(499)والترمذى،(9926)

به.سمىطريقمن(1386)والنسائى

.(085)مسلمو،(188)البخارى(3)

صالح.إشاده:3/1157الذهبىوقال.بهحجاجطريقمن(1771)خزيمةابنأخرجه(4)
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الجمعةكتاب
الجمعةإلىالتبكيرفضلباب

بنالحسينحدثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدجعفرأبوحدثنا،يعقوب

الأشعثأبىعنجابر،بنيزيدبنالزحمنعبدحدثنا،الجعفئعلى

الجمعة:يوموذكره!عالفهرسول!قال!:قال!أوسبنأوسعن،الضنعانى

الجمعةوبينبينهمالهغفر،واستمعوأنصتودناوابتكر،وغدا،واغتسلغسل"من

.(1)((اغلفقدالحصىمسومناصيابم،ثلاثةوزيادة

أبىعنعطئهبننا!حوالذمارئالحارثبنيحيىرواهوكذلك

.ج!جمالنبىعنأوسلصماععطئةبنح!انوذكر،(2)الأشعث

بها،الطابرانئإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبووأخبرنا-5932

إسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبنالفهعبدأخبرنا

أباسمعأنه،الشامىعثمانعن،يزيدبنثورحدثنا،روححدثنا،الصائغ

عن،عمروبناللهعبدعن،الثقفىأوسبنأوسعن،الضنعانئالأشث

ودناوابتكر،وغدا،الجمعةيومواغتسلغسلمن،و79/3"أ:قال!لمجمالنبى

وصيامها")3(.سنةقيامأجريخطوهاخطوةبكللهكان،وأنصتواستمع،واقترب

عثمانمنومتنهإسنادهفىوالوهم،يزيدبنثورعنجماعةرواههكذا

فىوالنسائى،(16172)احمدو(خرجه.1/281والحاكم،(269)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

والنسائى،(61751)وأحمد.بهعلىبنحسينطريقمن(1758)خزيمةوابن،(1729)الكبرى

.(1311)النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.يزيدبنالرحمنعبدطريقمن(1383)

طريقمن(1767)خزيمةوابن،(0138)والنسائى،(964)والترمذى،(61781)أحمدأحرجه(2)

فىالألبانىوصححه.بهعطيةبنحسانطريقمن(5944)فىمسنذاوصيأتىبه.الحارثبنجيى

.(1308)النسائىصحيح

به.روص!عن(6954)أحمد(خرجه(3)
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الجمعةكتاب
الجمعهإلىالمشىصفةباب

عنأوسعنالأشعثأبىعنالجماعةروايةوالصحيحهذا،الشامى

أعلم.والله،ص!ينالنبى

رأسهغسليعنى:"واغتسل"غسل:قولهفى:قالأنهمكحولعنورؤينا

لالهم؟الصحيحهووهذاالعزيز)2(،عبدبنسعيدقالهوكذلك.اوجسده

رءوسهميغسلونأولافكانوا،غيرهأوالخطمئ)3(رءوسهمفىيجعلونكانوا

أعلم.والله،يغتسلونثم

الجمعةإلىالمشىصفةباب

فاسعؤأاتحمعةيؤمرمنللصلؤةنود!اذاءامنواائذين)يأيها:تعالىالفهقال

.،9:الجمعةأ!أدئهدبهرالت

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5933

عن،سالمعن،الزهرئعن،سفيانحدثنا،شيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

إلى)فامضواإلا:يقرؤهار!بهالخطاببنعمرسمعتما:قالأبيه

.(4)(هفلاذكر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-5934

.(349)داودأبوأخرجه(1)

.(035)داودأبوأخرجه(2)

.12/186اللسان.الرأسبهيغسلالنباتمننوع:الخطمى(3)

:وقراءة.بهسفيانطريقمن2/253العللفىوالدارتطنى،22/638تفسيرهفىجريرابنأخرجه(4)

العرضةقبلكانأو،تلاوتهنسختمماولعلها،المصحفرسملمخالفتها؟شاذة)فامضوا(

.عثمانمصحفاتباععلىالصحابةلإجماع؟تركهعلىالإجماعانعقدمماأو،الأخيرة
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الجمعةكتاب
الجمعةإلىالمشىصفةباب

عيينة.بنسفيانأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

.(1)بنحوهفذكره

السعئلاالعملالموضعهذافىالسعىأنومعقول:الشافعئقال

أراد)ومن:وقال.،4:الليلأدشتئ!سغي!)إن:تعالىاللهقال؟الأقدامعلى

سغيكر)وكان:وقال.،19ا!سراء:أمؤص"!وهوسغيهاالاوسىالأخرة

.،39النجم:أسى!ماإلالئنفشنلتش)وأن:وقال.،22ا!نسان:أششكورا!

.،205:البقرةأ(2)!اهيفلفسدالأز!قفىسشتوك)وإذا:وقال

هذا:ئؤكذماذزأبىعنروىوقد:الشيخقال

أبوحدثنا،يوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-5935

سويد،بنأيوبحدثنا،المرادىسليمانبنالربيعحدثنا،الأصئمالعباس

:قالالصامتبنالفهعبدعن،كثيرأبىبنيحيىعن،الأوزاعىحذثنى

سمعتإذأمشىأنافبينا،ربههذرأبافلقيتالجمعةيومالمسجدإلىخرجت

يؤرمنلصلؤةلؤد!إذا):وجلعرالفهلقولالمشى)3(؟فىفرفعت،النداء

أولسنا:فقال،ألاقيهأنكدتجذبةفجذبنى.!اللهدتجرإكفاسعوأ/اتجعة228/3

(4)

!؟سعيلمحى

.1/196والشافعى،(1779)المعرفةفىالمصنف(1)

.196/1الشافعى(2)

.(عف)را"21/4التاجينظرفيه.بالغإذا:السيرفىرفع(3)

المصنف.إلى8/192لهالبارىفتحفىرجبابنعزاه(4)
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الجمعةإلىالمشىصفةبابالجمعةكتاب

ذلك.جميعيؤكدماالسنةوفى:الشيخقال

أبوأخبرنا،الحافظالعبدوىأحمدبنعمرحازمأبوأخبرنا-5936

محمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،العدلسياربناللهعبدبنمحمدالفضل

أبىبنشعيبأخبرنى،نافعبنالحكماليمانأبوحدثنا،الخزاعئعيسىابن

سمعت:قالهريرةأباأن،سلمةأبوحدثنا:قالالزهرىعن،حمزة

تم!ثمونوأتوها،تسعونتأتوهافلاالصلاةأقيمت"إذا:يقولع!ي!اللهرسول

فىالبخارىرواه.(2)((اومتأففاتكمومافصلوا،أدركممفما،(1)السكينةوعليكم

.(3)اليمانأبىعن""الصحيح

المهرجانئ،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-5937

العبدى،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكوأبوأخبرنا

وإسحاقبيهأعن،الرحمنعبدبنلعلاءا(4)نع،مالكثناحد،بكيربناحدثنا

:!اللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعاأنهماأخبراهأنهما،اللهعبدأبى

أدركتمفما،السكينةوعليكموأتوها،تسعونوأنتمتأتوهافلابالصلاةثوب"إذا

.()"الصلاة"إلىيعمدكانماصلاةفىأحدكمفإنفأتموا،فاتكمومافصلوا،

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5938

"والوقار".:الأصلفىبعده(1)

.(3668)فىتقدم(2)

.(908)البخارى(3)

"ابن".:س،الأصلفىبعده(4)

.(2148)حبانوابن،(9930)أحمدطريقهومن،68/1،69مالك(5)
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الجمعةإلىالمشىصفةبابالجمعةكتاب

حدثنا،أيوببنيحيىحدثناالرازئ)1(،محمدبنصالحالفضلأبو

نأ،هريرةأبىعن،أبيهعنالعلاء،أخبرنىجعفر،بنإسماعيل

إلىيعمدكانإذاأحدكم"دإن:قالأنهإلابمثلهفذكره.قاللمجماللهرسول

،(3)أتوببنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"صلاةفىفهوالصلاة

.(4)الصلاةكتابفىذكرهسبقكمامالكحديثمنوأخرجه

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5939

(ظ79/31،نعيمأبوأخبرناالفزاء،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(شيبانحدثنا

أبوالذورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ومشينسبعسنةشعبانمنبقيتعشرةلاحدىالخميسيومالفضل

يحيىعن،النحوىمعاويةأبوشيبانأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،مائتينو

معنصلىنحنبينا:قالأبيهعن،قتادةأبىبنالفهعبدعنكثير،أبىابن

:قالوا."؟شأنكم"ما:فقالدعاهمصلىفلما،رجالجلبةسمعإذلمجمالنبى

فعليكمالصلاةإلىأتيتمإذاتفعلوا،"لا:لقمال.الضلاةإلىاستعجلناالفهرسوليا

نعيم،أبىعنالبخارئرواه.(فأتفوا")فاتكمومافصفوا،أدركمفما،بالسكينة

."الرازى:أبخطه:الحاشيةوفىلما.الدارى":الأصلفى(1)

من(185)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارىبه.جعفربنعلىعن(1065)خزيمةابنأخرجه(2)

به.العلاءطريق

.(6/152؟2)مسلم(3)

.(3672)فىتقدم(4)

.(3675)تخريجهتقدم(5)
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الجمعةكتاب

.(1)شيبانحديثمنمسلموأخرجه

إليهاالركوبوتر&الصلاةإلىالمشىفضلباب

ابنالمقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5459

بنإسماعيلحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدبكرأبوحدثنا،ببغدادالحمامى

:قالص!نأعن،حميدحدثنا،الأنصارىالفهعبدبنمحمدحدثنا،إسحاق

إلىقامحينفقالانبهر)2(وقدالقومإلىفانتهىالمشىفأسرعرجلجاء

الصلاة!رالنبىقضمىفلضافيه.مباركاطمباكثيراحمداللهالحمد:الضلاة

:قالبأسا((.يقللمخيراقالقدفإنه؟القائلمن:أوالمتكفم؟-"من:قال

"لقد:قال.النفسوحفزنىانبهرتوقدالصفإلىانتهيتاللهيارسول

الصلاةإلىأحدكمجاء"إذا:قالسئم."يرفعهاأيهملمتدرونهاملكاعشراثنىرأيت

.(4)"سبقهماويقضىأدركما/ويصلىهينته)3(علىفليمش

إليهاالركوبوتركالصملاةإلىالمشىل!ضفباب

أخبرناإملاء،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-5941

حدثنا،الذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،الشؤقئالحسنبنمحمدبناللهعبد

بنهمامعنمعمر،عن،المباركبناللهعبدعن،مهدىبنالرحمنعبد

إلىوم!ثيكصدق!،الطيبة"الكلمة:قال!ج!النبىعن،هريرةأبىعن،منبه

.(.../306)مسلمو،(536)لبخارىا(1)

هـر(.)ب01/260التاج.نفسهتتابع:انبهر(2)

.2/275الأنوارمشارق.وتثبتبرفق:هينته(3)

به.اللهعبدبنمحمدعن(12960)أحمدأخرجه(4)
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إليهاالركوبوتركالصلاةإلىالمشىفضلبابالجمعةكتاب

"وكل:الحديثفىفقالمعمرعنالززاقعبدورواهصدد!إ)1(.المسجد

فىأخرجاهالوجهذلكومن.(2)"صدقةالضلاةإلىيمضيهاخطوة

.(4)اللهبمشيئ!الركاةكتاباخرفىمخزجوهو،(3)""الصحيحين

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-5942

الوليدحدثنا،مالكبنعمروحدثنا،موسىبنعمرانأخبرنى،الاسماعيلئ

لحقنىإذالجمعةإلىرائحأنابينما:قالمريمأبىبنيزيدحدثنا،مسلبمابن

خطاكاحتسب:فقالماشىوأناراكبوهوخديجبنرافعبنرفاعةبنعباية

قال:()يقولالأنصارىجبرابنعبسأباسمعتفإنى؟الفهسبيلفىهذه

.(6)"رانلاعلىالفهحزمهماالفهسبيلفىقدماهاغبزتأمن:جميرالفهرسول

زكريا،بنالقاسمأخبرنا،بكرأبواخبرنا،عمروأبووأخبرنا-5943

بمعناه!فذكره.مسلمبنالوليدحدثنا:قالاهضاموأبورشيل!بنداودحدثنا

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.صحبةلهوكانتعبسأباسمعت:وقال

وابن،(1494)خزيمةوابن،(1811)أحمدطريقهومن،(034)الزهدفىالمباركبناللهعبد(1)

.(472)حبان

به.الرزاقعبدطريقمن(3381)حبانوابن،(8183)أحمدأخرجه(2)

.(0901/56)ومسلم،(2707،2989)البخارى(3)

.(7896)فىسيأتى(4)

جبر(.ابن"قال:م،سفىبعده(5)

طريقمن(5064)حبانوابن،(6131)والنسائى،(6321)مذىوالتر،(93551)أحمدأخرجه(6)

به.الوليد
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إليهاالركوبوتركالصلاةإلىالمشىفضلبابالجمعةكتاب

.(1)مسلمبنا!وليدعناللهعبدبنعلى

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5944

عن،المباركابنأخبرنا،الجرجرالئحاتمبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

حدثنى،الصنعانئالأشعثأبوحذثنى،عطيةبنحسانحدثنا،الأوزاعى

المج!عهيومغسل"من:يقول!كالفهرسولسمعت:قالالثقفئأوسبنأوس

لهكان،يلغولمفاستمعالإماممنودنا،يركبولمومشىوابتكر،بكرثم،واغتسل

وقيامها(()2(.صيامهاأجرسنةعملخطوةبكل

محمدأبوأخبرنا،الفقيهالأصبهانئالحارثابنبكرأبوأخبرنا-4559

أبوحدثنا:قالواهارونبنوحسنعاصبمأبىوابنعبدانحدثنا،حيانابن

قال:قالأنهإلابنحوهفذكره.المباركابنحدثنا،شيبةأبىابنبكر

.(3)ئيعاللهرسول

شاذانبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنعلىأبو،و31/80أخبرنا-4659

بنمحمدبنالعباسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأخبرناببغداد،

عن،إسحاقبىأعن،إسرائيلأخبرنا،موسىبناللهعبيد)4(حدثنا،حاتم

.(709)رىلبخاا(1)

من(16173،16174)أحمدوأخرجه.(345)داودوأبو،(270)الأوقاتفضائلفىالمصنف(2)

الألبافىوصححه.(5931)فىوتقدموابتكر".غداإثم:الثانىالموضعوفى،بهالمباركابنطريق

.(333)داودأبىصحيحفى

.(0871)ماجهابنوعنه،(0265)شيبةأبىوابن،(1573)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابن(3)

"عبدإ.:مفى(4)
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الصلاةإلىخرجإذاأصابعهبينيشبكلا:بابالجمعةكتاب

فقدالضلاةإلىامشوا:قالمسعودابنيعنىالفهعبدعن،الأحوصأبى

الفهرضىوالأنصاروالمهاجرونوعمربكرأبو،منكمخيرهومنإليهامشى

ألاعليكولا،وجلعراللهذكروأكثرواالخطىقاربوا،أجمعينعنهم

.(1)لجوعزالفهذكرعلىأعانكمنإلاأحداتصحب

الصلاةإلىخرجإذاأصابعهبينيشبكلا4/بافي-3/230

أخبرناالروزنئ)2(،أحمدبنالوليدبنأحمدحامدأبوأخبرنا-5947

حدثنا،المدائنئروحبنالقهعبدحدثنا،الشئافعئالفهعبدبنمحمدبكرأبو

ثمامةأبىعن،إسحاقبنسعدعن،قيسبنداودحدثنا،عمربنعثمان

المسجدإلىمتوجهابالبلاطوأناعجرةبنكعبأدركنى:قالالحناط)3(

فأحسنأحدكمتوضأ"إذا:قالجمج!اللهرسولإن:فقالأصابعىبينمشبكا

.(4)"أصابعهبينيشبكنفلاالمسجدإلىعامداخرجثئمالوضوء

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-4859

داودحدثنا،المؤذنالهيثمبنعثمانحدثناالمجؤز،سهلبنالحسنحدثنا

.(2867)الئعبفىالمصنف(1)

.(4425)فىترجمتهوتقدمت"المروزىأ.:م،سفى(2)

.""الخياط:3صفى(3)

لامجهول:ثمامةأبىعن3/1601الذهبىوقالبه.عمربنعثمانعن(1444)الدارمىأخر!(4)

نكارة.وفيه،الحديثبهذاإلايعرف
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الجمعةكتاب
الصلاةإلىخرجإذاأصابعهبينيشبدلا:باب

لقينى:قالالحناط)1(ثمامةأبىعن،إسحاقبنسعدحدثنا،الفراءقيسابن

سمعتإنى:فقالأصابعىبينأشبكالمسجدإلىمتوجهوأناعجرةبنكعب

فإئهأصابعهبينيشبكفلاالمسجدأتىثمأحدكمتوضأ"إذا:يقولكيوللهارسول

"(2)
.صملاه((لمحى

داودعنعمروبنالملكعبدعامروأبووهببناللهعبدرواهوكذلك

(3)ير

ديس.بن

حدثناجعفو،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-5949

المقبرى،سعيدعن،ذئبأبىابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

:قال!صاللهرسولأن،عجرةبنكعبعن،أبيهعن،سالملبنىمولىعن

بعدأصابعهبينأحدكميشمئكنفلا،صملاةفىفهوللصلاةخرجثمأحدكمتوضأ"إذا

.(4)((الصلاةفىيدخلمابعدأويتوضأ-مما

أنهسليمبنىمنرجلعن،المقبرىعن،ذئبأبىابنعن:شبابةوقال

يديهأصاجأحدكميخالف))ولا:وقال!صالنبىعن،كعبعن،بيهأعنأخبره

.((الصلاةفى

.()سالمبنىمنرجلعنعنه:وقيل

لما."الخياط:3صفى(1)

به.داودطريقمن(181"3)احمدأخرجه(2)

به.مرعاأبىطريقمن(562)داودوأبو.بهوهببناللهعبدطريقمن(144)خزيمةابنأخرجه(3)

به.ذئبابىابنطريقمن(443)خزيمةوابن،(12181)احمدواخرجه.(1159)الطيالسى(4)

به.شبابةعن(511)م!دهفىشيبةأبىابنأخرجه(5)
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الجمعةكتاب
الصلاةإلىخرجإذاأصابعهبينيشبكلا:باب

عنعنه:وقيل،هكذاعنهفقيل؟سعيدعلىفيهمختلفالحديثوهذا

نأ،هريرةأبىعنعنه:وقيل،(2)بصكعن،رجلعنعنهوقيل،(1)بصك

.(4)هريرةأبىعنأبيهعنعجلانابنعن:وقيل،(3)لكعبقاللمجوالنبئ

الثلاثة.الوجوهعلىالمقبرئسعيدعنعجلانابنعنوالضواب

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرناوقد-0595

موسىأبوأخبرنا،(الصغاخ!)إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

أبىبنسعيدعن،عثمانبنالضمحاكعن،غياثبنحفصأخبرنا،الهروئ

الص!ملاة،أريدوأناخرجت:قال(6)البرىثمامةأبىعن،المقبرئسعيد

تشبكلا:فقالأصابعىبينأشئكوأناإلئفنظر،عجرةبنكصبفصحبت

الص!ملاة.فىأصابعنابيننشئكأننهىجمقهالفهرسولفإن؟أصابعكبين

؟الص!ملاةتريدوخرجتتوضمأتقدأليس:قال.صلاةفىلستإنى:فقلت

.(7)صلاةفىفأنت:قالبلى.:قلت

وضعفهبه.سعيدطريقمن(444)خزيمةوابن،(967)ماجهوابن،(15181)أحمدأخرجه(1)

.(202)ماجهابنضعيففىالألبانى

بنكعببنىبعض:(حمدوعند،بهسعيدطريقمن(386)والترمذى،(41181)أحمداخرجه(2)

.(316)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححهرجل.:منبدلاعجرة

به.سعيدطريقمن(439،044)خزيمةابنأخرجه(3)

:1/024المجمعفىالهيئمىوقالبه.عجلانابنطريقمن(838)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(4)

الصحيح.رجالرجالهوبقيةذكرهمنأرولميعقوببنعتيقوفيه

"الصنعانىأ.:س،الأصلفى(5)

.1/335الأنسابوينظراالبزىأ.:موفى"البرسنى"،:3صفى(6)

به.عثمانبنالضحاكعن516/2المعرفةفىالمصنفذكره(7)
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الجمعةكتاب
الناسرقابيتخطىلا:باب

المقبرى،سعيدعن،إسحاقبنسعدعنيونسبنمحيسىأيضاورواه

ثمامة.أبىعنالمقبرىإلىالحديثفعاد،(1)ثمامةأبىعن

وأن،الصلاةفىوقعذلكعنالنهىأنعلىدلماهذافى:الشيخقال

الدليل.منذكربماالصلاةإلىالخار!فيهأدخلكعبا

الأولى:،ظ8"/31اللفظةعلىعجرةبنكعبعناخروجهمنروىوقد

بنعلئالحسنأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5951

حدثنا،قسيطبنعمروحدثنا،علىبنالحسنحدثنا،المصرىمحمد

3/231بنالرحمنعبدعن،الحكمعن،أنيسةأبىبنزيدعن،عمروبن/اللهعبيد

توضأتإذاكعب،"يا:لهقال!يمالنبئأن،عجرةبنكعبعن،ليلىأبى

فىف!نك؟أصابعكبينتشبكنفلاالمسجد،إلىخرجتثمالوضوءفأحسنت

ولم،حفظههذاالرقئعلىبنالحسنكانإنصحيحاسنادهذا.((ه
-(2)

أعلم.والله،متابعابعدذلكمنرواهفيمالهأجد

الناسرقابيتخطى!ل:باب

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-5952

حدثنا،الخولانىسابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

الزاهرية،أبىعن،يحدثصالحبنمعاويةسمعت:قالوهببناللهعبد

فجاء:قال.الجمعةيومجانبهإلىجالساكنت:قال(3)رسببناللهعبدعن

به.إسحاقبنسعدطريقمن(442)خزيمةابنأخرجه(1)

به.عمروبناللهعبيدطريقمن(2150)حبانابنأخرجه(2)

.37/6الإصابةوينظر"بئر".:م،س،الأصلفى(3)
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الناسرقابيتخطىلا:بابالجمعةكتاب

آذيتفقد"اجلس:لمج!اللهرسوللهفقال،الناسرقابيتخطىرجل

و(2)(1)ص-ص

.الاماميخرجحتىمعهنتحذثوكنا:الزاهرئةأبوقال."وانيت

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5953

ابنحدثنا:قالاالمصريان(3)سلمةبنومحمدعقيلأبىابنحدثناداود،

بنعمروعنزيد،ابنيعنىأسامةأخبرنى:عقيلأبىابنقال،وهب

:قالأنهلمجح!النبىعن،العاصبنعمروبناللهعبدعن،أبيهعن،شعيب

ثم،ثيابهصالحمنولبسلها،كانإنامرأتهطيبمنومس،الجمعةيوماكتسل"من

لغاومنبينهما،لماكفارةكانت،الموعظةعنديلغولمالثاس،رقابشخطلم

.(4)"ارهظلهكانتالئاسرقابوتخطى

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-5954

بنمحمدعن،سلمةبنحمادحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

أبىعن،سلمةأبىعن،القرشىالتيمىإبراهيمبنمحمدعن،إسحاق

أحسنولبسواستاك،الجمعةيوماغتسل"من:قاللمجيهالفهرسولأن،هريرة

فإذا،وصلى،الناسرقابشخطفلمالمسجدأتىثم،أهلهطيبمنوتطيب،ثيابه

(1)

(2)

(3)

(4)

.1/75عبيدلأبىالحديثغريب.وأبطأتالمجىءاخرت:أى:ايت

،(1811)داودوأبو،(17674)وأحمد.بهوهببناللهعبدطريقمن(1398)النسائىأخرجه

.(989)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهصالحبنمعاويةطريقمن(1181)خزيمةوابن

."مسلم":سفى

صحيحفىالألبانىوحسنه.بهوهبابنطريقمن(0181)خزيمةابنوأخرجه.(347)داودأبو

.(335)داودأبى
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الجمعةكتاب

بينهما)1(ماكفارةلهكان،أنصتالإمامخرج

المجلسبهينتهىحيثيجلس:باب

((الأخرىالجمعةوبين
(2)

جعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-5955

عن،مالكحدثنابكير،ابنحدثثا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

،هريرةأبىعن،حدثهعمن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىبناللهعبد

قامإذاحتىيقعدأنمنلهخيرالحرةبظهرأحدكميصلىلأن:يقول!كانأنه

.(3)الناسرقابيتخطىجاءيخطبالإمام

المجلسبهينتهىحيثي!لس:بافي

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثنا-5956

عن،حرببنسماكعن،شريكحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

ننتهى)4(.حيثجلسناوح!هي!اللهرسول!أتيناإذاكنا:قالسمرةبنجابر

إليهاالمضىفىلحتاجلافرجةأمامهيرىالرجلباب

فيهاوجلسإليهافمضىحثير،تخطىإلى

بكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-5957

حدثنا،أويسأبىابنحدثنا،زيادبنعلئبنالحسنأخبرنا،إسحاقابن

م:"بينها".ىف(1)

سعيد.وأبىهريرةأبىحديثمنسلمةبنحمادطويقمن(5749)فىوتقدم.(4852)الطيالسى(2)

به.بكيرأبنطويقمن(1788)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.ا1/10مالك(3)

،(4825)داودوأبو،(08552)أحمدوأخرجه.(817)والطيالسى،(329)الادابفىالمصنف(4)

به.شريكطويقمن(6433)حبانوابن،(5899)الكبهرىفىوالنسائى،(2725)والترمذى

.(4040)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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...فرجةبينهمايكنلمإذااثنينبينيفرقلا:بابالجمعةكتاب

أبىبنعقيلمولىمزةأباأن،طلحةأبىبنالفهعبدبنإسحاقعن،مالك

فىجالسهوبينا/جمحواللهرسولأن،الفيثىواقدأبىعن،أخبرهطالب232/3

وذهبلمجوالفهرسولإلىاثنانفأقبل،نفرثلاثةأقبلإذمعهوالناسالمسجد

الحلقةفىفرجةفرأىأحدهمافأفاع!حو،الفهرسولعلىفوقفا:قالواحا.

فرغفلفا،ذاهبافأدبرالثالثوأفا،خلفهمفجلسالآخروأفا،فيهافجلس

فاوى،و31/81أحدهمأما؟الثلائهالنفرعنأخبركمإألا:قالع!جوالفهرسول

فأعرضالاخروأما،منهلأالفهفاستحيافاستحياالآخزوأفاالفه،قآواهالفهإلى

أويس،أبىبنإسماعيلعن"الصحيح"دىالجخارئرواه.(1)((هنعا!لهافأعرض

.(2)مالكعنقتيبةعنمسلئمورواه

ياذنهماإلافرجةبينهمايحنلمإذااثنينبينيفرقلا4بافي

نىأخبر،لاسماعيلئابكربوأناأخبر،يبلأداعمروبوأأخبرنا-8595

أخبرنا،المباركبناللهعبدأخبرنا،موسىبنحتانحدثنا،سفيانبنالحسن

عن،المقبرئسعيدأبىبنسعيدعن،ذئبأبىبنالرحمنعبدبنمحمد

ك!ييه:القهرسولقال:قالالفارسىسلمانعن،وديعةبنالفهعبدعن،أبيه

منمسقأو،دهنهمنادهنثئمالطهر،مناستطاعبمافتطهرالجمعةيوماغتسل"من

،(4272)والسرمذى،(474)البخارىطريقهومن،2/096ومالك،(331)الآدابفىالمصنف(1)

به.إسحاقطريقمن(21907)أحمدوأخرجه.(86)حبانوابن،(0590)الكبرىفىوالنسائى

.(5972)فىوسيأتى

.(2176)ومسلم،(66)البخارى(2)
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...فرجةبينهمايكنلمإذااثنينبينيفرقلا:بابالجمعةكتاب

الإمامخرجفإذاله،كتبمافصلى،اثنينبينيفزقولمراحثم،أهلهأوبيتهطيب

عن"لصحيحا"فىالبخارىرواه.(1)"الأخرىالجمعةوبينبينهمالهغفر،أنصت

.(2)المباركابنعنعبدان

سعيدأبايذكرلم،ذئبأبى(3)نباعنجماعةرواهالإسنادوبهذا

غيروقيل،سلمانبدلذر.أبىعن:فيهقيلوقد.(4)إسنادهفىبعضهم

أعلم.والله،حفاظثقاتإسنادهأقامواوالذين،(ذلك)

أبوأخبرنا،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5959

،التسترىسهلبنالهيثمحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

عن،شعيببنعمروعن،الأحولمرعاحدثنا،سعيدبنالوارثعبدحدثنا

إلاالزجلينبينالزجليجلسأنكي!الفهرسولنهى:قالجذهعن،أبيه

بإذنهما)6(.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

به.ذئبأجمطابنطريقمن(2776)حبانوابن،(02371)أحمدأخرجه

.(019)البخارى

.س:فىليس

يذكرلم،بهوديعةبناللهعبدعنسعيدعنعثمانبنالضحادطريقمن(6189)الطبرانىأخرجه

أبيه.عن:فيه

وفىذر.أبىحديثمن(1763)خزيمةوابن،(0971)ماجهوابن،(21539)أحمدأخرجه

.ثقاترجاله،صحيحإسنادهذا:(389)الزجاجةمصباح

وأحمدبه.الأحولعامرطريقمن(4844)دإودأبووأخرجه.(328)الآدابفىالمصنف

داودابىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهشعيببنعمروطريقمن(2752)والترمذى،(6999)

(5404).
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الجمعةيوممجلسهمنالرجليقيمالرجلبابالجمعةكتاب

الجمعةيوممجلسهمنالزجللقي!االرجلباب

بنأحمدثناحد،لقطانابكربوأأخبرنا،الفقيهطاهربوأناأخبر-0659

محمدوأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا،السلمئيوسف

بنبشر(2)ىلعأبوحدثنا،(1)الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدابن

عمر،بناللهعبيدعن،الثورئسفيانعن،يحيىبنخلأدحدثنا،موسى

مجلسهمنالزجليقامأنم!لحهشصالقهرسولنهى:قالعمرابنعن،نافععن

"الصحيح"فىالبخارئرواهوتوشعوا)3(.تف!حواولكن،اخرفيهويجلس

(4)بر!
يحيى.بنحلادعن

اللهعبدحدثنا،عمروأبوأخبرنى،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-1596

جريجابنأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنامحمد،ابن

يعنىأحدكم(يقم)"لا:ع!ح!النبئقال:قالعمرابنأنيزعمنافعاسمعت:قال

يومفى:فقال6)؟الجمعةيومفىأقاله:فقلت.((هيفيخلفهثممجلسهمنأخماه

.(8)رافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(7)وغيره(6الجمعة

.إالقطانبكرأبوأخبرنا":سفىبعده(1)

.13/352النبلاءأعلامسيروينظر"بنإ.:مفىبعده(2)

به.سفيانطريقمن(1822)خزيمةوابن،(1153)المفردالأدبفىالبخارىاخرجه(3)

.(6270)البخارى(4)

"يقيم".:مفى(5)

الأصل.:منسقط(6-6)

.(0182)خزيمةوابن،(6371)أحمدطريقهومن،(5592)الرزاقعبد(7)

.(1772/28)مسلم(8)
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الجمعةيوممجلسهمنالرجليقيمالرجلبابالجمعةكتاب

الحسنحدثنا،النضوأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5962

يعلى،أبوأخبرنا،عمروأبووأخبرنى.قال:كاملأبوحدثنا،سفيانابن

ابرعن،نافععن،أيوبعنزيد،بنحمادحدثنا:قالاالزبيعأبوحدثنا

ولا،الثالثدوناثنانيتناجىفلاثلاثةكانوا"إدا:!ج!اللهرسولقال:قالعمر

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"هيفيجلسثممجلسهمنالوجلالوجليقيم

الزبيع)2(.وأبىكاملأبى

عثمانبنواوضحاكسعدبنوالليثأنسبنمالكرواهالمعنىوبهذا

.(3)"يقيم"لا:أو.""لايقيمن:نافععن

أبيه:عنعمربناللهعبدبنسالمرواه/وكذلك

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5963

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،الزهرىعنمعمر،حدثنا،الأعلىعبدبنالأعلىعبدحدثنابكر،

يجلسثممجلسهمنالوجلالوجليقيم"لا:قال!ج!النبئأن،أبيهعن،سالم

.(4)هيفيقعدلممجلسهمنالرجللهقامإذاعمرابنوكان:سالمقال."طف

به.حمادطريقمن(2749)والترمذى،(6085)احمدأخرجه(1)

.الأولالشطر(1832)وفى،الئانىالشطر(1772/000)مسلم(2)

نبوأبن،(1772/27)ومسلم،(6"62)واحمد.بهمالكطريقمن(9662)البخارىأخرجه(3)

به.الليثطريقمن(587)

به.معمرطريقمن(275؟)والترمذى،(5625)أحمداخرجه(4)
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مجلسهمنللرجليقومالرجلبابالجمعةكتاب

.(1)الأعلىعبدعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

غ!يهالنبىعقالأنصارئالفهعبدبنجابررواهوكذلك

بنصالحبنمحمدحذثنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5964

شبيب،بنسلمةحدثنا،الضيدلاخ!سعيدبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،هانى

عن،الزبيرأبىعن،معقلحدثنا،أعينبنمحمدبنالحسنحدثنا،ظ31/81

مقعدهإلىيخالفثمالجمعةيومأخاهأحدكميقيمن"لا:قاللمججرالنبىعن،جابر

بنسلمةعن""الصحيحفىمسلمرواهأفسحوا")2(.:يقولولكنفيهفيقعد

(3)ءص

سبيمب.

مجلسهمنللزجليقومالرجلباب

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-5965

الفرجبنمحمدحدثنا،النسوئحفويهبنسعدبن(4محمدالفهعبد4)أبو

:قالطلحةبنعقيلعن،شعبةحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،الأزرق

منرجلفقامعمرابنفجاءقاعداكنت:قاليحذثالخصيبأباسمعت

كانما:يقولالزجلفجعل،اخرمكانفىوقعدفيهيقعدأنفأبى،مقعده

مجلسفىولا،مجلسكفىأقعد:يعنىكنتما:قالتقعد!!أنعليك

.(2177/29)مسلم(1)

به.الزبيرأبىطريقمن(14685)أحمدأخرجه(2)

.(2178)مسلم(3)

.(3614)فىوتقدم.إاللهعبد)محمد:سفى(4-4)
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الجمعةكتاب
مجلسهمنللرجليقومالرجلباب

،مقعدهيقعدأنفأرادرجلإليهفقامرجلجاء،!جمالحبئسمعتمابعدغيرك

الرحمن،عبدبنزيادالخصيبأبوبهأتىهكذا.(1)كلذعن!رالنبئفنهاه

كذلك،اللهعبدبنسالمأيضارواهفقد،عمرابنفعلروايةفىمصيمبوهو

!ر،النبىعنعمرابنرواهالذىالحديثلفظفىونافعاسالماخالفأنهإلا

.القيامدونالإقامةفىالحديثعنهرويافإنهما

:بكرةأبىعنأيضاوروى

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرلاه-5966

سعيد،بنربهعبدعن،لفمعبةحدثنا،براهيمإبنمسلمحدثنا،داودبوأحدثنا

جاء:قالالحسنأبىبنسعيدعن،بردةأبىالمولىاللهعبدأبىعن

نإ:وقالفيهيجلسأنفأبى،مجلسهمنرجللهفقام،شهادةفىبكرةأبو

لممنبثوبيدهالزجليمسحأن!يهمالنبئونهىذا،عننهى!يهمالنبئ

.(2)هسكي

فىبالشكالطيالسئداودأبوعنهورواه،لفمعبةعنجماعةرواههكذا

داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهشمعبةطريقمن(4828)داودوأبو،(5675)أحمدأخرجه(1)

(1404).

فىالنووىوضعفهبه.شعبةطريقمن(2،20486ة4ه")أحمدوأخرجه.(4827)داودأبو(2)

.(2772)الأحكامخلاصة

بثوب)،مثلابطعامملوثةكانتإذاأى.(يدهالرجليمسحأن):4/604المعبودعونفىوقال

مخهوالو!أد،الفوبالرجلذلكيلبسهلمشخصبثوبأى،السينوضمالياءبفتح.(يكسهلممن

عليه.لهولايةلامنعلىوالتحكمالغيرمالفىالتصرفعنالنهى
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3/234

الجمعةكتاب
إليهعادثملهعرضتلحاجةمجلسهمنيقومالرجلباب

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-5967

بنربهعبدغن،شئعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

بكرةأباأن،الحسنأبىبنسعيدعن،يحذثاللهعبدأباسمعت:قالسعيد

نإ:بكرةأبوفقال،مجلسهعنرجللهفقام،شهادةفىعليهمفىخل

"لا:قالأوفيه".تجلسقفلامجلسهمنرجللكقام"إذا:قاله!عالفهرسول

ءر(1)-ر

.(3)((تملكلا(2)نمبثوبيدكتمسخولافيه،تجل!قثئممجلسهمنرجلاتمئم

51روكما،الاقامةعنالنهىفىلمجمالنبىعنالحديثيكونأنفيحتمل

بكرةوأباعمرابنوأن!و،النبىعنالفهعبدبنوجابرعمرابنعنالحفاظ

أعلم.والفه،الاقامةدونتبزعالهماقامواوإنالجلوسعنيتنرهانكانا

إليهعادا!ثلهعرضتلحاجةمجلسهمنيقومالزجلباب

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5968

بنمحمدوأخبرنا:قال)ح(سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

قالا:مسددحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،لهواللفظيعقوب

:قالهريرةأبى/عن،أبيهعن،صالحأبىبنسهيلعن،عوانةأبوحدثنا

أحقفهوإليهرجعثمفيهكانىيم!لجممنأحدكمقام"إذا:جمجيهمالفهرسولقال

."3:"تقيمصىف(1)

3:)ما".صىف(2)

المعنى.فىبشكذالي!:1163/3الذهبىوقال.(912)الطيالسى(3)
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...كثيرةالجماعةكانتإذاالمسجدفىالتحلقكرهمنبابالجمعةكتاب

(2)و
(1)"

سعيد.بن!تيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه."ص.ص.

ببغداد،الجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-5969

يوسف،بنمحمدحدثنا،الترقفئعباسحدثناالصفار،إسماعيلأخبرنا

الزبيربنعروةعن،حدثهعمن،الرحمنعبدبنمحمدعن،سفيانحدثنا

."هبأحقفهوعادثمالجمعةيوممجلسهمنقام"من:!راللهرسولقال:قال

الجمعة+ذكرفيهأنإلا،منقطعوهذا

المسجد!التحلق(و82/31كرهمنباب

صغيرا،والمسجدكثيرةالجماعةكانتإذا

الصلاةعنالمصلينمنعفيهوكان

أبىبابنالمعروفمحمدبنجعفربنزيدالقاسمأبوأخبرنا-5970

قالا:بنيسابورالقاضىالحسنبنأحمدبكروأبوبالكوفةالعلوئهاشم

الله،عبدبنبراهيمإحدثنا،الشيبافدحيمبنعلىبنمحمدجعفربوأحدثنا

طرفة،بنتميمعن،رافعبنالمسيبعن،الأعمشعن،وكيعأخبرنا

متفرقونحلقونحن!اللهرسولعلينادخل:قالسمرةبنجابرعن

سعيدأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"؟(3)عزينأراكملى"ما:فقال

به.عوانةأبىطريقمق(02641)أحمدواخرجه.(327)الآدابفىالمصنف(1)

.(2179)مسلم(2)

.2/94الجوزىلابنالحديثغريب.تفرقةفىجماعالط:عزين(3)

د(62211)الكبرىفىوالنسائى،(27012)أحمدوأخرجه.(332)الادابفىالمصنف(4)

به.وكغ
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الجمعةكتاب
...العلممجالسفىالتحلقأباحمنباب

.(1)وكيععنالأشج

الص!مفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-5971

،حلانابنعن،الليثعن،بكيربنيحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا

نأنهىأنه،جميهماللهرسولعن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن

.(2)الصلاةقبلالجمعةيومالناسيتحلق

العلممجالسفىالتحلقأباحمنباب

بوجوههمالمصلينيستقبلونلاحيث

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5972

حدثنا،موسىبنالقهعبيدحدثنا،الذورىمحمل!بنالعباسحدثنا،يعقوب

طلحة،أبىبناللهعبدبنإسحاقعن،كثيرأبىبنيحيىعن،العطارأبان

ذإأصحابهفىقاعدجميهمالفهرسولبينما:قالالليثىواقدبىأعن،!ثئأبىعن

فجلس،رجلوأما،فجلسالحلقةفىفرجةفوجدرجلفأما؟نفرثلاثةجاء

"ألا:لمجماللهرسولفقالط،فانطلقرجلوأما،الحلقةخلف:قالأظنه

الله،فآواهأوىفرجلالحلقةفىجلسالذىالزجلأماالئفر؟هؤلاء(3)نعأخبركم

الذىالزجلوأمامنه،اللهفاستحيافاستحياالحلقةخلفجلسائذىالرجلوأفا

.(430)مسلم(1)

والنسائى،(6676)وأحمدحسن.حديث:وقالبه.الليثطريقص(322)الترمذىاخر!(2)

به.عجلانابنطريقمن(1304،1306)خزيمةوابن،(713)

"منإ.:مفى(3)
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الجمعةكتاب
الحلقةوسطفىالجلوسكراهيةباب

حديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(1)"هنعاللهفأعرضأعرضفرجلانطلق

العطار)2(.أبان

معنحنبينما:فقال!كثيرأبىبنيحيىعنشدادبنحربورواه

.(3)حلقةفىكي!اللهرسول!

الحلقةوشطفىالجلوسحراهيةباب

الحشمة.وتركالأدبسوءمعالناسرقابتخطىمن،أعلموالفه،فيهلما

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5973

أبوحدثنى،قتادةحدثنا،أبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناداود،

.(4)الحلقةوسطجلسمنلعنلمجي!الفهرسول!أن،حذيفةعن،مجلز

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-5974

عن،همامحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

قال!:مات؟فلاناأنترألم:فقال!حذيفةأتىرجلاأن،مجلزأبىعن،قتادة

235/3فإنقم:لهفقال!الحلقةوسط/فجلس.يميتكأنعلىقادرأماتهالذىإن

.()الحلقةوسطيجلسالذىلعن!ي!اللهرسول!

.(5957)فىوتقدم.(1201)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)

.(.../1762)مسلم(2)

به.حربطريقمن(1590)الكبرىفىوالنسائى،(2176)ومسلم،(21907)احمدأخرجه(3)

وضعفه.بهشعبةطريقمن(2753)والترمذى،(23263)أحمدواخرجه.(4826)داودأبو(4)

.(0281)داودأبىضعيففىالألبانى

.(437)الطيالسى(5)
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الجمعةكتاب
المنبرعلىوالإمامالاحتباءباب

قصداذلكفعلإنماوأنه،نفاقامنهعرفقديكونأنيحتمل:الثيخقال

الحلقة.بأهلالمبالاةوقفةالحشمةتركإلى

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثناوقد-5975

حميدبنلاحقعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

لسانعلىملعون:حذيفةفقالالحلقةوسطقعدرجلاأن،مجلزأبووهو

.(1)الحلقةوسطيجلسالذىلعنكم!الفهرسولإن:قالأولمجفه.محمد

المنبرعلىوالإمامالاحتباء)2(باب

أبوحدثنا.،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-5976

بنسليمانحدثنا،الرقئحئانبنخالدحدثنا،رشيدبنداودحدثنا،اودفى

ببيتمعاويةشهدت:قالأوسبنشذادبنيعلىعن،الزبرقانبنالفهعبد

ع!ح!الفهرسولأصحابمنالمسجدفىمنجلفإذافنظرت،بنافجغالمقدس

عمرابنوكان:داودأبوقال.(3)يخطبوالاماممحتبينفرأيتهم(ظ82/31

،صوحانبنوصعصعة،وشريح،مالكبنوأنس،يخطبوالاماميحتبى

بنمحمدبنوإسماعيل،ومكحول،النخعئوإبراهيم،المسئببنوسعيد

إلاكرههاأحداأنيبلغنىولمبها.بأسلا:(4)لاق،سلامةبنونعيم،سعد

.(436)الطيالسى(1)

.(5981،5984)فىمعناهسيأتى(2)

.(241)داودأبىضعيففىالالبانىوضعفه.(1111)داودأبو(3)

.433/1المعبودعونينظر.منهمواحدكلقالأى(4)
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الجمعةكتاب

نسى.بنعبادة

الحالةهذهفىالاحتباءكرهمنباب

حدثنا:قالاعمروبىأبناسعيدبووأفظالحااللهعبدبوأأخبرنا-5977

بنأيوبحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

والإمامالجمحهيوميحتبىكانعمرابنأن،نافععن،يونسعنسويد،

.(1)يخطب

الحالةهذه!الاحتباءحرهمنباب،و83/31

.للانتقاضالطهارةوتعريضالنوماجتلابمنفيهلما

الصمدعبدبناللهعبدبنمحمدبنأحمداللهعبدأبوأخبرنا-5978

بكرأبوأخبرنا،بالمدينةثمبمكةعليهقراءةالعباسئ)2(باللهالمهتدىابن

الرحمنعبدبوأحدثنا،مةأسابىأبنالحارثحدثنا،النجادسلمانبنأحمد

،ميمونبنالرحيمعبدمرحومأبىعن،أيوبأبىبنسعيدحدثنا،المقرئ

عننهى!صاللهرسولأن،أبيهعن،الجهنىأنسبنمعاذبنسهلعن

.(3)يخطبوالإمامالجمعةيومالحبوة

(1)

(2)

(3)

،5278،5284)شيبةأبىوابن.بهيونسطريقمن7/343المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه

به.نافعطريقمن(5285

الهاشمىالعباسىالخطيباللهعبدأبوباللهالمهتدىبنالصمدعبدبناللهعبدبنمحمدبنأحمد

واحذا،جزءاعندهماجميعكان:البغدادىالخطيبعنهقالالمنمور،جامعخطيب،البغدادى

،5/94بغدادتاريخ.(!184)سخةتوفى.الحكامعندالشهادةمقبولديئاصدوقاوكان،عنهكتبت

.43هص(!042-!154سخةووفياتحوادث)الإسلاموتاريخ

من=(1815)خزيمةوابن،(451)والترمذى،(0111)داودوأبو،(15630)أحمدأخرجه
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الجمعةكتاب
الصلاةوقتغيرفىالمباحالاحتباءباب

هانى،بنصالحبنمحمدحذثنى،الحافظالقهعبدأبو9795-وأنجرنا

أنهإلا،بمثلهفذكره.المقرئيزيدبنالفهعبدحدثنا،خزيمةبنالسرئحدثنا

.(1)مرحومأبوحذثنى:قال!

الصلاةوقتغيرفىالمباحالاحتباءباب

بنالحسينالقهعبدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-5985

بنمحمدغزتةأبوحدثنا،ازئالرحاتمأبوحدثنا،الطوسئأيوببنالحسن

ابنعن،نافععن،سليمانبنفليححدثنا،المدينةقاضىمسكينبنموسى

وشبكهكذا.بيدهيقول!،الكعبةبفناءمحتبياكحماللهرسول!رأيت:قال!عمر

.(3)فليححديثمن""الصحيحفىالبخارئأخرجه.(2)بيديهحاتمأبو

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5981

حدثناقالا:إسماعيلبنظأ83/31وموسىعمربنحفصحدثناداود،

قال!-عليبةابنتاودحيبة)4(صفئةجدتاىحذثتنى،العنبرىح!انبنالقهعبد

-(أبيهما)جدةوكانت،مخرمةبنتقيلةربيبتئوكانتا،حرملةبنت:موسى

الألبانىوحسنه.ضعفالرحيمعبد:3/1651الذهبىوقالبه.المقرئالرحمنعبدأبى=طريق

.(982)داودأبىصحيحفى

وصححه.،1/892الحاكم(1)

فىوالخطيب،(692،9417)الأوسطفىالطبرانىوأخرجه.(335)الآدابفىالمصنف(2)

به.غزيةأبىطريقمن2/417الموضح

.(6272)البخارى(3)

.168/35الكمالتهذيبوينظردحيةأ.9:س،الأصلفى(4)

"أبيها!.:مفى(5)
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الصلاةوقتغيرفىالمباحالاحتباءبابالجمعةكتاب

رأيتفلماالقرفصاء،قاعدوهولمججاللهرسولرأتأنهاأخبرتهما،أنها

منأرعدتالجلسةفى-المتخشع:موسىوقالالمختشع)1(-كجاللهرسول

.(2)الفرق

236/3ويكونالمحتبىكجلوس/الرجليجلسأنالقرفصاء:عبيدأبوقال

الرحمنعبدأبوأخبرناه.بالثوبيحتبىكماساقيهعلىويضعهمابيديهاحتباؤه

أبىعن،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الكارزىالحسنأبوأخبرنا،السلمئ

(3)صص
بذلك.عبيد

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-5982

حدثنا،شبيببنسلمةحدثنا،البصرىمعاويةبنسعيدبنمحمدحدثنا

ربيحعن،الأنصارىمحمدبنإسحاقحدثنا،الغفارىإبراهيمبناللهعبد

كان:قال!الخدرىسعيدأبىجدهعن،أبيهعن،الزحمنعبدابن

.(4)بيديهاحتبىمجلسفىجلسإذاجم!اللهرسول

.()الحديثمنكرشيخوهوهذا،الغفارىإبراهيمبنالفهعبدبهتفرد

.413/4المعبودعون.المتواضعالخاضعالخاشعأى:المختشمع(1)

.413/4المعبودعونالخوت.منوالحركةوالاضطرابالرعدةأخذتنى:الفرقمنأرعدت(2)

المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.(4748)داودوأبى،(337)الادابفىالمصنفعندوالحديث

به.حسانبناللهعبدطريقمن(122)الشمائلفىوالترمذى.بهإسماعيلبنموسىعن(1781)

.(5704)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه

.1/210،211الحديثغريبفىعبيدأبو(3)

:3/1661الذهبىوقالبه.سبيببنسلمةعن(4846)داودأبووأخرجه.ا3/034عدىابن(4)

.(0564)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بثقةليسالغفارى

الضعفاء=:فىعليهالكلامينظر.المدنىمحمدأبوالغفارىعمروأبىبنإبراهيمبناللهعبدهو(5)
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الجمعةكتاب

.(1)وغيرهال!جستانئداودأبوقاله

...الأحوالعمومفىالمحظورالاحتباءباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5983

سلمة،بنحفادحدثنا(و84/31،القرشئمحمدبنالفهعبيدحدثناداود،

عن،الهجيمىتميمةأبىعن،خداشأبىعبيدةعن،عبيدابنيونسأخبرنا

.(2)قدميهعلىهدبهاوقعقدبشملةمحتبوهو!لخرالنبئأتيت:قال!جابر

جرى.أبوالهجيمئهوهذاجابر

صفتهوبيانالاحوالعمومفىالمحظورالاحتباءباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأنجرنا-5984

عن،القعنبئهواللهعبدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،راف!ئصلاعبيد

لمجؤاللهرسول!نهى:قال!هريرةأبىعن،الأعرجعن،الرنادأبىممن"مالك

الزجليحتبىأنوعن،والمنابذة،الملامسةعن؟بيعتينوعن،لبستينعن

بالثوبالزجليشتملأنوعن،2شىمنهفرجهعلىليسواحل!ثوبفى

القعنبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.()شقيه(4)دحأعلى(3)سيلالواحد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

وتهذيب،1/331الفعفاءفىوالمغنى،36/2حبانلابنوالمجروحين،233/2=للعقيلى

محروك.:1/040التهقريبفىحجرابنوقال،137/5التهذيبوتهذيب،14/274الكمال

.(4846)عقبداودأبو

ضعيففىالألبانىوضحفه.بهسلمةبنحمادطريقمن(63502)أحمدوأخرجه.(7504)داودأبو

.(881)داودأبى

.م،الأصل:فىليس

الأصل.:فىليس

.والمنابذةالملامسةعنالنهىعلىمقتصزا،بهالقعنبىطريقمن(5الموطأ)35مسندفىالجوهرىأخرجه



الجلوسمنيكرهمابابالجمعةكتاب

.(1)مالكعنكلهم،يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،أويسأبىوابن

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5985

أبىعن،الأعمشعن،جريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داودأبو

الزجليحتبىأن؟لبستينعنكجاللهرسولنهى:قالهريرةأبىعن،صالح

علىثوبهويلقىخار!جانبيهوأحدثوبهويلبس،السماءإلىبفرجهمفضيا

(2)
تقه.

وعائشةالأنصارىاللهعبدبنوجابرالخدرىسعيدأبو،ظ31/84ورواه

(3)ووصالنبىعنلتيالصديقبنت

الجلوسمنيحرهماباب

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الفقيهمحمدبنالحسينأخبرنا-5986

بنصعلىوأخبرنا)ح(يونسبنعيسىحدثنا،بحربنعلئحدثنا،داودأبو

حدثنا،شريكبنعبيدحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمد

،ةميسربنبراهيمسإعن،جريجبناعن،يونسبنعيسىثناحد،لوهاباعبد

ناوأ!راللهرسولبىمر:قالسويدبنالشريدبيهأعن،الشريدبنعمروعن

(1)

(2)

(3)

يحيىبنمحمدعنمالكعنيحيىعن(1151/1)ومسلم،أويسأبىابنعن(5821)البخارى

.(13822)الأشرافتحفةوينظر.الأعرجعنحبانابن

به.الأعمشطريقمن(8949)احمدوأخرجه.(0804)داودأبو

،(51535،6535والنسانى،(3377)داودوأبو،(6284)والبخارى،(22011)أحمدأخرجه

(9902)ومسلم،(47701)وأحمد.الخدرىسجدأبىحديثمن(1702،3559)ماجهوابن

حديث:(1244)الزجاجةمصباحوفى.عائشةحديثمن(3561)ماجهوابنجابر.حديثمن

مسلم.بهاحتجالأنصارىسجدبنيحيىأخوهوسجدبنوسعد،ثقاترجاله،صحيحعالشة
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3/237

والظلالشمسبينالجلوسفيجاءمابابالجمعةكتاب

يدىأليةعلىواتكأتظهرىخلفاليسرىيدىوضعتوقد،هكذاجالسى

روايةوفى.بحربنعلىحديثلفظ.!؟عليهمالمغضوبقعدة)أتقعد:فقال

ظهرىخلفاليسرىيدىواضعالمسجدفىجالسوأنا:قالالوفابعبد

.(1)ىديأليةعلىمتكئ

.(2)تحتوماالإبهامأصلالكفألية:القاسمقال:داودأبوقال

والظلالشمسبينالجلوسفىجاءماباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرابواخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5987

بنمحمدعن،سفيانحدثنا:قالاخالدبنومخلدالسرحابنحدثنا،داود

كان"إذا:ع!يرالقاسمأبوقال:يقولهريرةاباسمعمنحدثنى:قالالمنكدر

فصارالظلعنهفقلص،و85/31الفئء-فى:مخلدوقال-/الشمسفىأحدكم

.(3)،غقيلفالظلفىوبعضهالشمسفىبعضه

أبيهعنبريدبنالفهعبدعنالعتكىالمنيبأبىروايةوفى:الشيخقال

بحرارةيتأذىكيلاأراديكونانيحتملوهذا.(4)كلذعنالنهىفىمرفوعا

فىفقاميخطبر!عوالنبئجاءاله،أبيهعنقيسعنروىكما،الشمس

علىعن(45491)(حمدو(خرجه.(4848)داودوأبر،الأولبالإسناد(338)الادابفىالمصنف(1)

.(0584)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.بحرابن

داود.أبىعندولي!.4/308عبيدلأبىالحديثكريب(2)

فىالألبانىوصححه.بهالمنكدربنمحمدطريقمن(8976)أحمدوأخرجه.(4821)داودأبر(3)

.(0364)داودأبىصحيح

حسن.إسنادهذا:(1302)الزجاجةمصباحوفى.بهالمنبب(بىطريقمن(3722)ماجهابنأخرجه(4)

-412-



الجمعةكتاب
والظلالشمسبينالجلوسفىجاءماباب

.(1)الظلإلىفحولبهفأمر،الشمس

،القطانالحسينبنمحمدأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناوقد-5988

بنالحسنحدثنا،السلولئمنصوربنإسحاقحدثنا،الأزهربنأحمدحدثنا

وي!مجالفهرسولرأيت:قالهريرةأبىعن،مجاهدعن،مسلمعن،صالح

يديهإحدىواضعا،الشمسفىوبعضهالظلفىبعضه،الكعبةفناءفىقاعدا

.(2)الأخرىعلى

علىبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5989

عن،معمرعن،الرزاقعبدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،الصنعانئ)3(

فليقم؟عنهفقلصالفئءفىأحدكمكانإذا:قالهريرةأبىعن،المنكدرابن

.(4)الشيطانمجلسفإنه

بنإبراهيمبنإسماعيلعن،الرزاقعبدأخبرنا:قالوبإسناده-0959

:قالهريرةأبىعنالحديثبهذايحدثالمنكدرابنسمعت:قالأبان

فقال،سمعتهحينفقمت:قال.الشمسفىوبعضىالظلفىجالساوكنت

.()جلستهكذاإنكعليكبأسلااجلس:المنكدرابنلى

الجسدفىالعدلبذلكأراد:وقيل:167/31الذهبىوقال(5886.5887)فىتخريجهتقدم(1)

الرجلين.بينعدلاواحدةنعلفىالمشىعننهىكما

البطين.كأنهمسلم:1167/3الذهبىقال(2)

إالصغانى".:مفى(3)

به.إبراهيمبنإسحاقطريقمن(3335)السنةشرحفىالبغوىوأخرجه.(19799)الرزاقعبد(4)

.(10981)الرزاقعبد(5)
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الجمعلأكتاب
الجمعلأيومالمسجدفىالنعاسباب

رؤيناماعلىالحديثحملوقد،المنكدربنمحمدالحديثهذاراوى

أعلم.والله،ظ31/85،إليهأشرناماوتأكيدالخبرينبينجمعذلكوفى،عنه

الجمعةيومالمسجدفىالنعاسباب

وأبويحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرئاأبوأخبرنا-5991

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالصيدلانئأحمدبنمحمدصافىق

بنمحمدحدثنا،الوهبئخالدبنأحمدحدثنا،الدمشقئزرعةأبوحدثنا

نعس"إذا:يقوللمجمالنبئسمعت:قالعمرابنعن،نافععن،إسحاق

هذا.(1)"غيرهإلىذلكمجلسهمنفليتحؤلالجمعةيومالمسجدفىوهوأحدكم

آخروجهمنروىوقد،يساربنإسحاقبنمحمدأفرادفىيعدالحديث

نافع:عن

الفضلبن(2)ملسقتيبةأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5992

أبىابنزكرياأبووأخبرنا)ح(الصائغنصربنمحمدحدثنا،بمكةالأدمئ

بننصربنمحمدحدثنا،قانعبنالباقىعبدالحسينأبوأخبرنا،إسحاق

بنالرحمنعبدحدثنا،الوكيعئعمربنأحمدحدثنا،الضائغمنصور

عمرابنعن،نافععن،الأنصارئسعيدبنيحيىعن،المحاربئمحمد

الجمعةيومالمسجدفىالصلاةفىأحدكمنعساإذا:ع!جماللهرسولقال:قال

طريقمن(1819)خزيمةوابن،(526)مذىوالتر،(1911)داودوأبو،(1474)أحمدأخرجه(1)

.(990)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.إسحاقابن

.148/9بغدادتاريخينظر"سلمة!.:3ص،س،الأصلفى(2)



الجمعةكتاب
الجمعةيومالمسجدفىالنعاسباب

الفهعبدبىأوحديث،زكريابىأحديثلفظ.(1)"غيرهإلىمجلسهمقفليتحول

يثبتولا،الصلاةموضعبالضلاةوالمراد،الصلاةذكروكلاهما،بمعناه

قوله:منعمرابنعنوالمشهور،الحديثهذارفع

أبوحدثناقالوا:وغيرهإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5993

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد،و86/31العباس

عمرابنكان:قالديتاربنعمروعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئ

.(2)هنميتحولأنيخط!والإمامالجمحةيومنعسإذاللزجليقول

:عالنبىعنآخروجهمنروىوقد

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-4959

238/3اللهعبدأبووأخبرنا)ح(/طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصمهوالعباسأبو

أحمدبكوأبوأخبرنا،وبالمدينةبمكةالعباسئاللهعبدبنمحمدبنأحمد

وهوالوهابعبدحدثنا،أسمعوأنايحيىعلىقرئ:قالالنجادسلمانابن

نأ،جندببنسمرةعن،الحسنعن،مسلمبنإسماعيلأخبرنا،عطاءابن

ويتحول،صاحبهمقعدإلىفليتحولالجمعةيومأحدكمنعس"إذا:قاللمجي!النبئ

.(4)ىوقغيرهذامسلمبنإسماعيل.(3)(ا5مقعدإلىصاحبه

عليه،يتابعلم:وقال،بهالوكيعىعمربنأحمدعن345/12العللفىالدارقطنىذكره(1)

عمر.ابنعننافععنإسحاقبنمحمدعنالمحاربىعنوالمحفوظ

.198/1والشافعى،(1794)المعرفةفىالمصنف(2)

به.إسماعيلطريقمن(6956)والطبرانى،(1460)البزاراخرجه(3)

.(3150)قبلترجمتهمصادرتقدمت(4)
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الجمعةكتاب
...،الخطبةعندالإماممنالدنوباب

المقصورةفىوالصلاة،الخطبةعندالإماممنالدنوباب

أوسبنأوسحديثالإماممنالذنؤفىالترغيبفىمضىقد

الثقفى)1(

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-5995

كتابفىوجدت:قالهشامبنمعاذحدثنا،الفهعبدبنعلئحدثنا،داودأبو

بنسمرةعن،مالكبنيحيىعن:قتادةقال:منهأسمعهولميدهبخطأبى

لاالرجلفإن،الإماممنوادنواللذص،"احضروا:قاللمجزالفهنبئأن،جندب

عنداودأبورواهكذا.(2)"اهلخدوإنالجئةفى،ظ86/31يؤخرحىيتباعديزال

الضحيح.وهو،على

بنمحمدبنبكرأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناهوقد-5996

بنعلئحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنابمرو،المخيرفئحمدان

أحسبهولا.(3)فذكره.قتادةعن،أبىحذثنى،هشامبنمعاذحدثنا،المدينى

فهوالقاضىإسماعيلفأقا،شيخهأوهوأبيهعنمعاذسماعذكرفىواهماإلا

أعلم.والفه،ذاكمنأجل

أبىبنالحسينأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرناوقد-5997

بنالحسنبنمحمدحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدحدثنا،الحسن

.(5931،5944)فىتخريجهتقدم(1)

به.المدينىابنعلىعن(11820)أحمدوأخرجه.(0811)داودأبو(2)

.289/1الحاكم(3)
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فيهيصلىالمسجدفىمكائايوطنالرجلبابالجمعةكتاب

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا)ح(شهريار

،النعمانبنسريجحدثنا:قالاالمؤدبالعباسبنومحمدغالببنمحمد

قال:قالسمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،الملكعبدبنالحكمحدثنا

عنيتخلفالرجلفإن،الإماممنوادنوا،الجمعة"احضروا:!ي!اللهرسول

شهريار:ابنروايةوفىأهلها".لمقوإنهالجنةعن(1)ليتخلفإنهحتىالجمعة

.(2)"اهلهأمنكانوإنالجنةعنليؤخرإنهحتى،الجمعةعن"لتتأخر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5998

بنعلىحدثنا،معينبنيحيىحدثنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوب

صاحبيعنىبسربنالفهعبدرأيت:قالضمرةبنعتبةعن،عياش

بالورس)3(.خضابهيغيروكان:قال.المقصورةفىيصلىجمحماللهرسول

فيهيصلىالمسجدفىمحانايوطقالرجلباب،و87/31

بنهحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5999

الحميدعبدحدثنا،عمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

:قالشبلبنالرحمنعبدعن،محمودبن(4)عثمانعن،أبيهعن،جعفرابن

."م:"ليخلفىف(1)

قال:3/6811الذهبىوقال.بهسريجعن(2؟211)أحمدوأخرجه،(1803)الشعب!فىالمصنف(2)

بشىء.لي!الحكم:معينابن

.(سر)و6/254اللسانبه.يصبغالريحطيبأصفرنبت:الورس(3)

.3/12،13،45معيقابنتاريخفىوالأثر

-:قلتاهـ.محمود".بنتميموالصواب،كلهاالأصولفى"كذا:محاشيةوفى.النسخفىكذا(4)
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الإمامتكبيرالناسأسمعمنبابالجمعةكتاب

الرجليوطنوأن،عب!لاوافتراش/،الغرابنقرةعنعجحراللهرسولنهى239/3

البعير)1(.يوطنكماالمسجدفىالمقام

الحكم:بنالفهعبدبنجعفرعنحبيبأبىبنيزيدتابعه

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-0006

حبيب،أبىبنيزيدعن،الفيثحدثنى،بكيربنيحيىحدثنا،ملحانابن

بنالرحمنعبدعنمحمود،بنتميمعن،الحكمبنالفهعبدبنجعفرعن

نقرلمجروأن،السبعافتراشعن(2الضلاةفى2)عجحرالفهرسولنهى:قالشبل

البعير)4(.كإيطان)3(المقامالزجليوطنوأن،الغراب

الإمامتحبيرالناسأسمعمنباب

بنيحيىجذىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-1006

بنعيسىحدثنا،الإسماعيلئإسماعيلبنمحمدحدثنا،القاضىمنصور

اشتكى:قالائهجابرعن،الزبيرأبوحذثنى،سعدبنالفيثأخبرناحفاد،

،تكبيرهالناسيسمعيكبربكروأبو،قاعدوهووراءهفصلينالمجؤالفهرسول

فىالصوابعلىوتقدم.الموضعهذافى1168/3المهذبفىالصوابعلىجاء=وكذا

.333/4الكمالماتهذيبوينظر،التالىالإسنادفىالصوابعلىوسيأتى،(2768،2769)

وتقدم.الصوابعلىمحمودبنتميم:وفيهبهعمربنعئمانعن(15667)احمد(خرجه(1)

.(2768،2769)فى

.م،س:فىلي!(2-2)

."يوطن"كما:سفى(3)

داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهالليثطريقمن(862)داودوأبو،(53351)(حمدأخرجه(4)

(768).
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الجمعةكتاب
الجمعةبعدالصلاةباب

فلما،اقعود،ظ31/87بصلاتهفصلينافقعدناإلينافأشار،ماقيانافراإلينافالتفت

)اوهمملوكهمعلىيقومون،والرومفارسفعلتفعلونآنفاكدتم"إن:قالسلم

فصلواقاعداصلىوإن،قيامافصلواقائماصلىإن،بأئمتكماثمموا،تفعلوافلا،!عود (!ا-

.(3)الليثعنقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"ادوعق

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2556

الأعمش،حدثنا،داودبناللهعبدحدثنا،مسددحدثنا،المثنىأبوأخبرنا

مرضه!رالنبىمرضلما:قالتر!نهاعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن

بكرأبىوصلاة،بكرأبويصقىأنأمرهفىالحديثفذكرفيه.ماتالذى

أبوفقام،صلأنإليهفأشاريتأخرذهببكرأبواهرفلما:قالت،وخروجه

51رو.(4)الناسيسمعبكروأبويصلىجنبهإلىكيماللهرسولوقعدبكر

.(مسدد)عن""الصحيحفىالبخارى

الجمعةبعدالصلاةباب

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5365

أخبرنا،العلوىالحسينأبووأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،بشربنالرحمنعبد

"قعودا".:الأصلفى(ا-1)

وابن،(1240)ماجهوابن،(1991)والنسائى،(606)داودوأبو،(14590)أحمدأخرجه(2)

.(2282،6234)فىوتقدم.بهالليثطريقمن(2212)حبانوابن،(486،873،886)خزيمة

.(413/84)مسلم(3)

.(5215)فىتخريجهتقدم(4)

.(217)البخارى(5)
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الجمعةبعدالصلاةبابالجمعةكتاب

بنسفيانحدثنا،منيببنالزحيمعبدحدثنا،سفيانبنأحمدبنحاجب

يصلىكانع!فهالنبئأن،أبيهعن،سالمعن،الرهرئعن،عمروعن،عيينة

وغيرهحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)ركعتينالجمعهبعد

.(2)سفيانعن

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4556

الله،عبدبنخالدأخبرنا،يحيى،و88/31بنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

على"إذا:لمج!الفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،سهيلعن

بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهأربغا((.بعدهافليصلالجمعهأحدكم

(3)

يحيى.

يحيىجذىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا-5556

بنوهنافىإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنامنصور،ابن

عن،إدريسبنالفهعبدحدثنا:هنادوقالأخبرنا.:إسحاققال،السرئ

بعدصليتم"إذا:ع!قهالفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،(4)أبيهعن،سهيل

سمعت:قالإدريسابنأخبرنا:حديثهفىإسحاققال."أربعافصلواالجمعة

الكبرىفىوالشائى،(521)والترمذى،(4591)احمدوأخرجه.(671)الصغرىفىالمصنف(1)

،(434)والترمذى.بهعيينةابنطريقمن(1981)خزيمةوابن،(1311)ماجهوابن،(4174)

به.الزهرىطريقمن(1869)خزيمةوابن،(1427)والشائى

.(882/72)مسلم(2)

.(881/67)مسلم(3)

جده،."عن:الأصلفىبعده(4)
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الجمعةكتاب
الجمعةبعدالصلاةباب

24؟/3فىفركعتينحاجةبكعجلفإن:وقال:الحديثفىوزاد/سهيلا.

الكلام:سلمةبنأحمدقال.بيتكإلىترجعمابعدوركعتينالمسجد،

الزيادةبهذه""الصحيحفىمسلمرواه.(1)سهيلقولمنالحديثفىالآخر

.(2)إدريسبناللهعبدعنالناقدعمروعن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-5656

أبىعن،أبيهعن،سهيلعن،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثناداود،

:قالأربعا".بعدهالمحصلواالجمعةصليتئم"إذا:لمجسواللهرسولقال:قالهريرة

البيتأوالمنزل!أتيتثمركعتينالمسجدفىصليتفإذابنئيا:أبىلىفقال!

.(3)ركعتينفصل

ابنمحمدبنالعباسالفضلأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5756

عبيد،بنيعلىأخبرنا،الفراءالوهابعبدبنمحمدحدثنا،ظ88/31قوهيار،

قال!:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،صالحأبىبنسهيلعن،سفيانأخبرنا

منمسلمأخرجه.(4)((اعبرأفليصلالجفعةبعدئصلىكمان"من:لمجيواللهرسول

.()الثورىعنوكيعحديث

به.إدري!بناللهعبدطريقمن(4852)حبانوابن،(1321)ماجهوابن،(0074)أحمدأخرجه(1)

.(188/68)مسلم(2)

به.سهيلطريقمن(2486)حجانابنوأخرجط.(1311)!او!أبو(3)

به.الئورىسفيانطريقمن(1874)خزيمةابنأخرجه(4)

.(881/69)مسلم(5)
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فيهفيركعمنزلهإلىينصرفالإمامبابالجمعةكتاب

فيهفيرحعمنزيهإدينصر!الإمامباب

إبراهيم،بنعيسىبنعلىحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0806

حدثناقالا:الذهلئمحمدبنوموسىالحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا

تطوعفىعمرابنعن،نافععن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنجيى

فىركحتينفيصلى،ينصرفحتىالجمعةبعديصفىلاوكان:قاللمجصالنبى

(1)

عنالبخارىورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.بيته

.(2)مالكعنيوسفبناللهعبد

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-0960

ابنكان:قالنافععن،أتوبأخبرنا،إسماعيلحدثنامسذد،حدثنا،داود

نأوحدث،بيتهفىركعتينبعدهاويصفى،الجمعةقبلةال!ئصلايطيلعمر

.(3)كلذيفعلكانلمج!اللهرسولط

مقامهعنفيتحولالمسجدفىيرحعالمامومباب

بحلامبينهمايفصلأو

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0160

محمدبنحجاجحدثنا،النرسئالفهعبيد)4(بنأحمدحدثناالص!فار،عبيد

.(4566)فىتقدم(1)

.(937)والبخارى،(882/71)مسلم(2)

والنساثى،(0758)وأحمد.بهإسماعيلطريقمن(1836)خزيمةابنوأخرجه.(1281)داودأبو(3)

به.أيوبطريقمن(1428)

.4/250بغدادتاريخوينظر"عبد".:مفى(4)

-422-



...مقامهعنفيتحولالمسجدفىيركعالمامومبابالجمعةكتاب

أبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(جريجابنحدثناالأعور،

حدثنا،الأنماطئإسحاقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبد

جريج:ابنقال:قال(و89/31.محمدبنحجاجحدثنا،اللهعبدبنهارون

إلىأرسلهجبيربننافعأدنالخوار،أبىابنوهوعطاءبنعمرأخبرنى

:قالالضلاةفىمعاويةمنهرآهشىءعنيسألهنمرأختابنيزيدبنال!ائب

فصليت،مقامىفىقمتسلملمحلماالمقصورةفىالجمعةمعهصليت،نعم

تصلهافلاالجمحةصليتإذا،فعلتلماتعدلا:فقالإلئأرسلدخلفلفا

بصلاةتوصلألا؟بذلكأمو!ي!الفهنبئفإدن؟تخرجأويمفمحتىبصلاة

تتكقم)1(.أوتخرجحتىتصلىألا:النرسىروايةوفى.تتكلمأوتخرجحتى

.(2)اللهعبدبنهارودنعن""الصحيحفىمسلمرواه

أخبرنا،المهرجانئالمقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-1156

الربيع،أبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

يصلىرجلارأىنهأعمربناعن،نافععن،أيوبثناحد،زيدبنحمادحدثنا

:قال!أربعاالجمعةتصقى:وقالفدفعه،مقامهفىركعتينالجمعةبعد

.(3)يفعلهكان!النبئإن:ويقولركعتينبيتهفىيصلىعمرابنوكان

نصرأبىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6512

،(1291)داودوأبو،(16866)وأحمد.بهمحمدبنحجاجطريقمن(5170)خزيمةابنأخرجه(1)

به.جريجابنطريقمن(17،1867،1868"5)خزيمةوابن

.(883)مسلم(2)

.(997)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالربغابىعن(1271)داودأبواخرجه(3)
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الجمعةبعدوالقائلةالتغديةبابالجمعةكتاب

بنالفضلأخبرنا،عيسىبنيوسفحدثنا،الموخهأبوحدثنا،الداربردئ

عن،عطاءعن،حبيبأبىبنيزيدعن،جعفربنالحميدعبدحدثنا،موسى

تقذمثئمركعتينفصلىتقذم/الجمعةفصفىبمكةكانإذاكان:قالعمرابن3/241

ركعتينفصفىبيتهإلىرجعثئمالجمعةصفىبالمدينةكانوإذا،أربعافصفى

.(1)كلذيفعل!مالفهرسولكان:فقال،لهفقيلالمسجد،فىيصلولم

الفهعبدأبوأخبرناظأ89/31،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-1356

،عونبنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

عنفتنخى)2(الجمعةيصفىعمرابنرأيت:قالعطاءعن،جريجابنأنجرنا

منأيسريمشىثم،ركعتين(3)عكرثم،كثيرغيرقليلافيهصفىالذىمصلاه

:قالذلك؟يصنعرأيتهكم:لهقلت:قال.ركعاتأربعيركعثم،ذلك

.(4)الطوافإلىجاءفرغفإذا،مرارا

الجمعةبعدوالقائلةالتغديةباب

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1460

عن،حمياحدثنا،بكربنالفهعبدحدثنا،الحسنبنموسىأخبرنا،الفقيه

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.مرسىبنالفضلطريقمن(1130)داودابوأخرجه(1)

(0010).

"فيتنحى،.:مفى(2)

إيركع!.:م،سفى(3)

صحيحفىالألبانىوصححه.بهجريجابنطريقمن(523)مذىوالتر،(1331)داودأبوأخرجه(4)

.(0301)داودأبى
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الجمعةبعدوالقائلةالتغديةبابالجمعةكتاب

الصحيح""فىالبخارىرواهبعدها)1(.نقيلثمالجمعةإلىنبكركنا:قالأنس

(2)

حميد.عنالفزارئإسحادتىأبىعنعقبةبنمحمدعن

الفضلأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6015

الحرشى،النضربنعمروبنمحمدحدثنا،الهاشمئإبراهيمبنمحمد

بنسهلعن،أبيهعن،حازمأبىبنالعزيزعبدحدثنا،القعنبئحدثنا

عجوزلناكانت:قالولم؟:قلت.الجمعة(3)بيومنفر!كنا:قالسعد

ويمركر)6(،قدرفىفتطرحهالسلقأصولمنفتأخذ()بضاعة(4)ىلإتبعث

إلينا،فتقذمهعليهانسلمإليها،انصرفناصليناإذافكناشعير،منحبات

بعدإلانتغدىولانقيلكناوما،ذلكأجلمنالجمعةبيومنفرحفكنا

أيضامسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(7)الجمعة

مختصرا)8(.القعنبىعن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1184،1877)خزيمةوابن،(2011)ماجهوابن،(509)والبخارى،(13489)احمدأخرجه

به.حميدطريقمن

.(940)البخارى

"يوم".:3ص،الأصلفى

"لنا".:سفى

.11/34البارىفتح.بالسلقمنهايؤتىولذلك،البستانبالنخلوالمراد،بالمدينةنخل:بضاعة

.338/1الأنوارمارق.تطحنوتكركر:"تكركرها".:مفى

وابن،(9901)ماجهوابن،(525)والترمذى،(0861)داودوأبو،(15561)أحمدأخرجه

.(13666)فىوسيأتى.بهحازمأبىطريقمن(1875،1876)خزيمة

.(859)ومسلم،(6248)البخارى
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الجمعةبعدالعصرانتظارفيروىماذكربابالجمعةكتاب

الجمعةبعدالعصرانتظارفىروىماذحر(و31/90باب

ضعف.وفيه

بنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6516

الرهرئ،مصعبأبوحدثنا،مهدىبنالقاسمحدثنا،بمكةالرملئمحبوب

:قالالساعدىسعدبنسهلعن،أبيهعن،حازمأبىبنالعزيزعبدحدثنا

للجمعة،الهجيرفالحجة،وعمرةحخةجمعهكلفىلكم"إنع!ح!الفهرسولقال

."الجمعةبعدالعصرانتظاروالعمرة

بناللهعبدبنالقاسمعنالحافظعدىابنأحمدأبورواهوكذلك

عمرابنعننافععنمعشرأبىعنذلكوروى.القاسمبهتفزد،امهدممئى

.(3)فعضجميعاوفيهما،مرفوعا

للجمعةالهيئةابوابجماعومن

للجمعةالحسانالثيابإعدادفىالسنةباب

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1765

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنمحمدبنمحمدالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

علىقرأفيماالقعنبئحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسف

.(3046)الشعبفىالمصنفطريقهومن.6/2062عدىابن(1)

يصح.ولامجهولإسناده:وقال،بهمعشرأبىعن8/021،031البارىفتحفىرجبابنذكره(2)

.باطلانهمابل:3/1721الذهبىقال(3)
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للجمعةالحسانالثيابإعدادفىالسنةبابالجمعةكتاب

حلةرأىز!جنهالخطاببنعمرأن،عمربناللهعبدعن،نافععن،مالك

فلبستهاالحلةهذهاشتريتلوالفهرسوليا:فقالالمسجدبابعندسيراء

هذهيلبس"إنما:!جال!رسولفقال؟عليكقدمواإذاوللوفد،الجمعةيوم

!ل،!ا!ص،!ة90/31ل!ارسول!اءتثم."الآخرةفىلىخلاقلامن

242/3كسوتنيها،اللهرسوليا:فقال،حلةمنهارضالبهالخطاببنعمر/فأعطى

أكسكهالم"إنى:!صالفهرسولفقالقلت؟ماعطارد)1(حفهفىقلتوقد

رواه.(3)بمكةمشركا)2(لهأخارضجنهالخطاببنعمرفكساهالتلبسها".

عنيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارى

.(4)مالك

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-6018

نأ،عمروأخبرنى،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،اوددبوأحدثنا

نأ،حدتهحبانبنيحيىبنمحمدأن،حدثهالأنصارىسعيدبنيحيى

نأ-وجدتمإنأحدكمعلىما:أووجد-إنأحدكمعلى"ما:قال!ج!للهارسول

."؟مهنتهتوبئسوىالجمعةليومثوبينيتخذ

.2/374البارىفتحالتميمى.حاجببنعطاردهو(1)

"كان".:م،سفىبعده(2)

.(4257)فىتخريجهوتقدم.ا1/96والشافعى،(1801)المعرفةفىالمصنف(3)

.(2068)ومسلم،(2470)البخارى(4)

.26/605الكمالتهذيبوينظر"حيان".:س،الأصلفى(5)

.(953)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(0781)داودأبو(6)
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...بغسلالجمعةيومالتنظيففىالسنةبابالجمعةكتاب

عن،سعدبنموسىعن،حبيبأبىابنوأخبرنى:عمروقال-9106

المنبر)1(.علىذلكيقولع!يهرالفهرسولسمعأنه،سلامابنعن،حبانابن

وظفر،شعروأخذ،بغسلالجمعةيومالتنظيففىالشنةباب

طيبومس،وسواك،الريحتغيريقطعلماوعلاج

بنأحمدمحمدأبوحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدأخبرنا-0206

أخبرشى،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،المزنئاللهعبد

نأذكروا:عباسبنالفهلعبدقلت:طاوسقال:قالالرهرىعن،شعيب

لموإنرءوسكمواغسلواالجمعةيومااغتسلوا:قال،و31/91ع!حرالفهرسول

وأما،فنعمالغسلأما:عباسابنفقالالاليب((.منوأصيبواجنبا،تكونوا

51ورو،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)أدرىفلاالطيب

.(3)طاوسعنميسرةبنإبراهيمحديثمنمسلم

غشل"من:بقولهالمرادأنعلى(4)هريرةأبىحديثمعيدذوهذا

.جسدهوغسلرأسهغسلمن:()"واغتسل

حدثنا،الإسماعيلئبكبرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-1206

.سلامبنالفهعبديدركلمحبانابن:3/1731الذهبىوقال.(0781)عقبداودأبو(1)

.(1431)فىتخريجهتقدم(2)

.(848)ومسلم،(884)البخارى(3)

.(6025)فىوسيأتى،(5749،5954)فىتخريجهتقدم(4)

.(5931،5932)فىتخريجهتقدم(5)

-428-



...لغسلالجمعةيومالتنظيففىالسنةبابالجمعلاكتاب

جعفربنالفهعبدبنعلئحدثنا،الواسطئسليمانبنمحمدبنمحمد

المنكدر،ابنبكرأبىعن،شعبةحدثنا،عمارةبنحرمئحدثنا،المدينئ

شهدأنهالخدرىسعيدأبىعلىأشهد:قالالأنصارىسليمبنعمروحدثنى

منيصسوأن،(1)يستنوأن،واجبالجمعةيوم"الغسل:قالكج!اللهرسولعلى

الاستنانمافأ،واجم!الغسلأنوأشهد:سليمبنعمروقالوجد".إنطيب

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(2)سمعتهكذاولكن،أعلمفالفهوالطيب

.(3)اللهعبدبنعلى

عن،عمروعن،المنكدتابنبكرأبىعن،هلالأبىبنسعيدورواه

أبيه:عنسعيد،أبىبنالرحمنعبد

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6522

السرحى،سوادبنعمروحدثنا،مهاجربنحسنبنحسينحدثنا،يعقوب

هلالأبىبنسعيدأن،الحارثبنعمرو،ظ31/91أخبرنا،وه!ابنحدثنا

عن،سليمبنعمروعن،المنكدرابنبكرأبىعن،حدثاهالأشجبنوبكير

"غسل:قال!اللهرسولأن،أبيهعن،الخدرئسعيدأبىبنالرحمنعبد

بكيراأنإلا."عليهقدرماالطيبمنويصس،ويستاكمحتليم،كلعلىالجمعةيوم

فى!سلمرواه.(4)"المرأةطيبمنولو،الطيب))من:وقالالرحمنعبديذكزلم

.2/364البارىفتح.بالسواكأسنانهيدلك:يستن(1)

به.المنكدرابنطريقمن(4174)وفىبه.المدينىبنعلىطريقمن(1745)خزيمةابنأخرجه(2)

.(088)البخارى(3)

به.وهبابنطريقمن(1374)والنسائى،(434)داودأبوأخرجه(4)
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243/3

...بغسلالجمعةيومالتنظيففىالسنةبابالجمعةكتاب

سؤاد)1(بنعمروعن""الصحيح

القطانالفضلبنالحسينبنمحمد(2)الحسينأبووأخبرنا-6023

اللهعبيدبنمحمدحدثنا،الستقاكابنأحمدبنعثمانعمروبوأأخبرنا،ادببغد

حدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(سؤاربنشبابةحدثنا،المنادىابن

ابنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

سعيدأبىبنسعيدعن،ذئبأبىابنحدثناقالوا:النضروأبوعمر

ه!كالفهرسولأن،سلمانعن،الأنصارئوديعةابنعن،أبيهعن،المقبرئ

وأبيتهدهنمنومسق،طهرهمناستطاعماوتطفرالجمعةيوماغتسل"من:قال

مالهغفر،وأنصتاستمعالإمامخرجفإذا،لهبدامافصلىالجمعةإلىراحثم،طيبه

عن:القطانروايةوفى،الفهعبدأبىحديث/لفظ.((الأخرىالجمعةوبينبينه

يغتسل"لا:قالأنهع!يراللهرسولعن،الخيرسلمانعن،وديعةبناللهعبد

يفرقلاالمسجديأتىثم،أهله(و31/92طيبأو،دهنهمنيمسثئمالجمعةيومرجل

51رو.(3)"الأخرىالجمعةوبينبينهمالهغفرإلأ،الإمامتكلمإذاينصتثم،اثنينبين

لفظمنقريبا،ذئبأبىابنعنإياسأبىبنادمعن"الصحيح"فىالبخارى

.(4)"ريهطمناستطاعما"ويتطهر:ذكرأنهإلا،شبابةحديث

.(846)2/581مسلم(1)

لا.الحسن":مفى(2)

(0916)انىوالطبر،(574)مسندهفىشيبةأبىابنوأخرجه.(672)الأوقاتففائلفىالمصنف(3)

.(4490)فىوتقدمبه.شبابةطريقمن

.(883)البخارى(4)
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...بغسلالجمعةيومالتنظيففىالسنةبابالجمعةكتاب

:هريرةأبىعنأبيهعنالمقبوىسعيدعنكيسانبنصالحورواه

المقرئحفصبنعمربنأحمد)1(بنعلئالحسنأبوأخبرنا-6"24

إسماعيلبنمحمدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدبكرأبوأخبرناببعداد،

عن،بلالابنيعنىلممليمالنحدثنا،الأويسئالعؤيزعبدحدثنا،السلمئ

هريرةأباأن،حدفأباهأدن،المقبوئسعيدعن،كيسالنابنيعنىصالح

ثم،رأسهوغسلالرجلاغتسلالجمعةيومكان"إذا:!جواللهرسولقال:قال

بينيمرقولمالصلاةإلىخرجثم،ثيابهصالحمنولبس،(2طيبهأطيب2)منتطيب

.(3)"ميايأثلاثةوريادةالجمعةإلىالجمعةبينمالهغفو،الإمامإلىاستمعثم،اثنين

لعيد:وأبى(4هريرةأبى4)عنآخروجهمنذلكروىوقد

جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6"25

بنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعئ

سلمةأبىعن،إبراهيمبنمحمدحدثنى:قالإسحاقبنمحمدعن،إبراهيم

قالا:رضيئسعيدوأبىهريرةأبىعن،سهلبنأمامةوأبىالرحمنعبدابن

نإطيبمنومس،واستنالجمعةيوماغتسل"من:يقول!ماللهرسولسمعنا

،الناسرقابيتخطولمالمسجدإلىجاءثم،ثيابهأحسنولبس،عندهكان(ظ31/92

.(32.)فىترجمتهوتقدمت"محمد".:م،سفى(1)

."أهله"طيب:3صفى(2-2)

به.الأويسىطريقمن(1803)خزيمةابنأخرجه(3)

.""الزهرى:الأصلفى(4-4)
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...بغسلالجمعلأيومالتنظيففىالسنةبابالجمعلأكتاب

لماكفارةكانت،يصلىحتىإمامهخرجإذاأنصتثم،يركعأنالفهشاءماركعنم

اللهإن،زيادةأتاموثلاثة:ةهريرأبويقول!قبلها".كانتالتىالجمعةوبينبينها

أمثالها)1(بعشرالحسنةجعلقد

حدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقأبىابنزكريا)2(أبوأخبرنا-2656

الشافعئ،أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

منجمعةفىقال!و!مجالنبئأن،السبادتىابنعن،شهابابنعن،مالكأخبرنا

ومنفاغتسلوا،،للمسلمينعيداالفهجعلهيومهذاإن،المسلمينمعشر"يا:الجمع

الصحيحهوهذا.(3)"بالسواكوعليكممنه،يمسأنيفرهفلاطيمثعندهكان

مرسل.

وصله:يصخولاموصولاروىوقد

حدثنا،محمد)4(بنالحسينبنمحمدعمرأبوالقاضىأخبرناه-2756

(1

(3

(4

.1/283والحاكم،(268)ا،وقاتوفضانل،(2987)والشعب،(641)الصغرىفىالمصنف(

داودوأبو،(11768)وأحمدبه.إبراهيمبنإسماعيلطريقمن(1762)خزيمةابنوأخرجه

.(331)داودأبىصحيحفىا،لبانىوحسنهبه.إسحاقابنطريقمن(343)

بكرأ.3:9صفى(

وهبابنطريقهومن،1/165ومالك،1/196،197والافعى،(2180)المعرفةفىالمصنف(

.(5052)شيبةأبىوابن،(217)موطئهفى

البارعالامام:الغافرعبدقال،البسطامىالقاضىعمرأبوالهيثمبنمحمدبنالحسينبنمحمد(

والفتيا،للإفادةتصدرثممدةوعظ:الذهبىوقال.عصرهفىالافعيةومقدمخراسانأهلإمام

،247/2بغدادتاريخ.(!408)سنةتوفىألوائا.الفرحمنالمحدثونفأظهرالقضاءوولى

.17/320النبلاءأعلاموسير،(2)السياقمنوالمنتخب
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الجمعةكتاب
...بغسلالجمعةيومالتنظيففىالسن!باب

بنمحمدعلاثةأبوحدثنا،الطبرانئ)1(أيوببنأحمدبنسليمانالقاسمأبو

حدثنا،الإسكندرانىالصباحئسعيدبنيزيدحدثنا،الفرائضئغسانأبى

أبىعن،أبيهعن،المقبرئسعيدأبىابنيعنىسعيدعن،أنسبنمالك

"معالثر:الجعمنجمعةفىقال(و93/31جم!اللهرسولأن،هريرة

.(2)"بالسواكوعليكمفاغسملوا،عيدا،لكموجلعزاللهجعلهيوئمهذا،المسلمين

،أخبرهشهابابنأن،عقيلحدثنى،لهيعةبناللهعبدورواه-2856

علىفذكره.الجمعمنجمعةيومقال!اللهرسولأن،مالكبنأنسعن

ببغداد،بشرانابنالحسينأبو.أخبرناهالسباقابنعنشهابابنحديثلفظ

حدثنا،صالحبنعثمانلنيحيىحدثنا،المصرىمحمدبنعلئأخبرنا

شهابابنعنمالكرواهماوالصحيح.(3)فذكره.لهيعةابنحدثنا،أبى

مرسلا.

اللهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2956

3/244حدثنا/،إبراهيمبنمكئحدثنا،النرسئاللهعبيدبنأحمدحدثنا،الشافعئ

:قال!راللهرسولأن،عمربناللهعبدعن،نافععن،سفيانأبىبنحنظلة

"الطابرانى".:3صفى(1)

.(0144)فىتخريجهتقدم(2)

ابن:3/1751الذهبىوقال.بهعثمالأبنيحيىطريقمن6/465التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(3)

ضعيف.لهيعة
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...بغسلالجمعةيومالتنظيففىالسنةبابالجمعةكتاب

الصحيح""فى!لبخارارواه.(1)"العانةوحلقوالظفرالشاربقصالفطرةمن"إن

"نتف:الحديثهذافىحنظلةعنبعضهموزاد.(2)إبراهيمبنمكىعن

.((الإبط

محمدبنإبراهيمبنويحيىالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5356

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:القاضىالحسنبنوأحمديحيىابن

.قال:وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

عن،يزيدبنيونسأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحروحذثنا

أنه!واللهرسولعن،هريرةأبىعن،المسئببنسعيدعن،شهابابن

الأظفار،وتقليم،الشاربوقصوالاستحداد،،الاختتانخمس؟"الفطرة:قال

ابنعنوحرملةالطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)((الإبطونت!

الزهرئ)4(.عنآخروجهمنالبخارئورواه(ظ93/31،وهب

قالا:إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنابنبكرأبوأخبرنا-6531

ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،الأصمهو()العباسأبوحدثنا

طرينصن(5478)حبانوابن،(12)والنسائى،(5890)والبخارى،(5988)أحمدأخرجه(1)

به.حنظلة

.(5888)البخارى(2)

وهبابنطريقمن(5480)حبانوابن،(9)النسائىوأخرجه.(86،87)الصغرىفىالمصنف(3)

.(694)فىوتقدمبه.

.(6297،5889)والبخارى،(257/05)مسلم(4)

."يعقوببنمحمد":م،سفىبعده(5)
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الجمعةكتاب
...بغسلالجمعةيومالتنظيففىالسنةباب

بناللهعبدبنبكيرعن،عمروبنبكرعن،شريحبنحيوةأخبرك:وهب

كلفىشاربهويقصأظفارهيقلمكانعمربناللهعبدأن،نافععن،الأشعج

(1).ءوو
جمعه.

يأحذأنيستحبلمججواللهرسولكان:قالمرسلاجعفرأبىعنوروينا

الجمعة.يوموأظفارهشاربهمن

،السماكابنعمروأبوأخبرنا،بمثرانابنالحسينأبووأخبرنا-3256

عن،يمانبنيحيىحدثنا،سعيدبنمحمدحدثنا،إسحادتىبنحنبلحدثسا

المثمجرةشهداقدعمانلىكان:قالقرةبنمعاويةعن،رجلعن،سفيان

.(2)جمعةكلوأظفارهماشوارلهمامنيأخذان

الجمعةيوم"المؤمن:فىمرفوعاعباسابنعنروىالذىالحديثفأما

بناوعن.(3)"الصلاةتنقضىحتى،شعرهمنولا،أظفارهمنيأخذلابمالمحرمكهيئة

رويافإنما.(4)((لحأفقدصلىفإذا،محرمالجمعةيوم"المسلم:مرفوعاعمر

ابنعنالصحيضالروايةوفىبمثلهما،يحتجلاضعيفينبإسنادينعنهما

التوفيق.وبالله،يخالفهماضعفعلىدليلفعلهمنعمر

المصنف.إلى103/8البارىفتحفىرجبابنعزاه(1)

به.يمانبنيحيىطريقمق(1084)الجعدياتفىالبغوىأخرجه(2)

لم.12/462،63بغدادتاريخفىالخطيباخرجه(3)

.8/102،031رجبلابنالبارىفتحينظر(4)
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الجمعةكتاب

للجمعةيستجمرحيفباب

للجمعةيستجمركيفباب

الفه،عبدابنبكرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6033

قالوا:وحرملةطاهروأبوعيسىبنأحمدأخبرنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

عن،نافععن،أبيهعن،بكيربنمخرمةأخبرخ!،وهب!و31/94ابنحدثنا

يطرحهوبكافورمطراة)1(غيربالألؤةاستجمراستجمرإذاكانائه،عمرابن

فىمسلمرواهجمجحم)2(.اللهرسوليستجمركانهكذا:قالثئم،الائوةمع

.(3)عيسىبنوأحمدالطاهرأبىعن""الصحيح

الجمعة:بيوممقئداالأشجبنبكيرعنلهيعةابنورواه

إسحاقأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحذثناه-6034

عجببنسعيدحدثنا،بمكةالمالكئفراسبنأحمد)4(بنإبراهيم

مسلم،بنالوليدحدثنا،الذمشقئالزحمنعبدبنأحمدحدثنا،الأنبارئ

استجمرإذاكان:قالعمر،ابنعن،نافععنبكير،عن،لهيعةابنعن

بخورهذا:ويقول،بالكافورعليهوعلامطزىغيربعودللجمعةاستجمر

.(5)هي!عالفهرسول

بغيرهامخلوطةغيرأى:مطراةغير.8أصالصحيحينفىماغريبتفسير.بهيتبخرالعود:الألوة(1)

.(5709)فىالاستجمارمعنىوتقدم.318/1الأنوارمشارق.الطيبمن

به.وحدهالطاهرأبىعن(5150)النسانىأخرجه(2)

.(2254)مسلم(3)

.(12728)فىوسيأتى،(2866)فىوتقدم"محمد".:م،سفى(4)

الجمعة.ذكربدون،بهلهيعةابنطريقمن1/004الطبقاتفىسعدابنأخرجه(5)
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الجمعةكتاب
طيبعليهعرضمنباب

يستجمروهوزيدبنسعيدإلىدعىأنهعمرابنعنمضىفيماوروينا

.(1)للجمعة

طيمثعليهعرضمن/باب

هانىبنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6035

حدثنا،خزيمةبنالسرىأخبرنا:قالاالراهدإبراهيمبنمحمدبنوإبراهيم

بنيحيىبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا)ح(المقرئيزيدبنالفهعبد

بنعباسحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،السكرىالجبارعبد

أتوبأبىبنسعيدحدثنا،المقرئالرحمنعبدأبوحدثنا،الترقفئاللهعبد

عن،هريرةأبىعن،الأعرجعنجعفر،أبىبنالفهعبيدحدثنى:قال!

طيبالمحملخفيففإنه،يردهفلاطيبعليهعرض"من:قال!أنهع!ي!النبى

المقرى)3(.عنشيبةبىأبنابكربىأعن"الصحيح"فىمسلم.رواه(2)"الرائحة

البيضثيابح!اخير:بافي،ظ31/94

إملاء،اللهرحمهالعلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-3656

بشربنالرحمنعبدحدثنا،الشرقىبنالحسنبنمحمدبناللهعبدأخبرنا

خثيم،ابنأخبرنى:قالجريجابنأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،الحكمابن

.(5709)فىتقدم(1)

،(1724)داودوأبو،(8264)أحمدواخرجه.(076")والشعب،(893)الادابفىالمصنف(2)

به.المقرئالرحمنعبدابىطريقمن(0951)حبانوابن،(5274)والنسالى

.(2253)مسلم(3)
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الجمعةكتاب
الحبرة...ثيابمنيستحبماباب

ثيابكممن"البسوا:ع!ح!النبئقال:قالعباسابنأنجبير،بنسعيدعن

وينبتالبصريجلوإنه؟الإثمداكحالكمخيرومن،موتاكمفيهاوكفنوا،(1)البيض

.(2)((رعضلا

غزلهيصيغوماالحبرة،ثيابمنيستحبماباب

ينسجمابعديصلغلا

حدثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6537

قالوا:وهدبةإسماعيلبنومودىبكاربنسهلأخبرنا،أيوببنمحمد

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبووحذثنا:قال)ح(هضامحدثنا

حدثناالجعد،بنعلئحدثنا:قالاالرفئالعلاءبنوهلالالضغاخ!إسحاق

إلىأحمثكانالفباسأئأنسا:سألت:قالقتادةعن،يحيىبنهمام

عن""الصحيحفىالبخارئرواهالحبرة)3(.:قال؟أعجبأولمجيمالفهرسول

.(4)دلاخبنهدبةوهو،هدابعنمسلمورواه،همامعنعاصمبنعمرو

.!بخطهأالبياض:الاصلحاشيةفى(1)

،(994)مذىوالتر،(3878،6104)داودوأبو،(1922)أحمدوأخرجه.(1062)الرزاقعبد(2)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهخثيمابنطريقمن(1472،3566)ماجهوابن

به.همامطريقمن(12377)وأحمد.بههدبةعن(0064)داودأبووأخرجه.(0431)الجعديات(3)

قتادةطريقمن(0533)والنساتى،(1787)مذىوالتر،(5813)والبخارى،(80141)وأحمد

مسلمصحيح.والتحسينالتزيين:والتحبير،مزينةأى:محبرةتطنأوكتانمنثياب:والحبرة

.14/56النووىبثمرح

.(0792/32)ومسلم،(5812)الخارى(4)
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الجمعةكتاب
...الحبرةثيابمنيستحبماباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5386

عن،يحيىعن،هشامحدثنا،اوددبوأحدثنا،حبيببنيوذسحدثنا،جعفر

اللهعبدأن،حدثهنفيربنجبيرأن،معدانبنخالدعن،إبراهيمبنمحمد

معصمريناثوبينعلئ!يم(و95/31اللهرسولرأى:قالحدثهعمروابن

فىمسلمأخرجه.(2)((اهشبلتفلاالكفارثيالثهذهإنعمروبنالفهعبد"يا:فقال

.(3)وغيرهالدستوائىهشامحديث"من"الصحيح

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-6539

يوذس،بنعيسىحدثنامسدد،حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

معهبطنا:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،الغازبنهشامحدثنا

وعلىإلئالتفتثم:قال.صلاتهفىالحديثفذكر.ثنيةمنع!جواللهرسول

فأتيت،كرهمافعرفت."؟عليكالريطةهذه"ما:فقالبعصفر4مضرجةريطة

مااللهعبد))يا:فقالالغدأتيتهثم،!جهفقذفتهالهمتنورايسجرونوهمأهلى

بذلكبأسلافإنه!؟بعفأهلككسوتها"أفلا:فقالفأخبرتهالريطة؟".فعلت

(5)لم
."ء.للسما

.5/399المفهماحمر.صبغوهوبالعصفر،المصبوغ:المعصفر(1)

به.هشامطريقمن(5331)والنسائى،(6513)أحمدوأخرجه.(2392)الطيالسى(2)

.(7702/27)مسلم(3)

به.علقلطخهووإنما،العامبالمشبعصبغهليسالذى:والمضرح،واحدنسجهىملاءة:الريطة(4)

.4/192السننمعالم

وأحمدبه.عيسىطريقمن(3603)ماجهوابنبه.مسددعن(708،4066)داودأبوأخرجه(5)

به.الغازبنهشامطريقمن(6852)
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246/3

الجمعةكتاب
...الخروجعندالطيبمنللنساءيكرهماباب

بهيشتهرنوماالخروجعندالطيبمنللنساءيحرهماباب

النساء)2(.إمامةبابآخرفىاثار)1(هذافىمضىقد

بنمحمدبنإسحاقالفهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0460

العباسأخبرنا/،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاال!وسئيوسف

حدثنى:يقول!الأوزاعئسمعت:قال!أبىأخبرض!مزيد،بنالوليدابن

أمةيا:فقال!ريحهاتعصفبهمزتامرأةأن،هريرةأبىعن،يساربنموسى

:قال.نعم:قالتتطئبت؟وله:قال.نعم:قالت؟تريدينالمسجد،الجبار

إلىخرجامرأةمن"ما:يقول!!يخيرالفهرسول!سمعتفإنى؟فاغتسلىفارجعى

بيتهاإلىترجعحتىصلاتهامنهاالله،ظ95/31فيقبلريحهاتعصفالمسجد

(3)ري.ص.

ببغداد،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-1406

،الفحامالوليدبنأحمدحدثناالرزاز،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

عن،الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،عبادةبنروححدثنا

ألبسولا،(4)الأرجوانأركب"لا:قال!يخعرالفهنبئأن،حصينبنعمران

"أخبار".:3صفى(1)

.(5443-5439)فىتقدمماينظر(2)

.(5441)فىتخريجهتقدم(3)

التاجينظر.والديباجالحريرمنيتخذ،الراكبتحتالبيررحلعلىيتركمحشووطاء:الأرجوان(4)

.(رثو)347/14
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الهيئلا،...حسنمنللاءماميستحبمابابالجمعةكتاب

جيبإلىالحسنوأومأ:قالبالحرير".المكففالقميصألبسولاالمعصفر،

لالونالنساءوطيبألاله،لونلاريحالزجالوطيب"ألا:وقال:قال.قميصه

خرجت،إذاأنهاعلىالنساءطيبفىقولهحملناإنما:سعيدقال."هلريح

.(1)شاءتبماتطيبفإنهازوجهاعندوأفا

أحمدحدثنا،بلالابنمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2406

أخبرنا،الحنفىعمارةبنثابتحدثنا،شميلبنالنضرحدثنا،منصورابن

"أيما:لظكيماللهرسولأن،الأشعرىموسىأبىعن،الكعبئقيسبنغنيم

.(3)"زانيةعيننوكل،زانيةفهىريحهاليجدوا)2(قويمعلىفمزتاستعطرتامرأة

،ا!تعيوأن،الهيئةحسنمنللإماميستحبماباب

السوادلبسفىوردوما

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-4306

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنامحمد،بنجعفرحدثنا،يعقوببنمحمد

نأ،أبيهعن،حريثبنعمروبنجعفرعن،الوزاقمساورعن،وكيع

(4804)داودوأبو،(19975)أحمدوأخرجه.(0632)والشعب،(896)الآدابنىالمصمنف(1)

صحيحفىلبانىالأوصححه.بهعروبةأبىبنسعيدطريقمن(2788)مذىوالتر.بهروحطريقمن

.(1534)داودأبى

"فيجدوا".:سفى(2)

حبانوابن،(1681)خزيمةابنوأخرجه.(7815)والشعب،(897)الادابفىالمصنف(3)

مذىوالتر،(1734)داودوأبو،مختصرا(13951)وأحمد.بهشميلبنالنضرطريقمن(4244)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبهءثابتطريقمن(5141)والنسائى،(2786)
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...،الهيئةحسنمنللأماميستحبمابابالجمعةكتاب

عن""الصحيحفىمسلمرواهسوداء)1(.عمامةوعليهالناسخطبكيرالنبئ

(2)

يحيى.بنيحيى

بكر،بنمحمدأخبرنا،و95/31،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4460

مساورعن،أسامةأبوأخبرنا،علىبنالحسنحدثناداود،أبوحدثنا

على!صالنبئرأيت:قال!أبيهعن،حريثبنعمروبنجعفرعن،الوراق

فىمسلمرواه.(4)كتفيهبينطرفها)3(أرخىقدسوداءعمامةوعليهالمنبر

.()أسامةأبىعنشيبةأبىابنبكروأبىعلىبنالحسنعن""الصحيح

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-6045

دكين،بنالفضلنعيمأبوحدثنا،الذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،القطان

فىخل:قال!جابرعنالربير،أبىعن،الذهنىعفارعن،شريكحدثنا

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(6)ءاسودمةعماوعليهالفتحيوملمجؤالفهرسول!

.(7)شريكعنحكيمبنعلى

محمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-4606

به.مساورطريقمن(4011)ماجهوابن،(5358)والنسائى.بهوكيععن(18734)أحمدأخرجه(1)

.(1359/452)مسلم(2)

،طرفيها،.:سفى(3)

،1282)ماجهوابن،(1536)النسائىوأخرجه.(7704)داودوأبو،(761)الآدابفىالمصنف(4)

به.أسامةأبىطريقمن(3587

.(453/1359)مسلم(5)

به.شريكطريقمن(15157)وأحمدبه.دكينبنالفضلطريقمن(5360)النسائىأخرجه(6)

.(1358)مسلم(7)
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...،الهيئةحسنمنللاءماميستحبمابابالجمعةكتاب

أبىعن،سلمةبنحفادحدثنا،جميلبنالهيثمحدثنا،الذهلئيحيىابن

.(1)بمثلهالزبير

بكرأبوحدثنا،الزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-4756

محمدبنجعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرئمحمويهبنأحمدبنمحمد

:قالحرببنسماكحدثنا،شعبةحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،القلانسئ

وكان،سنةبالكوفةعليناياسربنعماركان:يقولثوبانبنملحانسمعت

سوداء)2(.عمامةوعليهجمعةكليخطبنا

بكروأبوبالكوفةالعلوئهالثممأبىبنزيدالقاسمأبوأخبرنا-4856

دحيم،بنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا:قالاالقاضىالحسنبنأحمد

عبيد،بنثابتعن،الأعمشعن،وكيعحدثنا،الفهعبدبنإبراهيمحدثنا

247/3،ز!بهعثمانقتليومالدار/شهدت:قالالأنصارىظأ31/95جعفرأبىعن

عمامةعليهبسيفهمحتبىالنساءظلةفىينادىرجلفإذاالمسجدفىفمررت

سائرلكمتبا:قال.قتل:قلت؟بالزجلصنعما:قالز!مهعلئفإذا،سوداء

الدهر)3(.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6549

(1)

(3)

الكبهرىنىوالنسائى،(1735)والترمذى،(4076)داودوأبو،(14904)أحمدأخرجه

صحيحنىالألبانىوصححه.بهسلمةبنحمادطريقمن(2822،3585)ماجهوابن،(9757)

.(3436)داودأبى

مختصرا.بهشعبةطريقمن(25339)شيةأبىابنأخرجه

أبىوابن،3/29سعدوابن.بهالمصنفطريقمن39/448دمثقتاريخنىعساكرابنأخرجه

به.وكغعن(25332)شيبة
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ببردالارتداءمنيستحبمابابالجمعةكتاب

لؤلؤةأبوأخبرنا،عمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

سوداء)1(.عمامةعمرابنعلىرأيت:قال!

ببزدالارتداءمنيستح!ثماباب

أبوجدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5556

قال!:أبيهعن،عامربنهلال!عن،معاويةأبوحدثنامسذد،حدثناداود،

يعبرمامهأز!بهوعلى،أحمربردوعليهبغلبماعلىيخطببمنىجم!النبئرأيت

(2)
عنه.

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5106

بنحفصحدثنامسذد،حدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،راف!ئملاعبيد

نأ،الفهعبدبنجابرعنجعفر،أبىعن،أرطاةبنحخاجعن،غياث

.(3)والجمعةالعيدفىالأحمربردهيلبسكانلمج!الفهرسول!

محمدبنح!انالوليدأبوأخبرناالراهد،سعدأبو2506-وحذثنا

حدثنا،الص!حئاحبنالحسنحدثنا،المغيرةبنمحمدأخبرنا،القرسئ

به.لؤلؤةأبىعناخرطريقمن4/174سعدابنأخرجه(1)

أبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهمعاويةأبىعن(01592)أحمدوأخرجه.(0734)داودأبو(2)

.(3434)داود

وقفل!بهفهوعصتن،النبىمنبعيدهومنحديثهيفغ:أىالتعبير،من:عنهيعبر:وقوله

المعبودعون.ونقصانزيادةكيرمنويفهمهمللناسفيبلغهويفهمهكل!النبىصرتيبلغهحيث

2/431.

به.غياثبنحفصطريقمن4/203دمقتاريخفىعساكروابن،1/451سعدابنأخرجه(3)



...ىضمماسوىالجمعةتركفىالتشديدبابالجمعةكتاب

فىيلبسهابردلمجيمللنبىكان:قالأنهإلابإسنادهفذكره.غياثبنحفص

.(1)والجمعةالعيدين

الحتابهذاأولفىمضىماسوىالجمعةلركفىالشمديدباب

(و96/31،البصرىعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6553

عمروبنمحمدأخبرنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(علقمةابن

أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

بنعبيدةعنعمرو،بنمحمدحدثناجعفر،بنإسماعيلحدثنا،الربيع

ترك"من:قالجم!اللهرسولأن،الضمرىالجعدأبىعن،مىالحضرسفيان

بنيحيىرواهوهكذا.(2)"قلبهعلىوجلعزاللهطبعبهاتهاونامراتثلاثالجمعة

(3)ريير،وس
عدممه.بنعمروبنمحمدعنوغيرهالقطانسعيد

أحمدالعباسوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5406

سعيدبووأالمزكىإسحاقأبىابنزكريابووأالشاذياخئأحمدبنمحمدابن

بنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثثا:قالواعمروأبىابن

أسيدعن،ذئبأبىابنحدثنا،فديكأبىابنحدثنا،الحكمعبدبناللهعبد

به.الصباحبنالحسنعن(1766)خزيمةابناخرجه(1)

طريقمن(1858)خزيمةابنوأخرجه.(0330)ال!ئمعبوفى،(629)الصغرىفىالمصنف(2)

به.جعفربنإسماعيل

طريقمن(1858)خزيمةوابن،(1368)والنسائى،(5201)داودوأبو،(98451)احمدأخرجه(3)

صحيح.حسن:(982)داودأبىصحيحفىالألبانىوقالبه.سعيدبنيحيى



...ىضمماسوىالجمعةتركفىالتشديدبابالجمعةكتاب

نأ،الفهعبدبنجابرعن،قتادةأبىبنالفهعبدعنالبزاد،أسيدأبىابن

عزاللهطبعفرورةغيرمنمتوالياتثلاثاالجمعةترك"من:قاللمجفالفهرسول

.(1)((قلبهعلىوجل

.(2)ديسأعنبلالبنسليمانتابعه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5506

الفيث،حدثنا،بكيرابنيعنىيحيىحدثنا،ملحانابنحدثناالضفار،عبيد

حارثةعنيخبرمالكأبىبنثعلبةسمعاله،غفرةمولىالفهعبدبنعمرعن

حاشيةفىالغنيمةلهتكونالزجل"ان:قالانهلمجفالفهرسولعن،النعمانابن

ارتفعتأنىلو(ظ31/96:قالعليهتعذرتف!ذا،الفملواتويشهدفيهايكونالقرية

جمعة،كلإلأالمسجديأتىلاحتىإليهافيرتفعكلأ؟منهاأعفىهى(3)ردهةإلى

فيرتفعكلأ؟منهاأعفىهىردهةإلىارتفعتلو:قالحولهاماواكلتعذرتإذاحتى

.(4)"قلبهعلىالفهيطبعحتى،الجمعةيوممايدرىولا،الجمعةيأتىلاحتىإليه

.()اللهعبدبنعمرعنالمفضملبنبشررواهوكذلك

عبدابنطريقمن(1856)خزيمةابنوأخرجه.1/292والحاكم،(4030)الشعبفىالمصنف(1)

طريقمن(1856)خزيمةوابن،(1126)ماجهوابن،(1657)البهرىفىوالنسائىبه.الحكم

.ثقاتورجالهصحيحإسناده:(104)الزجاجةمصباحوفىبه.ذلبأبىابن

به.سليمانطريقمن1/292الحاكمأخرجه(2)

.2/216النهايةالماء.فيهايستنقعالجبلفىالنقرة:والردهةإرويبهإ.:سفى(3)

من(3231،3232)والطبرانى،(23678)وأحمد.بهالليثطريقمن(0323)الطبرانىأخرجه(4)

ضعف.عمرلكن،متصلسنده:3/1180الذهبىوقالبه.عمرطريق

بنعمروفيه:193/2المجمعفىالهيثمىوقالبه.ثرطريقمن(3229)الطبرانىأخرجه(5)

ضعيف.وهوغفرةمولىاللهعبد
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عذربغيوالجمعةتركمنكفارةفىوردمابابالجمعةكتاب

248/3عذوبغيرالجمعةتركمنحفاوةفىوودما/باب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5656

)ح(قتادةعن،هضامحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

المحبوبئأحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

بنهمامأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،

النبى!عن،جندببنسمرةعن،وبرةبنقدامةعن،قتادةحدثنا،يحيى

.(1)"وانيدفبنصفيجدلمفإنبدينالي،فليتصذقعذليغيرمنالجمعةترك"من:!!ال

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5756

محمدأخبرنا،الوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،وبرةبنمةقداعن،حدثهمقتادةأن،بشيربنسعيدأخبرنا،شعيبابن

لغير)2(الجمعةتركمن:قال!يىاللهرسولصاحبالفزارئجندببنسمرة

سعيد:قال.(3)دمأو،و31/97صاعأو،درهمنصفأو،بدرهمفليتصذقعذر

ذكروقد:سعيدقال.ذلكفىفشك؟!يكالنبىإلىيرفعههل:قتادةفسألت

ع!ي!.النبىإلىيرفعهقتادةأنأصحابنابعض

بنويزيدالطيالسىطريقمن(1861)خزيمةابنوأخرجه.1/280والحاكم،(943)الطيالسى(1)

،(0531)داودوأبو،(20159)وأحمدبه.هارونبنيزيدعن(08720)وأحمدبه.هارون

وضعفه.بههمامطريقمن(2788،2789)حبانوابن،(1186)خزيمةوابن،(1371)والنسائى

.(231)داودأبىضعيففىالألبانى

غير"."من:مفى(2)

بنسمرةيذكرولمفذكره،قدامةعنقتادةعنبشيربنسعيدطريقمن1/280الحاكمأخرجه(3)

جندلا.
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عذربغيرالجمعةتركمنكفارةفىوردمابابالجمعةكتاب

أبوأخبرنا.فأرسلهقتادةعنالعلاءأبومسكينبنأئوبورواه-5806

بنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلى

أبىأيوبعن،يوسفبنوإسحاقيزيدبنمحمدحدثنا،الأنبارئسليمان

فاتته"من:صووالفهرسولقال:قالوبرة(1)نبقدامةعن،قتادةعن،العلاء

نصفأو،حنطةصاعأو،درهمنصفأوبدرهبم،فليمصدقعذليغيرمنالجمعة

(2)

."ع

بالويه،بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

هفامحديثعنوسئلأبىسمعت:قالحنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

أبىأتوبمنأحفظعندناهفام:فقالفيهإئاهالعلاءأبىوخلافقتابعن

العلاء)3(.

متنفىهفامافوافققتادةعنقيسبنخالدورواهأحمد:الإمامقال

:إسنادهفىوخالفهالحديث

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-5906

بننوححدثنا،عرعرةبنإبراهيمأخبرنا،يعلىأبوأخبرنا،الأصبهانئ

قال:قالسمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،قيسبنخالدأخيهعن،قيس

فبنصفيجدلمفإنبدينالي،فليمصذقمتعمداجمعةتركامن:لمجي!الفهرسول

أعن(.:الأصلفى(1)

وضعفه.بهيوسفبنوإسحاقيزيدبنمحمدطريقمن1/028الحاكموأخرجه.(4501)داودأبو(2)

.(232)داودأبىضعيففىالألبانى

به.أحمدعن(1054)عقبداودأبووأخرجه.1/280الحاكم(3)
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ويومها...الجمعلأليلةفىبهيؤمرمابابالجمعلأكتاب

(1)

."د:لي

علىمضىمنلاتفاق؟إسنادهفى،ظ97/31واهماإلاأظنهولا،قال!كذا

بنمحمدوكان،همامروايةلصحةيشهدفإنهالمتنفأما،فيهخلافه

منسماعهيثبتلموبرةبنقدامةفإنقويا؟يراهلاالبخارىإسماعيل

ابنسمعت:قال!عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا.سمرة

قال!.(2)سماعهيصحلمسمرةعنوبرةبنمةقدا:البخارئقال!:يقول!حماد

هوإنماوبرةبنقدامةحديثمنالبخارىذكرهالذىوهذاأحمد:أبو

.(3)الجمعةعنالتخلففى!ي!ك!النبىعنسمرةعنقدامةعنقتادةحديث

الصلاةحثرةمنويومهاالجمعةليلةفىبهيؤمرماباب

وغيرهاالحهف،سورةوقراءة!ك!ي!،اللهرسولعلى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدبوأأخبرنا-0606

الحميدعبدبنأحمدجعمرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

جابر،بنيزيدبنالرحمنعبدعن،الجعفئعلىبنحسينحدثنا،الحارثئ

:!عاللهرسول!قال!:قالأوسبنأوسعن،الصنعانىالأشعثأبىعن

249/3،الصعقة/وفيه،النفخةوفيهقبض،وفيهادم،خلقفيه،الجمعةيومأيامكم"أفضل

الفه،رسول!يا:قالواعلى".معروضةصلاتكمفإنفيه،الصلاةمنعلئفاكثروا

وضعفهبه.قي!بننوحطريقمن(1128)ماجهوابن،(1662)الكبرىفىالنسالىأخرجه(1)

.(233)ماجهابنضعيففىالألبانى

.177/4الكبيرالتاريخ(2)

.6/0742عدىلابنالكامل(3)
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ويومها...الجمعةليلةفىبهيؤمرمابابالجمعةكتاب

عزالله"إن:قال.بليتقد:يقولون؟متأروقدعليكصلاتناتعرضوكيف

مرةالقهعبدأبو،و31/98وقالالأنبياء".أجسادتاكلأنالأرضعلىحرموجل

.(2)""السننكتابفىداودأبوأخرجه.(1)"الجمعةيومأثامكمأفضلمن"إن

أخبرنا،المهرانئإبراهيمبنمحمدبنأحمدسهلأبوأخبرنا-6106

سلأم،بنالزحمنعبدحدثنا،خليفةأبوحدثنا،ال!ختيانئجعفربنمحمد

قال:قالأنسعن،إسحاقأبىعنطهمان،بنإبراهيمأخبرنا

علئصلىفمن،الجمعةوليلةالجمعةيومعلئالصلاة"امحروا:كح!الفهرسول

.(3)((ارشععليهاللهصلىصلاة

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-6256

بردعن،سلمةبنحضادحدثنا،الحخاجبنإبراهيمحدثنا،سعيدبنالحسن

لمج!:الفهرسولقال:قالأمامةأبىعن،الشامىمكحولعن،سنانابن

يومكلفىعلئتعرضأفتىصلاةفإن،جمعةيومكلفىالصلاةمنعلئاامحنروا

.(4)"منزلةمنىأقربهمكانصلاةعلئامحنرهمكانفمن،جمعة

(1

(2

(3

(4

فىالأنبياءوحياة،(275)الأوقاتوفضائل،(3029)والشعب،(634)الصغرىفىالمصنف

وابن،(8501،6361)ماجهوابن،(1373)والشائى،(62161)أحمدوأخرجه.(11)قبورهم

به.الجعفىعلىبنحسينطريقمن(1733)خزيمة

.(925)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(4701،1531)داودأبو

خليفةأبىعن(421)دينارالألفجزءفىالقطيعىوأخرجه.(277)الأوقاتفضائلفىالمصنف

صالح.إسناده:3/1181الذهبىوقالبه.

مكحول:3/1811الذهبىوقال.(13)قبورهمفىالأنبياءوحياة،(3032)الشعبفىالمصنف

.86صالمملابنالأفهامجلاءوينظر.أمامةأبايلقلم:قيل
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ويومها...الجمعةليلةفىبهيؤمومابابالجمعةكتاب

إلىكلهاترجع،(1)مختلفةبألفاظأنسعنأوجهمنذلكوروى

بعضوفى،الجمعةويومالجمعةليلةكي!النبىعلىالصلاةعلىالتحويض

التوفيق.وبالله،كفايهذكرناوفيما،ضعفإسنادها

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6063

حدثناحماد،بننعيمحدثنا،الشعرانئمحمدبنالفضلحدثنا،المؤمل

سعيدأبىعنعباد،بنقيسعن،مجلزألىعن،هاشمأبوأخبرنا،هشيم

منلهأضاء،البمعةيوملمحى""الكهفسورةقرأ"من:قال!صالنبىأن،الخدرى

فىوقال،هشيمعنيزيدبنمخلدبنيزيدورواه.(2)"الجمعتينبينمارو!لا

عنمنصوربنسعيدورواه.(3)"العتيقالبيتوبينبينهماالنورمنله"أضاء:متنه

.(4)العتيقالبيتوبينب!نهما:وقالسعيدأبىعلىفوقفههشيم،ظ98/31

شعبةعنكثيربنيحيىورواه.(موقوفا)هاشمأبىعنالثورىرواهوبمعناه

أنزلتكما"الكهف"سورةقرأ"من:قالءسي!النبئأن،بإسنافىههالثمأبىعن

.(6)"القيامةيومنورالهكانت

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

وشعب،(379)السنىلابنوالليلةاليوموعمل،3/944،968،969عدىلاينالكاملينظر

.(3033)للمصنفالإيمان

.2/368والحاكم،(635)الصغرىفىالمصنف

به.يزيدطريقمن(279)الأوقاتوفضاثل،(3039)الشعبفىالمصنفأخرجه

.5/131كثيرابنوتفسير،(2444)للمصنفالشعبفىكماسعيد-

به.الثورىطريقمن(07901)اممبرىافىالنسائىأخرجه

وقفه:3/1811الذهبىوقال.بهكثيربنيحيىطريقمن(07881)الكبرىفىالنسائىأخرجه

أصح.
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...الجمعةيومفىالتىالساعةبابالجمعةكتاب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6064

بنعصامبنأحمديحيىأبوحدثناالأصبهاك!،الضفارأحمدبنالفهعبد

عن،ةقتافىعن،أبىحذثنى،هشامبنمعاذحدثنا،الأصبهاننالحميدعبد

نأ،الذرداءأبىعن،اليعمرئطلحةأبىبنمعدانعن،الجعدأبىبنسالم

فتنةمنعصم"الكهف((سورةأولمنآياتعشرحفظ"من:قالطلمج!اللهنبئ

.(2)ذاعمعنموسىأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهالذخال")1(.

فىجاءوما،الجمعةيومفىالتىالشاعةباب

الاختصارطريقعلىفضله

المزكىإسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6506

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنابنبكروأبو

بنعلئوأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا

القاضى،إسماعيلحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمد

الفهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(مالكعن،القعنبئهواللهعبدحدثنا

حدثنا،الذهلئمحمدبنموسىحدثنا،عيسىبنعلئحدثنا،الحافظ

،و99/31عنالزناد،أبىعن،مالكعلىقرأت:قالطيحيىبنيحيى

"فيه:فقالطالجمعةيومذكر/لمجصاللهرسولطأن،هريرةأبىعن،الأعرج3/250

،(4323)داودوأبو،(21172)وأحمد.بههشامبنمعاذطريقمن(2886)عقبمذىالترأخرجه(1)

به.قتادةطريقمن(2886)والترمذى

.(809)مسلم(2)
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الجمعةكتاب
...الجمعةيومفىالتىالساعةباب

يصلىقائموهو-مسلم:إنسانالشافعىروايةوفى-مسلمعبديوافقهالاساعة

رىظ!ارواه.(يقللها)1بيدهع!ي!للهارسول!وأشار."إياهأعطاهإلألثيئااللهيسأل

(2)

يحيى.بنيحيىعنمسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفى

،إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6606

)ح(وهببناللهعبدحدثنا،عيسىبنأحمدأخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنا

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا

أبيه،عن،بكيرابنيعنىمخرمةأخبرنى،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمد

أباكأسمعت:عمرابنلىقال:قالالأشعرىموسىأبىبنبردةأبىعن

سمحته،!:ظت:قال؟المج!عةساعةشأنفىلمجي!اللهرسول!عنيحدث

ى!أنإلىالإمماميجلسأنبينمما"هى:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:يقول!

ابنعنوجماعةعيسىبنأحمدعن""الصحيحفى!سعرواه.(3)"الصلاة

(4)

وهب.

القاضى،منصوربنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا

بحديثوذاكرتهيقول!الحجاجبنمسلمسمعت:قال!سلمةبنأحمدحدثنا

طريقهومن،1/081ومالك،1/902والشافعى،اياولبالإسناد(1818)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1748)الكبرىفىوالنسائى،(03021)أحمد

.(285/13)ومسلم،(935)البخارى(2)

به.وهبابنطريقمن(1739)خزيمةابنواخرجه.(4901)داودأبو(3)

.(853)مسلم(4)
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...الجمعةيومفىالتىالساعةبابالجمعةكتاب

.(1)الجمعةساعةبيانفىوأصخهحديثأجودهذا:فقالهذامخرمة

بعدالساعةاخربالتماسهاالأمرآخرخبرفىروىوقد:الشيخظل

العصر:

بكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6706

بحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنابن

عن،الحارثبنعمروحذثك:وهبابنعلىقرئ(ظ99/31:قالنصرابن

بنجابوعنحدثهالزحمنعبدبنسلمةأباأن،العزيزعبدمولىالجلاح

اللهيسألمسلمعبديوجدلإالجمعة"يوم:قالانهع!ع!الفهرسولعن،الفهعبد

.(2)"رصعلابعدالساعةآخرفالتمسوها،إياهاللهآتاهإلأشيثا

اللهعبدعنهريرةأبىعنسلمةأبىعنالتيمئإبراهيمبنمحمدورواه

:سلامابن

سلمانبنأحمدبكبرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-6068

عيسىبنمحمدبنوأحمدالقاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،ببغدادالفقيه

أحمدبنمحمدأسامةأبووأخبرنا)ح(مالكعن،القعنبئحدثنا:قالاالبر!

والبخارىيضعفهمعينوابن،وثقهثمأحمدقالهأيه.منيسمعلممخرمة:3/1821الذهبىقال(1)

وإذا.إيصلىقائموهو9:وفيه،نزاعبلامنهأصحوهو،تبلهمايعارضههذاوحدثه،لهيخرجفلم

فلعله.،الجمعةصلاةإلابقىما،الخطبةلاشماعالجلوستعينالإمامجلس

ومن،(228)موطئهفىوهبوابن،(252)الأوقاتوفضانل،(2976)الشعبفىالمصنف(2)

صوابه:اللجلاج-:1182/3الذهبىوقال.(1388)والنسائى،(1048)داودأبوطريقه

.معلولالحديثلكن،صويلحوكأنه،أعرفهلاالجلاح-
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الجمعةكتاب
...الجمعةيومفىالتىالساعةباب

!بالعباسبنمحمدلكرأبوأخبرنا،بمكةالمقرئالقاسمبنمحمدابن

يحيىحدثنا،الغزئالفرجبنالحسقعلىأبوحدثنا،بغزةالغزىوصيف

أخبرنا،المهرجانئمهرويهابنأحمدأبووأخبرنا)ح(بكيربناللهعبدابن

ابنحدثنا،العبدىإلراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفرابنبكرأبو

إبراهيمبقمحمدعنالهاد،بقاللهعبدبنيزيدعن،مالكحدثنا،بكير

أنه،هريرةأبىعن،الرحمنعبدبقسلمةأبىعن،التيمىالحارثابق

فحدثمى،معهفجلستالأحبار،كعبفلقيتالطور)1(إلىخرجت:قال

قال:قلتأنحدثتهفيمافكان!يو،الفهرسولعنوحدثتهالتوراةعن

251/3وفيهدئم،1/خلقفيه،الجمعةيومالشمسفيهطلعتيويم"خير:لمجي!اللهرسول

وهىإلادابةمنوما،الساعةتقوموفيه،ماتوفيه،عليهتيبوفيه،وا31/00،أهبط

الجنإلا،الساعةمنشفقا؟الشم!قتطلعحئىتصبححينمنالجمعةيوم2مسيخه

إلاخيرافيهااللهيسأليصلىوهومسلمعبديصادفهالاساعةوفيه،والإنس

كلفىهوبل:فقلتيوم.سنةكلفىذلك:كعبفقال."إياهاللهأعطاه

ذكرثئملمجي!.اللهرسولصدق:فقالالتوراةالأحباركعبفقرأ:قال.جمعة

فحدثتهسلامبناللهعبذلقيتثئم:هريرةأبوقال:قالثئماخرحديثا

كعمب:قال:لهفقلت،الجمعةيومفىحذثتهوماالأحباركعبمعبمجلسى

وجاءت.3/554البلدانمعجمالطور.:الشامبلادلجميعيقال:ياقوتلال.الشامبلاد:الطور(1)

كعبا.فلقيتالشامقدمت:هريرةأبىعن(23791)أحمدعندالرواية

.433/2النهاية.الأصلوهوبالصادويروى.مستمعةمصغية:مسيخة(2)
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...الجمعةيومفىالتىالساعةبابالجمعةكتاب

كعمبقرأثئم،نعم:فقلت.ب!عككذب:الفهعبدفقال.يومسنةكلفىذلك

.ب!عكصدف:سلامبناللهعبدفقال.جمعةكلفىهىبل:فقالالتوراة

له:فقلت:هريرةأبوقال.هىساعةأئةعلمتقد:سلامبناللهعبدوقال

يوممنساعةاخرهى:سلامبنالفهعبدفقالتضنن.ولابهافأخبرنى

قالوقدالجمعةيوممنساعةآخرتكونوكيف:هريرةأبوقال.الجمعة

فيها؟يصفىلاساعةوتلك."يصفىوهومسلثمعبديصادفها"لا:ع!ي!اللهرسول

ينتظرمجلساجلس"من:ع!ي!الفهرسوليقلألم:سلامبناللهعبدفقال

.(1)ذلكهو:قال.بلى:قلت:هريرةبوأقال."يصفىحتىصلاهفىفهوالصلاة

عنمحمدعنيزيدعنسعدبنالفيثرواهوكذلكبكير.ابنحديثلفظ

.(2)سلمةأبى

يوم"خير:قولهفجعل،سلمةأبىعنكثيرأبىبنيحيىورواه-6956

أبو.أخبرناهكعبعنهريرةأبىعنرواية."الشمسفيهطلعت.اظ،./31

حدثناالضفار،اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيد

عن،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا،القاضىالبرمح!محمدبنأحمد

يوبمخير:يقولهريرةأباسمعأنه،سلمةأبوأخبرنى،يحيىعن،الحسين

أدخلوفيه،ادموجلعراللهخلقفيه،(3)ؤعمجيومالشمسفيهطلعت

وابن،(491)والترمذى،(03031)أحمدطريقهومن،1/081ومالك،1/278،279الحاكم(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقال.بهالقعنبىعن(4601)داود(بوو(خرجه،(2772)حبان

به.الليثعن119/8العللفىالدارقطنىذكره(2)

"الجمعة!.:م،سفى(3)
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الجمعةكتاب

.(1)الساعةتقوموفيه،منهاأخرجوفيه،الجنة

...الجمعةيومفىالتىالساعةباب

منسمعتهشىء:لهقلت:قالزاد:،يحيىعنالأوزاعئورواه

.(2)بعكحدثناهشىءبل:قالك!جو؟الفهرسول

لمجج!:النبىعنهريرةأبىعنالأعرجهرمزبنالزحمنعبدرواهوقد

نصيربنمحمدبنجعفرأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6575

سعيد،بنقتيبةحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،الخواص(3)القاسمأبو

،هريرةأبىعن،الأعرجعن،الزنادبىأعن،الزحمنعبدبنالمغيرةحدثنا

وفيهادم،خلقفيه،الجمعةيومالشمسعليهطلعتيويم"خير:قالمج!مجالنبئأن

مسلمرواه.(4)"الجمعةيومفىإلاالشاعةتقومولامنها،أخرجوفيه،الجنةأدخل

.()الأعرجصالزهرىحديثمنأخرجهوكذلك،قتيبةعن""الصحيحفى

.(6)و!النبىعنهريرةأبىعنفروخبناللهعبدرواهوكذلك

"فيه:قولهفىالاختلافهذاأنإلىخزيمةبنإسحاقبنمحمدوذهب

(2

(3

(4

كعب.قولمنبهالحسينعن8/290البارىفتحفىرجبابنذكره

ول.الأوزاعىطريقمن(1729)عقبخزيمةابنأخرجه

وإنما،القاسمابن:وصوابه،خطاوهو.القاسمأبو:النسخفىوقعكذا:"قلت:الأصلحاشيةفى

.!ا"الصلاحابنخطمن.أعلموالله،اللهرحمهما،الجنيدصاحبالخلدىوهومحمدأبوكنيته

.558/15النبلاءأعلامسيروينظر.(17634)فىالصوابعلىوسيأتى:قلت

به.قتيبةعن(488)والترمذى،(0994)احمدأخرجه

.(854/17،18)مسلم

به.فروخبناللهعبدطريقمن(1729)خزيمةوابن،(ا؟970)أحمدأخرجه
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...الجمعةيومفىالتىالساعةبابالجمعةكتاب

فهو.((الجمعةيومالشمسفيهطلعتيويم"خير:قولهظفأ.آخرهلىإآدم".خلق

.(1)هيفشكلااوا.ا/31!صالنبىعنهريرةأبىعن

.116/3خزيمةابنصحيح(1)
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*..الخوفصلاةثبوتعلىالدليلبابالخوفصلاةكتاب

الخو!صثلاةكتاب

تنسخلموأنها،الخو!صلاةثبوتعلىالدليلباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5716

عن،ذئبأبىابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

أبيهعن،سعيدأبىبنالرحمنعبدحدثنى:قالالمقبرىسعيدأبىبنسعيد

فأمر،صلواتعنفشغلنا،الخندقيومكيوالفهرسولمعكنا:قال

!لأدانعليهينزلأنقبلوذلك،إقامةصلاةلكلفأقامبلالا!ي!اللهرسول

.،239:البقوةأ(1)و!ركباصناأؤلافىطخفتؤ

3/252بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-7256

حدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،الضمبئعمربنعثمانحدثناالضفار،عبيد

معكنت:قالالسلولى(3)دبعبنسليمعن2)،إسحاقأبىعن،إسرائيل

لهمفقال،(2!رالنبىأصحابمننفرمعهوكاد،بطبرستانالعاصبنسعيد

مر،أنا:حذيفةفقال؟الخوفصلاة!م!الفهرسولمعشهدأئكم:سعيد

خلفك،منهموطائمةالعدؤ،بإزاءمنهمطائفة؟طائفتينفليقومواأصحابك

ثم،جميعاويرفعونوترفع،جميعاويركعونوتركع،جميعاويكبوونفتكئر

فإذا،العدوبإزاءالأخوىالطائفةوتقوم،تليكالتىالطائفةوتسجدتسجد

.(1912)فىوتقدم.(2345)الطيالسى(1)

الأصل.:فىليس(2-2)

"عبيد".:م،سفى(3)
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...الخوفصلاةثبوتعلىالدليلبابالخوفصلاةكتاب

فيركعونتركعثم،سجداالاخرونوخزيلونكائذينهؤلاءقامرأسكرفعت

التىالطائفةفتسجدوتسجدجميغا،ويرفعونترفعثتم،ظا.1/31جميعا،

السجودمنرأسكرفعتفإذاالعدؤ،بإزاءقائمةالأخرىوالطائفةتليك

فقدهيجهاجهمإنأصحابكوتأمر.عليهمتسفمثئمالعدؤلإزاءائذينسجد

.(1)والكلامالقتاللهمحل

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-5736

أبىأخبرنى،حبيببنالضمدعبدحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثناداود،

.(2)الخوفصلاةبنافصفى،كابلسمرةبنالزحمنعبدمعغزواالهم

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-7456

حدثنا،مقاتلبنمحمدحدثنا،(3)الجمالجعفربنأحمدحدثنا،الأصبهاض!

أبوبناصلى:قالالعاليةأبىعن،قتادةعن،الزازئجعفرأبىعن،حكام

.(4)الخوفصلاةبأصبهان،!فرالأشعرئموسى

ويذكر.()الخوفصلاةصلىالهموسىأبىعنالرقاشئحطانوروى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

به.إسرائيلطريقمن(23454)وأحمد.بهرجاءبناللهعبدطريقمن(1365)خزيمةابنأخرجه

.(6113)فىوسيأتى.!ا.سليميعرفلا:3/1185الذهبىوقال

.(270)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1245)عقبداودأبو

.1/171المشتبهوينظر."الحمال9:م،سفى

بنمحمدطريقمن(7476)الأوسطفىالطبرانىوأخرجه.1/61،62باصبهانالمحدثينطبقات

ورجالبنحوهوالأوسطالكبيرفىالطبرانىرواه:197/2المجمعفىالهيثمىوقال.بهمقاتل

الصحيح.رجالالكبير

.(1236)عقبداودأبوذكره
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السفر...فىالخوفصلاةكيفيةبابالخوفصلاةكتاب

ليلةالخوفصلاةالمغربصلىرضرعبهعلياأنأبيهعنمحمدبنجعفرعن

ابنوعن.(2)الخوفصلاةعلمهمأنهحثمةأبىبنسهلعنورويناالهرير)1(.

وصفها)3(.الخوفصلاةعنسئلإذاكانانهرف!عمر

تخصيصعلىمنهمأحديحملهالم!ج!النبىعنرووهاوالذين

جوازهايعتقدوهومنهمواحدكلرواهابل،تركتأنهاعلىأوبها!ي!النبى

التوفيق.وبالله،رواهاالتىالضفةعلى

كالساإذاالشفر،فىالخو!صلاةكيفيةباب

مامونينغيرجهت!اأو،القبلةجهةغيرمنالعدؤاو،02/31

اخرينفىيحيىبنمحمدبنبراهيمإبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-7556

أخبرنا،سمليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

المستملى،أحمدبنكاملجعفرأبووحدثنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئ

البيهقى،الحسينبنداودحدثنا،المهرجانئبشربنأحمدبنبشرأخبرنا

(4)

بنيزيدعن،أنسبنمالكعلىقرأتقال!:يحيىبنيحيىحدثنا

233/3ذاتيوم!اللهرسول!مع/صلىعفن،خؤاتبنصالحعن،رومان

كانمالكثرةبذلكوسميتد!ما،ومعاويةعلىبينكانتالتىصفينوقعةليالىمن:الهريرليلة(1)

.01/542والنهايةالبداية.قتيلألفسبعينمنيقربمافيهاوقتلفيها،يهرونالفرسان

.(6"80-6077)فىتخريجهسيأتى(2)

.(839)ومسلم،(4535)البخارىأخرجه(3)

"زيد".:مفى(4)
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السفر...فىالخوفصلاةكيفيةبابالخوفصلاةكتاب

فصلىالعدؤ،وجاهوطائفة،معهصفتطائفةأن،الخوفصلاةالرقاع

وجاهفصفواانصرفواثملأنفسهموأتفواقائفا،ثبتثمركعةمعهبائتى

ثبتثمبقيتالتىالزكعةبهمفصلىالأخرىالطائفةوجاءتالعدو،

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)مهبسلمثم،لأنفسهموأتموا،جال!ا

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنقتيبة

المقرئالحمامن(3)نبأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-6576

السلمى،إسماعيلبنمحمدحدثنا،سلمانبنأحمدبكرأبوحدثنا،ببغداد

بناللهعبيدأخيهعن،عمربناللهعبدحدثنى،الأويسئالعزيزعبدحدثنا

صلى:قالأبيهعن،خواتبنصالحعنمحمد،بنالقاسمعنعمر،

فصلىالعدو،تلقاءوطائفة،معهطائفةفصفالخوفصلاة!النبئ

مكانذهبواثم،لأنفسهمفأتفواوقامواقامثم،ركعةمعهبالذينع!فهالنبئ

بقيت،التىالركعةجم!النبئبهمفصلىالآخروناظ(31/02وجاء،أصحابهم

صلاةفىشيئاسمعتما:القاسمقال:اللهعبيدقال.لأنفسهمأتمواثم

.(4)اذهمنإلئأحبالخوف

ومن،1/183ومالك،1/210والشافعى،376/3والدلائل،(1827)المعرفةفىالمصنف(1)

.(5361)والنسائى،(1238)داودوأبو،(23136)أحمدطريقه

.(842)ومسلم،(4129)البخارى(2)

.17/402النبلاءأعلامسيروينظر.م:منسقط(3)

الرسالةوفى،7/194والشافعىبه.العزيزعبدطريقمن(1829)المعرفةفىالمصنفأخرجه(4)

عمربناللهعبدطريقمن3/378الدلائلفىوالمصنف،(0136)خزيمةوابن،(051،678)

عمر.بناللهعبيدذكرخزيمةابنعندولي!به.
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السفر...فىالخوفصلاةكيفي!بابالخوفصلاةكتاب

أبوحدثنا،بكو!بمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5776

!بالرحمنعبدعن،لثمعبةحدثنا،أبىحدثسا،معاذبناللهعبيدحدثنا،داود

!طالنبئأن،حثمةأبىبنسهلعن،خؤاتبنصالحعن،أبيهعن،القاسم

ثثم،ركعةيلونهبالذينفصلى،صفينخلفهفجعلهمخوففىبأصحابهصلى

الذينوتأخر،تقدمواثم،ركعةخلفهمالذي!صلىحتىقائمايزذفلم،قام

تخلفواالذينصلىحتىقعدثم،ركعه!يهمالنبئبهمفصلىأمهمقدكانوا

.(2)ذاعمبناللهعبيدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)مهبلمملمثمركعة

الفقيه،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5786

)ح(لمحعيدبنيحيىحدثنا،مسددحدثنا،القاضىإسحاقبنإسمامحيلحدثنا

منصوربنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا

حدثنا3)،العبدئبشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

بنالقاسمعن،الأنصارىلمحعيدبنيحيىحدثنا،(3القطانسعيدبنيحيى

صلاةفىقالأنهحثمةأبىبنسهلعن،خواتبنصالحعنمحمد،

قجلمنوطائفة،معهمنهمطائفةوتقومالقبلةمستقبلالإماميقوم:الخوف

او(03/31لأنفسهمويركعونركعةبهمفيركع،العدوإلىووجوههمالعدو

طريقمن(2886)حبانوابن،(9135)خزيمةوابن،(01571)أحمدوأخرجه.(2371)داودأبو(1)

.(841)مسلم(2)

.24/511.329/31الكمالتهذيبوينظر.م،س،الأصل:منسقط(3-3)
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254/3

السفر...فىالخوفصلاةكيفيةبابالخوفصلاةكتاب

أولئك،مقامإلىويذهبون،(1)مكانهمفىسجدتينلأنفسهمويسجدون

ولهمثنتانلهفهى2)،سجدتينبهمويسجدركعةبهمفيركعأولئكوجىء

وفى،بشارابنحديثلفظ.(2سجدتينويسجدونركعةيركعونثئم،واحدة

ركعة.لأنفسهمفيركعونيقومونثمركعةمعهبائذينفيصفى:مسذدحديث

.(4)دذسمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)بمعناهوالباقى

:قالسلمةبنأحمدحدثنا،جذىأخبرنا،صالحأبووأخبرنا-7956

عنفحدثنى،الحديثهذاعنسعيدبنيحيىسألت:يقولبشارابنسمعت

سهلعن،خؤاتبنصالحعن،أبيهعن،القاسمبنالزحمنعبدعن،شعبة

وقال.الأنصارئسعيدبنيحيىحديثبمثلجم!النبىعن،حثمةأبىابن/

.()يحيىحديثمثلولكنه،الحديثأحفظولست،جنبهإلىاكتبه:يحيى

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-6585

عن،يحيىحدثنامسذد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

سهلعن،اتخؤبنصالحعن،أبيهعن،القاسمبنالزحمنعبدعن،شعبة

الصحيح""فىالبخارىرواه.الخوفصلاةفىلمج!النبىعن،حثمةأبىابن

"مقامهم،.:سفى(1)

.س:فىلي!(2-2)

به.بشاربنمحمدطريقمن(1356)خزيمةوابن،(1259)ماجهوابن،(565)مذىالترأخر!(3)

به.القطانيحىطريقمن(1552)والنسائى

.(1134)البخارى(4)

به.بشاربنمحمدعن(1357)خزيمةوابن،(1259)عقبماجهوابن،(566)الترمذىاخر!(5)
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الخوفصلاةكتاب

هكذا)1(مسددعن

...لأثفسهمفيركعونالثانيةالطائفةتقومقال:منباب

فيرحعودطالثانيةالطائفةتقومقال:منباب

الإمامسلامبعدالباقيةالرحعةلأنفسه!ا

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-5816

،اظ03/31،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبو

بنالقاسمعنسعيد،بنيحيىعن،مالكحدثنابكير،بنيحيىحدثنا

الأنصارى،حثمةأبىبنسهلعن،الأنصارىخواتبنصالحعن،محمد

وطائفة،أصحابهمنطائفةومعهالإماميقومأنالخوفصلاةأنحذثه

فإذا،يقومثممعهبائذينويسجد،ركعةالإمامبهمفيركع،العدومواجهة

والإماموانصرفواسلمواثمالباقيةالركعةلأنفسهموأتمواثبتقائمااستوى

وراءفيكبرون،يصلوالمائذينالآخرونيقبلثئمالعدؤ،وجاهوكانواقائم

الباقيةالركعةنفسهملأفيركعونفيقومون،يسفمثمويسجدبهمفيركعمامالإ

الأنصارى.سعيدبنيحيىعنأنسبنمالكرواهكذا.2يسلمونثم

سعيدبنيحيىعنفرواه،الثورئسعيدبنسفيانوخالفه-6582

وجاء،أولئكمصافإلىذهبواثم:اخرهفىقالأنهإلا،ومعناهبإسناده

ثم،الركعةتلكفقضواقامواثم،ركعةبهمفصلىالإماموراءمواوقاأولئك

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوبذلك.أخبرناالامامسلم

.(1314)عقبالبخارى(1)

.(011!)د،اودبوآصحيحفىنىلباالأوصححه(ء2391)اوددبوأطريقهمنو،1/183،418مالك(2)
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الخوفصلاةكتاب
الخوفصلاةفىالسلاحأخذباب

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

.(1)فذكره.سفيانعن،حفمبىابن

ثئم:اخرهفىقال،ومالكشعبةعنعبادةبنروحرواهوكذلكء

الزحمنعبدروايةلموافقته؟صحيحايكونأنأولىوهذااو،2310/04

قبله.البابفىمضىماوسائرأبيهعنالقاسمابن

الخو!صلاةفىالشلاحأخذباب

.(102النساء:أ!أسلحتهغ)وئيأضذوأ:وجلعزاللهقال

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-8356

عن،ورقاءحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

ه!كاللهرسولمعكنا:قالالزرقىعياشأبىعنمجاهد،عنمنصور،

بنخالدالمشركينخيلوعلىالظهر،صلاةالضلاةفحضرتبعسفان

نإ:المشركونفقال:قالالظهر.بأصحابهو!جمالفهرسولفصفى:قالالوليد.

صلاةيعنون.وأنفسهموأموالهمأبنائهممنإليهمأحبهذهبعدصلاةلهم

والعصرالظهربينر!عاللهرسولعلىال!لامعليهجبريلفنزلالعصر،

طآيفةففنقخالصلؤةلهمفأقصتفيهخكنت)واذا:الايةهذهونزلتفأخبره

فصفالصلاةفحضرتاخرها.إلىالايةأشلحتهخ!وئيأضذوأثمكئنهم

وكبروا،!النبىيدىبينوالعدوفكئرالسلاخوعليهمصفينلمجوالفهرسول

به.سفيانطريقمن313/1المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.رو!طريقمن(2885)حبانوابن،(1358)خزيمةوابن،(11571)أحمداخرجه(2)
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الخوفصلاةفىالسلاحذ!أبابالحوفصلاةكتاب

والآحرون،يليهالذىوالصف!الفهرسولسجدثم،جميعاوركعواجميعا

وسجدالثاليةالركعةإلىقام!ج!ك!اللهرسولفرغفلما،يحوسونهمقيام

إلىهؤلاءوتأخرهؤلاءاظ(04/31مصافإلىهؤلاءتقدمثم،الاخرون

لممجدثمجميعا،فركعوا،أخرىركعةبهمفصلىهؤلاءمصاف

255/3فلما،يحوسونهم/قياموالآخرون،يليهالذىوالصفكحماللهرسول

فصلى:عياشأبوقال،!جكاللهرسوللمملمثمهؤلاء،سجدفوغوا

.ألمليمبنىأرضفىومرةبعسفانمئئ؟مرتينالضا:ةهذه!جواللهرسول

القاصىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6584

،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

الأسقعبنواثلةعن،مكحولعن،سعدأبىعن،الحمانىيحيىأبوحدثنا

مميوفهم،بذوائبمساويكهميربطونكحمالنبىأصحابمنأناسكان:قال

الصلاةحضوتإذاأحدهموكانصلوا،ثماستاكواالصلاةحضرتفإذا

سعدأبو.جمحمالنبىمعفيصلىقوس!4أوسيفهيأخدفكان!رالنبىمع

.(2)ىوقغيرالبقال

وابن،(4851،9451)والنسائى،(2361)داودوأبو،(05861)أحمدوأخرجه.(4441)الطيالسى(1)

.(9601)داودبىأصحيحفىنىلباالأوصححه.(9206)فىوسيأتى،بهمنصورطريقمن(2876)حبان

مكة،شمالىإلىينةالمفجنوبىمنالحجازحرةمعظمتشمل،واسعةمساحة:سليمبنىأرض!

وحرةالدفيةإلىتصكحتىمرقةديارهمتنسابثم،سعليمبنىحرةتسمىكانتالتىالحرهوهى

.26صالجغرافيهالهحالم.الوبذةبقىوإلىالشرقيةومشارفهاكشب

الفاريخفىعلإ+ال!لامينظو.نأليصبنحذيفةهولىالأعورالبقالطسعدأبوبانأسمرزابقسعيد!ر(2)

لابن--وحينوائم!،!1/81حبانلابقوالثقات،4/62والشعديلوالجم!ح،3/515الكبير
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الخوفصلاةكتاب

السلاحيضعالمعذورباب

السلاحيضعالمعذورباب

أحمدبنعلىبنأحمدنصروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6085

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالفامئ

بنسعيدعن،يعلىأخبرنى:جريجابنقال:قالحخاجحدثناالصغاض!،

أنئرضى+كنتمأؤمطرئنأذصىلبهغكان)إن:قولهفىعباسابنعن،جير

كان؟ل!جنهعوفبنالزحمنعبداو،31/50:قال.،021:النساءأأشلحتكنم!تضعوأ

(1)

.(2)جريجابنعنمقاتلبنمحمدعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.جريحا

ثقلهأولنجاسمهالسلاحمنيحمللاماباب

جعفرأبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0866

بنعقبةأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،محمدبنالفهعبدحدثنا،المقرئ

بنسلمةعن،أبيهعن،إبراهيمبنمحمدبنموسىحدثنا،ال!كونئخالد

القوسفى"عل:فقال!القوسفىالضلاةعنع!ح!الفهرسول!سأل!الهالأكوع

.4قوىغيرمحمدبنموسى.(3)((القرنواطرح

(1)

(2)

(3)

(4)

مدلس.ضعيف:1/305التقريبفىحجرابنوقال،11/52الكمالوتهذيب،1/317=حبان

به.حجا!طريقمن(1369)خزيمةوابن،(11211)الكبرىفىالنسائىأخرجه

.(9954)البخارى

ابنوأخرجهمحمد.بناللهعبد:منبدلا.موسىبناللهعبيد:وعنده،1/335،336الحاكم

به.خالدبنعقبةطريقمن398/1والدارقطنى،(6277)والطبرانى،(6314)شيبةأبى

ولاذكىغيرجلدمنكانلأنه،بنزعهأمرهوإنما،الثابفيهاويجعلتشقجلودمنجعبة:والقرن

.3/1891المهذبوينظر.4/55النهاية.مدبوغ

=:فىعل!الكلامينظر.المدنىمحمدأبوالتيمىالقرشىالحارثبنإبراهيممحمدبنموسى
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الخوفصلاةكتاب
الخوفشدةصلاةكيفيةباب

الخو!شدهصلاةكيفيةباب

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-6087

حدثناصاعد،بنمحمدبنيحيىحدثنا،الإسماعيلئإبراهيمبنأحمد

عن،كثيرابنعن،جريجابنعن،محمدبنحخاجحدثنا،سعيدبنيوسف

بالزأس)1(.والإشارةالتكبيرهوفإنمااختلطواإذا:قالمجاهد

ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىحدثنى:جريجابنقال-6088

والإشارةالتكبيرهوفإنمااختلطواإذا:مجاهدقولبمثللمجي!النبىعن،عمر

."أقدامهمعلىقياماأوركبانافليصلواكثروا"فإن:لمجيه!النبىعنوزاد.بالزأس

.الخوفصلاةيعنى

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-6089

/31،الأموىيحيىبنسعيدحدثنا،الدورىخلفبنالهيثمأخبرنى

ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،جريجابنحدثنا،أبىحدثنااظ،05

.بالرأس/وإشارةالذكرهوفإنمااختلطواإذا:مجاهدقولمننحوا،عمر

وركبانا")2(.!يماممافليصلواذلكمنر!كاكمانوا"وإن:لمجيه!النبىعنعمرابنوزاد

الكمالوتهذيب،2/124والمجروحين،8/159والتعديلوالجرح،7/295الكير-التاريخ

الحديث.منكر:287/2التقريبفىحجرابنوقال،218/4الاعتدالوميزان،29/139

.2/370،371التعليقوتغليق،8/359رجبلابنالبارىفتحفىكما-الإسماعيلى(1)

فىنعيمأبووأخرجه.432/2البارىوفتح،2/370التعليقتغليقفىكما-الإسماعيلى(2)

به.يحيىبنسعيدطريقمن8/360رجبلابنالبارىفتحفىكما-مستخرجه
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الخوفصلاةكتاب
الخوفشدةصلاةكيفيةباب

.(1)ديعسبنيحيىبنسعيدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-6090

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

صلاةعنسئلإذاكانعمربنالفهعبدأن،نافععن،أنسبنمالك

فىعمرابنوقال،الحديثقمقثئم.وطائفةالإماميتقذم:قالالخوف

ى!س!وركبانا،رجالاصفوا،ذلكمنأشذخوفاكانفإن:الحديث

ذكرعمربنالفهعبدأرىلا:نافعقال:مالكقالمستقبليها.وغيرالقبلة

.(2)ع!يهاللهرسولعنإلاذلك

أبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-9106

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظسعدبنأحمدبنالفهعبدمحمد

بنمحمدعن،سلمةبنمحمدحدثنا،النفيلئحدثنا،العبدئإبراهيم

بناللهعبدابنيعنىاللهعبيدعنالربير،بنجعفربنمحمدحذثنى،إسحاق

بلفنى"إظ:فقال!الفهرسولدعانى:قالأنيسبنالفهعبدأبيهعن،أنيس

قلت:."فاقتلهفأتهبعرنة)3(أوبنخلةوهولينزونى،النالريجمعالهذلئنبيحابنأن

رأيتهإذاأنكوبينهبينكما"آيةاو(31/06:قال.أعرفهحتىلىانعتهالفهرسوليا

.(349)لخارىا(1)

.(2259)فىتخريجهتقدم(2)

فيه،وقعالقبلىنمرةمسجدجداروقعلوالذىالوادى:وعرنة.والطائفمكةبينموضع:نخلة(3)

البلدانمعجمينظر.عرفةحدعنخارجعرفةفىالامامصلاةوموضعالجدارهذاإن:أيضاويقال

.062صالنبويةالسيرةفىالواردةالجغرافيةوالمعالم،5/277،4/115
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الخوفصلاةكتاب
الخوفشدةصلاةكيفيةباب

فىإليهدفعتحتىبسيفىمتوشحافخرجت:قالفشعريرة".لهوجدت

مالهوجدترأيتهفلماالعصر،وقتكانحتىمنزلابهنيرتاد(1)نعظ

يكونأنوخشيت،نحوهفأقبلتالقشعريرةمنا!ي!اللهرسول!لىوصف

أومئنحوهأمشىوأنافصليت،الصلاةعنتشغلنىمجاولة)2(وبينهبينى

العربمنرجل:قلت؟الرجلمن:قال!إليهانتهيتفلماإيماء،برأسى

قال!:.ذلكفىنحقأجل:قال!.لذلكفجاءالرجللهذاوبجمعكبكسمع

خرجتثم،فقتلتهبالسيفعليهحملتأمكننىإذاحتىشيئامعهفمشيت

"أفلح:قال!ا!ي!اللهرسول!علىقدمتفلما،عليهمكئاتظعائنهوتركت

اللهرسولبىقامثم"صدقت".:قال.اللهرسول!ياقتلتهقد:قلتالوجة".

أئيسبى".بقاللهعبدياعندكهذه"أمسك:فقال!عصافأعطانىبيتهبىفدخل

أنيس؟بناللهعبديامعكالعصاهذهما:فقالواالناسعلىبهافخرجت

ترجعأفلا:قالوا.عندىمسكهاأأنوأمرنىا!ي!اللهرسول!أعطانيها:قلت

هذهأعطيتنىلماللهرسول!يا:فقلتإليهفرجعت:قال؟ذلكعنفتسألهإليه

يومئلإ".الفتخصرون)3(الناسأقلإن،القيامةيوموبينكبييى"آية:قالالعصا؟

معهفضمتبهاأمرماتإذاحتىمعهتزلفلم،بسيفهاللهعبدفقرنها:قال

.12283)فىالظعنتعريفتقدم!1)

.""محاولة:للمصنفوالدلائلأحمدمسندنسخبعضوفى،""مجادلة:م،س،الأصلفى!2)

.1189/3المهذبفىولماأحمدمسندمنونسخةهثامابنلسيرةموانقوالفبت

.2/36النهايةعليها.يتكئونصالحةلهمأعمالومعهميأتونأنهمأراد:المتخصرون!3)
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الخوفصلاةكتاب

جميعا)1(.فدفناكفنهفى

...ءىشيواريهملاصحراءفىالقبلةوجاهيكونونالعدوباب

بنمحمدعنسعيدبنالوارثوعبدسعل!بنإبراهيمرواهوكذلك

.(2)راسيبنإسحا!تى

صحراءفىالقبلةوجاهيحونونالعدوباباظ،06/31

المسلمينمنوحثر!ةمنهمقلةفى،4شىيواريهملا

بشرسهلأبوأخبرنا،المستملىأحمدبنكاملجعفبرأبوحدثنا-9256

بنيحيىحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،المهرجانئأحمدابن

محمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(جريرأخبرنا،يحيى

بنعلىبنمحمدحدثنا،بمكةالدئاسسهلبنالزحمنعبدبنالعزيزعبد

عنالحميد،عبدبنجريرحدثنا،منصوبىبنسعيدحدثنا،الصائغزيد

!ماللهرسولمعكنا:قال/الررقىعئاشبىأبىعنمجاهلإ،عن،منصور257/3

لقد:المشركونفقالالطهرفصليناالوليدبنخالدالمشركينوعلىبعسفان

ايةفنزلت؟الصلاةفىوهمعليهمحملناكنالو!غفلةأصبنالقد!غرةأصبنا

مستقبل!صالفهرسولقامالعصرحضرتفلما،والعصرالطهربينالقصر

ذلكبعدوصفصفجمفهالفهرسولخلففصف،أمامهوالمشركونالقبلة

طريقهومن،2/619،062هشامابنسيرةفىكماإسحاقوابن،4/42الدلائلفىالمصنف(1)

الله.عبيدذكرالسيرةمنوسقط،(16048)أحمد

به.سعدبنإبراهيمطريقمن(7160)حبانوابن،(983)خزيمةوابن،(47016)أحمدأخرجه(2)

أبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهالوارثعبدطريقمن(982)خزيمةوابن،(4912)داودوأبو

.(172)اودد
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...ءىشيواريهملاصحراءفىالقبلةوجاهيكونونالعدوبابالخوفصلاةكتاب

وسجدسجدثمجميعا،وركعوا!ج!مجاللهرسولفركع،اخرصفالصف

هؤلاءصلىفلما،يحرسونهماو،07/31الاخرونوقاميلونهالذينالضف

الذىالصفتأخرثم،خلفهمكانواالذينالاخرونسجدوقامواالسجدتين

ثم،الأولالصفمقامإلىالأخيرالضفوتقدم،الاخرينمقامإلىيليه

وقاميليهالذىوالصفسجدثمجميعا،وركعواؤ!عاللهرسولركع

سجديليهالذىوالضفجمي!الفهرسولجلسفلما،يحرسونهمالآخرون

وصلاهابعسفانفصلاها.جميعاعليهمفسلمجميعاجلسواثئم،الاخرون

يحيىبنيحيىوحديثمنصور.بنسعيدحديثلفظ.سليمبنىيوم

الله!رسولخلفوصفواالسلاحالناسفأخذ:الزيادةمنوفيه،بمعناه

الله!رسولفكبر،مستقبلوهموالمشركون،القبلةمستقبلىصفين

ثم،جميعاورفعوارأسهرفعثمجميعا،وركعواركعثم،جميعاوكبروا

صحيح.إسنادوهذا،(1)بمعناهوالباقى.يليهالذىالصفوسجدسجد

عياشأبىمنمجاهدسماعفيهفذكر،جريرعنسعيدبنقتيبةرواهوقد

الزرقى)2(الصامتبنزيد

جم!جم:النبىعنالأنصارىاللهعبدبنجابررواهوقد

.(1236)داودأبووعنهتفسير(،-686)سننهفىمنصوربنوسعيد،337/1،338الحاكم(1)

.(6083)فىوتقدم.بهالصائغعلىبنمحمدعن(0514)الطبرانىوأخرجه

ابىمنمجاهدسماعبذكر،بهمنصورعنعيسىبنداودطريقمن(5135)الطبرانىأخرجه(2)

.عياش
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...ءىشيواريهملاصحراءفىالقبلةوجاهيكونونالعدوبابالخوفصلاةكتاب

بنيحيىجذىأخبرنا،العنبرئطاهرابىابنصالحأبوأخبرنا-9356

التميمئ،ال!رممئىبنهنادحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصوبى

شهدت:قالالفهعبدبنجابرعن،2عطاعن،الملكعبدعن،عبدةأخبرنا

وكان،صفينجميدالفهرسولخلففصففنا؟جمييهالفهرسولمعالخوفصلاة

جميعا،وركعناركعثثم،جميغاوكئرناجمييهالنبئفكئر،القبلةوبينبينناالعدؤ

وقام،يليهائذىوالضفدوج!لابع!يرالنبئانحدرثئم،جميغاورفعنارفعثئم

الذىوالصفال!جودجميدالنبئقضىفلماالعدؤ،نحرفىالمؤخرالضف

سجودهمقضوافلفاأظ(31/07،بالسجودالمؤخرالضفانحدر،وقاموايليه

جميعا،وركعناركعثثم،المقذمالمخفوتأخر،المؤخرالمئمفتقذموقاموا

المقذميليهاتذىوالصخفدوج!لابجميرالنبئانحدرثئم،جميعاورفعنارفعثثم

يليهائذىوالضفال!جودقضىفلفا،الأولىالزكعةفىمؤخراكانالذى

حرسكميصنعكما:جابرقالثمفسجدوا.دوج!لابالمؤخرالصفانحدر

مرائهم)1(.بأهؤلاء

سلمة،بنأحمدحدثنا،جذىأخبرنا،صالحابووأخبرنا-6594

حدثنا،القطانسعيدابنيعنىيحيىحدثنا،العبدئبشئابىبنمحمدحدثنا

!صاللهرسولمعصفىأنهاللهعبدبنجابرعنعطاء،حدثنا،الملكعبد

جميعا.وسقمناسفمثئم:اخرهفىوزاد،بمعناهالحديثفذكر.الخوفصلاة

عن""الصحيحفىمسلمرواه.بأمرائهمهذاحرسئكميفعلكما:جابرقال

به.الملكعبدطريقمن(14436)أحمدأخرجه(1)
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...ءىشيواريهملاصحراءفىالقبلةوجاهيكونونالعدوبابالخوفصلاةكتاب

.(1)سليمانأبىبنالملكعبدعنأبيهعننميربناللهعبدبنمحمد

258/3بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا/-9565

،،و(2)
زهير،حدثنايوس!،بنأحمدحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا،يعقوب

جهينة،منقوماكيه!الفهرسول!معغزونا:قال!جابرعن،الزبيرأبوحدثنا

ميلةعليهمملنالو:المشركونقال!الظهوصلينافلماشديدا،قتالافقاتلوا

لمجص.اللهرسول!لناذلكفذكر،بذلكجم!اللهرسول!جبريلفأخبر؟لاقتطعناهم

فلما.يعنىالأولاد.منإليهمأحبهىصلاةستأتيهمإنهوقالوا:قال!:

فكبرقال!:.القبلةوبينبينناوالمشركون،صفينصفناالصلاةحضرت

الصفمعهوسجدسجدثم،وركعناوركع،وكبرنااو،08/31لمججاللهرسول!

الصفوتقدمالأول!الصفتأخرثم،الثاخ!الضفسجدقاموافلما،الأول!

ثم،وركعناوركع،وكبرنالمجج!اللهرسول!فكبر،الأول!مقامفقامواالثانى

ثمالثانىالصفسجدفلما،الثانىوقامالأول!الصفمعهوسجدسجد

نأجابرخصثم:الزبيرأبوقال!.لمججااللهرسول!عليهمسلمجميعاجلسوا

بنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواههؤلاء)3(.أمراؤكميصلىكما:قال!

(4)بر
جابرعنالزبيرأبىعنالدستوائىهشامبروايةالبخارىواسمتشهد.يوس!

.(5697)فىوتقدم،(840/307)مسلم(1)

"محمد".:الأصلفى(2)

خزيمةوابن،(1260)ماجهوابن،(1547)الشائىوأخرجه.(691)الصغرىفىالمصنف(3)

به.الزبيرأبىطريقمن(1350)

.(308/840)مسلم(4)
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الخوفصلاةكتاب

.:(1)
دلك.!ى

...ءىشيواريهملاصحراءفىالقبلةوجاهيكونونالعدوباب

ناأخبر،لإسماعيلئابكربوأناأخبر،يبلأداعمروبوأخبرناوأ-6956

الزبيدىحدثنا،حرببنمحمدحدثنى،همامأبوحدثنا،زكريابنالقاسم

نأ،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهرئعنالوليد،بنمحمديعنى

ثموكبروا،فكبر،معهالناسفقامجمج!الفهنبئقام:قالعباسبناللهعبد

الثانيةالركعةإلىقامثموسجدوا،سجدثم،منهمناس!معهوركعركع

فركعواالأخرىالطائفةوأتت،إخوانهموحرسوامعهسجدواالذينفتأخر

بعضهميحرسولكنيكبرونصلاةفىكلهموالناس،وسجدوا!النبىمع

.(2)اضعب

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-6097

شريح،بنحيوةحدثنا،عوفبنمحمدحدثنا،صاعدابنحدثنا،الحافظ

فىالبخارىرواه.(3)نحوهبإسنادهفذكره،حرببنمحمدحدثناأظ،08/31

.4شريحبنحيوةعن""الصحيح

ويحتمل،البابهذافىغيرهعنروينامابهذاالمراديكونأنويحتمل

.غيره

تعليفا.(0314)لبخارىا(1)

به.حرببنمحمدطريقمن(1533)النساثىاخرجه(2)

.2/58الدارقطنى(3)

.(944)البخارى(4)
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...ءىشيواريهملاصحراءفىالقبلةوجاهيكونونالعدوبابالخوفصلاةكتاب

مبينا:الزهرىعنراشدبنالنعمانرواهوقد

الأصبهانئ،الحارثبنأحمدبنمحمدبنأحمدأخبرناه-6098

ابنيحيىبنمحمدحدثناصاعد،ابنحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا

إسماعيل،بنالحسينوحدثناقمال:.مخلدبنوالجراحالقطعىحزمأخى

بنوهيبحدثنا،عمربنلشرحدثنا:قالواالباهلئيحيىبنزكرياحدثنا

عن،اللهعبدبنالفهعبيدعن،الزهرىعنراشد،بنالنعمانعنخالد،

وقمناج!عاللهرسولفقام،الخوفبصلاة!يماللهرسولمرأ:قالعباسابن

ثم،رأسهرفعثم،كلاهماالصفانجميعاوركعناوركعفكبر،صفينخلفه

إخوانهم،يحرسونماقياالآخرونوثبتيليهالذىالضفوسجدساجداخز

ثمسجدتينفسجدواسجوداالمؤخرالصفخر،وقامسجودهمنفرغفلما

وركعوافركعالمؤخرالصفوتقدميليهائذىالمقدمالصففتأخر،قاموا

قياماالآخرونوثبت،يليهالذىوالصفلمجي!اللهرسولوسجدجميعا،

سجوداالمؤخرالصفخر!عاللهرسولقعدفلما،إخوانهميحرسون

.(1)ع!ح!!النبئسلمثمفسجدوا،

:عباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداوداو،؟9/31رواهوكذلك

بنمحمدبنأحمدمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناه-9956

3/259حدثنا،سعد/بنبراهيمإبنيعقوبحدثنا،الأزهربوأحدثنا،بلالبنيحيى

.8/363،364رجبلابنالبارىفتحوينظر.58/2،59الدارقطنى(1)

-477-



ويسلمركعتينطائفةبكليصلىالامامبابالخوفصلاةكتاب

عن،عثمانبنعمرومولىالحصينبنداودحذثنى،إسحاقابنعن،أبى

أحراسكمكصلاةإلاالخوفصلاةكانتما:قالعباسابنعن،عكرمه

وهمطائفةمتقا؟عقبا:قالأظنه،كانتانهاإلا،أئفتكمخلفاليومهؤلاء

وسجدلمجوالفهرسولقامثئم،طائفةمعهوسجدتلمجمالفهرسولمعجميع

ركعثئم،جميعامعهمواوقاجمممالفهرسولقامثثم،لأنفسهمفاقياكانواائذين

وقام،مزةأؤلقياماكانواائذينمعهفسجدواسجدثئم،جميعامعهوركعوا

وائذينجم!الفهرسولجلسفلفا،ةمزأؤلمعهسجدواكانواائذينالآخرون

جلسوا،ثئملأنفسهمقياماكانواائذينسجد،صلاتهماخرفىمعهسجبوا

بال!لام)1(.صينالفهرسولفجمعهم

ويسلمرحعتينطائفةبحليصلىالإمامباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-6100

أبانحدثنا،عفانحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدأخبرنا،يعقوب

عن،الزحمنعبدبنسلمةأبىعنكثير،أبىبنيحيىحدثناالعطار،

،الرقاعبذاتكناإذاحتىجميمالفهرسولمعأقبلنا:قالالفهعبدبنجابر

رجلفجاء:قاللمجر.الفهلرسولتركناهاظليلةشجرةاظ،09/31أتيناإذاكنا

جم!الفهنبىسيففأخذ،بشجرةمعئقجمي!الفهنبىوسيفالمشركينمن

يمنعكفمن:قال."ال9:قالتخافنى؟:لمج!الفهلرسولفقال،فاخترطه

الشانىصحيحفىالألبانىوقال.بهيعقوبطريقمن(1534)والنسائى،(2382)أحمدأخرجه(1)

صحيح.حسن:(1444)
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ويسلمركعتينطائفةبكليصلىالإمامبابالخوفصلاةكتاب

:قال.!ييهاالفهرسولأصحابفتهدده:قالمنك".يمنعنى"الله:قالمى؟

ثئم،ركعتينبطائفةفصفى:قال.بالضلاةفنودى:قال.وعلقهالسيففغمد

أربع!مالفهلوسولفكانت:قال.ركعتينالأخوىبالطائفةفصلىتأخووا

أبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهر!كعتيق)1(.وللقومركعات

.(2يحيىعنسلامبنمعاويةحديثمنأيضاوأخوجه،محفانعقشيبة

حارب:وقالجابرعناليشكرىقيسبنسليمانرواهوكذلك

بمعناهالحديثذكرثئم.مثهمرجلفجاء،(3)خصفةمحاربكي!اللهرسول

.(منه)وأتئم

جابر:عنالحسنعنوروى

أخبرنا،ببغدادالحفارجعفوبنمحمدبنهلالالفتحأبوأخبرنا-1561

الأعلى،عبدحدثنا،الأشعثأبوحدثنا،القطانعياشبنيحيىبنالحسين

صلىكي!اللهرسوكأنالفهعبدبنجابرحذث:قالالحسنعنيونس!،عن

بهمفصفىالعدؤ،قبلوجوههموطائفة،معهمنهمطائفةفصفت،بأصحابه

.(وسفم)ركعتينبهمفصلىالآخوونوجاء،قامواثم،ركعتيق

طريقمن(1352)خزيمةوابن.بهعفانطريقمن(2884)حبانوابن،(49281)أحمدأخرجه(1)

به.كثيرأبىبنيحيى

.(843/311،312)مسلم(2)

.(بر)ح2/259التاج.قبيلة:خصفةمحارب(3)

به.قيسبنسليمانطريقمن247صالمبهمةالأسماءفىالخطيبأخرجه(4)

به.يونسطريقمن(1353)خزيمةوابن.بهالأعلىعبدطريقمن(1553)النسائىأخرجه(5)
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3/260

الخوفصلاةكتاب
ويسلمركعتينطائفةبكليصليالإمامباب

.(1)لخنببطن:يونسعنفيهوقيل

او،.ا/31يوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدأبووأخبرناه-0261

حدثنا،البغدادئالفهعبدبنمحمدبنمحمدجعفرأبوحدثنا،ال!وسئ

عن،سلمةبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

بأصحابهصفىلمجؤالفهرسولأن،الفهعبدبنجابرعن،الحسنعن،قتادة

.(2)مفسثم،ركعتينبالاخرينصلىثئم،سفمثئم،ركعتينمنهمبطائفة

الحسنعنفرواهأشعثوخالفهما،جابرعنالحسنعنروياههكذا

آلرقاشئ)3(.حرأبوذلكعلىووافقه،بمرةأبىعن

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6103

الفوارسأبىابنصادقوأبوالمقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالقاضى

بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالمئ!يدلاض!

عن،الحسنعن،الأشعثعنعامر،بنسعيدحدثنا،البصرئمرزوق

وجاءفتأخروا،سلمثئمركعتينببعضهمصفىع!ي!الفهرسولأن،بكرةأبى

أربعلمجؤالفهلرسولفكانت،سفمثئمركعتينبهم/فصفى،الاخرون

.(4)الخوفصلاةفى،ركعتينركعتينوللمسلمينركعات

به.يون!طريقمن1/216الافعىأخرجه(1)

.(5173)فىتخريجهتقدم(2)

الرقاشى.حرةأبىعن(693)الصغرىفىالمصنفذكره(3)

فىوتقدم.بهعامربنسعيدطريقمن2/61الدارقطنىوأخرجه.(692)الصغرىفىالمصنف(4)

(5174).
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ويسلمركعتينطائفةبكليصلىالإمامبابالخوفصلاةكقاب

الطهر.فى:وقالالأشعثعنمعاذبنمعاذرواهوكذلك-6104

لستمامللإيكونالمغربفىوكذلك،الحسنيفتىكانوبذلك:قال:وزاد

بكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوبذلك.أخبرناثلاثاثلاثاوللقومركعات

أبى،حدثنا،معاذاظ(ا./31بنالفهعبيدحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابن

هذهوذى،مختلفوالففظبمعناهالحديثفذكر.الأشعثحدثنا

موصولاكتابىفىوجدته.المغربفىوكذلك:وقوله.(1)الزيادة

داود:أبوقال:النسخبعضفىوهو،الأشعثقولمنوكأنهبالحديث

.المغربفىوكذلك

إلاأظنهولامرفوعا،المغربفىأشعثعنالناسبعضرواهوقد

ذلك:فىواهما

بنالحسينعلىأبوأخبرنى،الحافأاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5061

ربعىبنمعمربنمحمدحدثناةالأهوازىعبدانأخبرنا،الحافظعلى

الملكعبدبنأشعثحدثنا،البكرا،ىخليفةبنعمزوحدثنا،القيسئ

الخوففىبالقومصلىكي!النبئن(أ،بكرةأبىعن،الحسنعن،الحمرانئ

ثلاثبهمفصلىالآخرونوجاءانصرؤ!ثم،ركعاتثلاثالمغربصلاة

(2)
.ركعات

.(1211)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1248)داودأبو(1)

فىحجرابنوقالبه.معمربنمحمدطريقمن2/61الدارقطنىوأخرجه.337/1الحاكم(2)

ليستوهذهبمدةالخوفصلاةوقوعبعدأسلمبكرةأبابأنالقطانابنوأعله:2/75التلخيص

صحابى.مرلسمليكونفإنهبعلة
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...يقضونثمركعةطائفةبكليصلىقال:منبابالخوفصلاةكتاب

يقضونا!ثرحعةطائفةبحليصلى4قالمنباب

الإمامسلامبعدالأخرىالرحعة

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6156

عيسى،بنمحمدبنعلئأخبرنا،المزخ!الفهعبدبنأحمدمحمدأبوأخبرنا

سالمأخبرنى،الرهرئعن،حمزةأبىبنشعيبأخبرنى،اليمانأبوحدثنا

قبلغزوة!حيهالفهرسول!معغزوت:قالعمربنالقهعبدعن،اللهعبدابن

طائفةفقامتلنافصقىجم!اللهرسول!فقام،فصاففناهمالعدؤفوافينا،نجد

معهبمنلمج!اللهرسول!فركعالعدؤ،،و31/111علىطائفةوأقبلت،معهمنا

وجاءت،تصللمالتىالطائفةمكانفكانواانصرفواثئم،وسجدتينركعة

سفمثم،وسجدتينركعةجم!الفهرسولبهمفركعتصللمالتىالطائفة

وسجدتين)1(.ركعةلنفسهفركعالمسلمينمنرجلكلوقامجميرالقهرسول

.(2)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

أبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبووحدثنا-6107

يوسفبنأحمدحدثنا،العلأفموسىبنمحمدبنالفهعبدمحمد

الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئ

بنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،لهوالففظ

من(1538)والنسائى.بهاليمانأبىعن(6378)أحمدوأخرجه.3/379الدلائلفىالمصنف(1)

به.شعببطريق

.(942،4132)البخارى(2)
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...يقضونثمركعةطائفةبكليصلىقال:منبابالخوفصلاةكتاب

عن،الزهرىعن،معمرحدثنا،زريعبنيؤيدحدثنا،مسددحدثنا،يحيى

الخوفصلاةصلىمج!هي!اللهرسولأن،أبيهعن،عمربناللهعبدبنسالم

انصرفواثمالعدو،مواجههالأخرىوالطائفة،ركعةالطائفتينبإحدى

سلم3،أخرىركعةبهمفصلىأولئكوجاء،أولئكمقامفىفقاموا

51روركعتهم)1(.فقضواهؤلاءوقام،ركعتهمفقضواهؤلاءقامثم،عليهم

عنحميدبنعبدعنمسلئمورواهمسدد،عن""الصحيحفىالبخارئ

الرزا!تى)2(.عبد

بنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5861

عن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،عمربنحفصحدثنا،الطبرانئأحمد

صلاةاظ(31/11!رالنبىصلى:قالعمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسى

بهمفصلى،العدووبينبينهمفيمامنهموطائفة،معهطائفةفقامت،الخوف

هؤلاءمصافإلىهؤلاءوجاءهؤلاء،مصافإلىهؤلاءذهبثم،ركعة

.(3)ركعةركعةالطائفتانقضتثم،عليهمسلمثم،ركعةبهمفصلى

،غنامبنعبيدحدثنا،سليمانأخبرنا،(4)الحسنأبووأخبرنا-9561

والترمذى،(1243)داودأبووأخرجه.(2879)حبانابنطريقهومن،(4241)الرزاقعبد(1)

خزيمةوابنبه.زريعبنيزيدطريقمن(1355)خزيمةوابن،(1537)والنسائى،(564)

به.معموطريقمن(1354)

.(839/305)ومسلم،(4133)البخارى(2)

طريقمن2/59والدارقطنى،1/312المعانىشرحفىوالطحاوى،(3413)عوانةأبوأخرجه(3)

الآتى.عمرابنلولعوانةأبىوعند،بهقبيصة

"الحسين".:م،سفى(4)
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261/3

جميعا...بالطائفتينكبرهذا:فىقالمنبابالخوفصلاةكتاب

بنموسىعن،سفيانعن،آدمبنيحيىحدثنا/،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا

فىمسلمرواه.(1)مثلهلمج!النبىعنعمر،ابنعن،نافععن،عقبة

فإذا:عمرابنوقال:قال:فيهوزادشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

إيماء)2(.يومئقائماأوراكبايصفىذلكمنأكثرخوفكان

الكعبئ،محمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5161

بمعناهفذكره.شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا

(3)ا
وبزيادته.

جميعابالطائفتينحثرهذا:فىقالمنباب

هناوبةالباقيةرحعتهاطائفةحلىقضىثم

القاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبواو،12/31أخبرنا-6111

بنأحمدحدثنا،الشيباكزدحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،بالكوفة

أبىعن،خصيفعن،حرببنال!لامعبدحدثنا،نعيمأبوأخبرنا،حازم

صلاة!لخرالفهرسولبناصفى:قالالهمسعودابنيعنىالفهعبدعن،عبيدة

جم!الفهرسولفكئرالعدؤ،مواجهوصفخلفهصف؟صفينفصفناالخوف

مقامإلىانصرفواثئم،وسجدتينركعةخلفهبائذينفصفى،خلفهبالضفين

سفمثئم،وسجدتينركعةبهمفصفى،يتخفلونهمالاخرونوأقبل،إخوانهم

به.آدمبنيحيىطريقمن(1541)والنسالى،(6431)أحمدوأخرجه.(8361)شيبةأبىابن(1)

.(839/603)مسلم(2)

.(1837)المعرفةفىالمصنف(3)
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جميعا...بالطائفتينكبرهذا:فىقالمنبابالخوفصلاةكتاب

انصعرفواثم،وسجدتينركعةلأنفسهمخلفهالذينوصلوا!ؤ،اللهرسول

قالوسجدتين.ركعةلأنفسهمفصلواالآخرونوأقبل،مصافهمإلى

.(1)القبلةوبينالعدوبينكيىاللهورسول:خصيف

موازىوصفخلفهصف:الحديثفىوقالخصيفعنالثورىورواه

.(2)صلاةفىوكل،العدو

فكبر!راللهنبئفكبر:الحديثفىوقالخصيفعنشريكورواه

وخصيف،أباهيدركلمعبيدةأبو؟مرسلالحديثوهذاجميعا)3(.الصفان

.(4)بالقوىليسالجزرى

،هكذاسمرةبنالرحمنعبدوصلى:السجستانئداودبوأقال-2116

وجاء،أصحابهممقامإلىمضواسلمثمركعةبهمصلىالتىالطائفةأنإلا

لأنفسهمفصلواأولئكمقامإلىرجعواثم،ركعةلأنفسهمفصلواهؤلاء

حبيب،بنالصمدعبدحدثنااظ(31/12،إبراهيمبنمسلمبذلكحدثنا.ركعة

صلاةبنافصلى،كابلسمرةبنالرحمنعبدمعغزواأنهم،أبىأخبرنى

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبو.أخبرنماهالخوف

أبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.خصيفطريقمن(1244)داودوأبو،(3561)أحمدأخرجه(1)

.(682)داود

عقبداودأبووذكرهبه.الثورىسفيانطريقمن1/311المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.الثورىعن(1245)

به.شريكطريقمن(1245)داودأبوأخرجط(3)

.(1536)فىترجمتهمصادرتقدمت(4)
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الخوفصلاةكتاب

.(1)كرهفذ.وداد

يقضواولمركعةطائفةبكلصلىقال:منباب

يقضواولمرحعةطائفةبحلصلىقال:منباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1316

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

،هلالبنالأسودعن،سليمابنيعنىالأشعثأخبرنى،سفيانعن،حفص

بنسعيدفقالبطبرستانحذيفةمعكنا:قالالحنظلىزهدمبنثعلبةعن

فقام.أنا:حذيفةفقاللمجؤ؟الفهرسولمعالخوفصلاةشهدأئكم:العاص

إلىهؤلاءذهبثئم،ركعةبهمفصفىالعدؤموازىوصفخلفهصف

.(2)عليهمسفمثتم،ركعةبهمفصقى،أولئكوجاء،مصافهم

حذيفةفقام:قالانهلاإسفيانعنالقطانسعيدبنيحيىورواه-4116

خلفهبائذينوصفىالعدؤازىمووصفاخلفهصفا؟صقينخلفهالناسوصف

ولمركعةبهمفصلىأولئكوجاء،هؤلاءمكانإلىهؤلاءانصرفثئم،ركعة

محمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبو.أخبرناهيقضوا

حدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقابن

.(3)فذكره.سفيانحذثنىسعيد،بنيحيى

.(6073)فىوتقدم.(1245)عقبداودأبو(1)

صحيحفىالألبانىوصححهبه.سفيانطريقمن(1528)والنسائى،(23268)أحمدأخرجه(2)

.(4381)النسانى

خزيمةوابن،(1529)والنسائى،(1246)داودأبووأخرجه.(1839)المعرفةفىالمصنف(3)

به.القطانسيدبنيحىطريقمن(1343)
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يقضواولمركعةطائفةبكلصلىقال:منبابالخوفصلاةكتاب

عنه.الوجههذامنزهدمبنثعلبةرواهكذا

قال!:السلولىعبدبنسليم/عنإسحاقأبىحديثمنرويناهوقد

معشهدأيكم:سعيداو(13/31لهمفقال!بطبرستانالعاصبنسعيدمعكنت

صلاةمثلصلاةفذكرأنا.:حذيفةفقال؟الخوفصلاة!سي!الفهرسول!

يريدالعدو.موازىصف:ثعلبةروايةفىالراوىفقول!بعسفان)1(.كجمالنبى

أولئك.وجاءهؤلاءمكانإلىهؤلاءانصرفثئم:وقولهالسجود.حال!به

الركعةمنالفراغبعدالمقدمالضفوتأخرالمؤخرالصفتقدم:بهيريد

شىءقضاءإلىيحتاجونفلا،الإماممعالركعتينقضاءذلكوفى،الأولى

وهذهالقصةوتلك،حذيفةعنعبدبنسليمروايةفىبينوذلك،بعده

الاتفاقمنفيهمامع،الأخرىعلىالروايتينإحدىحملفوجب،واحدة

التوفيق.وبالله،الرواياتلسائر

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-5116

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بناللهعبيدحدثنا،جهمأبىابنبكرأبوحذثنى:قال!سفيانعن،حفص

بذىالخوفصلاةكجماللهرسول!صلى:قال!عباسابنعن،عتبةبناللهعبد

دهبثم،ركعةبهمفصلى،العدوموازىوص!،!صخلفهفصف،2قرد

سلمثئم،ركعة!يمالنبىمع!لواأولئكوجاء،أوفكمصافإلىهؤلاء

.(6072)فىتخريجهتقدم(1)

.25اصالنبويةالسيرةفىالواردةالجغرافيةالمعالم.المدينةشرقىشمالأسود،جبل:قرد(2)

-487-

262/3



يقضواولمركعةطائفةبكلصلىقال:منبابالخوفصلاةكتاب

.(1)ركعةطائفةولكلركعتينجمييهللنبىفكان:سفيانقال.عليهم

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا

العلمأهليثبتلاحديثروىوقد:الشافعئقال:قالسليمانبنالزبم

ثئمركعةبطائفةقردبذىصفىاظ،13/31جمييهالنبئأن،مثلهبالحديث

(2)واحدةولكلركعتينللإمامفكانتسفموا،ثئمركعةوبطائفةسفموا،

الخوفصلاةفىالأحاديثجميعلأنتركناهوإنما:الشئافعئقال.ركعة

وكذلك،الامامعلىماالضلاةعددمنالمأمومينعلىأنعلىمجتمعة

عندنايثبتلاولائهالعدد،فىواحاالناسعلىالضلاةفىالفرضأصل

.(3)إسنادهبعضفىلشىء؟مثله

وأبو،كتابيهمافىمسلمولاالبخارئيخزجهلمحديثهذا:الشيخقال

يحتملوقد،الفهعبدبنالفهعبيدعنهكذابذلكيتفزدالجهمأبىابنبكر

أولئكمصافإلىهؤلاءذهبثثم:قولهوأن؟بعسفانصلاتهمثليكونأن

وقدالمقذم.الضفوتأخرالمؤخرالضفتقذمفىبهأراد.أولئكوجاء

معذلكعلىدذماعباسابنعنالفهعبدبناللهعبيدعنالزهرئروى

ابنعنعكرمةورواه.الضفينأحدحراسةوقتالرهرئعلىفيهاختلاف

حبانوابن،(4134)خزيمةوابن،(5321)والنسائى،(6302)أحمدوأخرجه.1/335الحاكم(1)

.(1442)النسالىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الثورىسمانطريقمن(2871)

)طانفة(.كأم،سفى(2)

.186،187صالحديثاختلات(3)
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يقضواولمركعةطائفلابكلصلىقال:منبابالخوفصلاةكتاب

هذاصحةعلىدليلذلكوفى،(1)الرواياتهذهذكرمضىوقد،عباس

التأويل.

ما:أيضايحملذلكمثلوعلى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6116

حدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

فسألتهوديعةبنفلانأتيت:قال!حسانبنالقاسمعن،الركينعن،سفيان

زيدافأتيت.فاسألهثابتبنزيداو(14/31ائتفقال!:الخو!صلاةعن

وصفا،خلفهصفافصف؟الخوفصلاةلمجي!اللهرسول!صلى:فقال!فسألته

وجاء،هؤلاءمصافإلىهؤلاءذهبثم،ركعةبهمفصلى،العدوموازى

.(2)ملسثم/ركعةبهمفصلىهؤلاء،مصافإلىهؤلاء

عثمانبوأحدثنا،المؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبووأخبرنا-1716

حدثنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرىاللهعبدبنعمرو

اللهعبدبنجابرعن،الفقيريزيدعن،المسعودىأخبرنا،عونبنجعفر

العدو،وجهفىتقومبطائفةفأمر،الخوفلمجي!أاللهرسولمعشهدت:قال!

!والفهرسول!معصلواائذينانطلق(3)دجسفلما،ركعةبطائفةفصلىوقام

بهمفصلى!اللهرسول!خلففقامواأولئكوجاء،أولئكمقامفقاموا

.(6099-6096)فىتخريجهاتقدم(1)

به.عقبةبنقبيصةعن(137)مسندهفىشيبةأبىابنأخرجه(2)

بهم".صلى"سجدوا:س،الأصلفى(3)
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يقضواولمركعةطائفةبكلصلىقال:منبابالخوفصلاةكتاب

ولفذينركعتينلمجفهالفهلرسولفكانت،بهمفسفمجلسسجدوافلضا،ركعة

.(1)الاخرونسفمخلفهبائذينسفمفلضا،ركعةخلفه

وفى،وزيدعباسوابنحذيفةحديثاحتملمايحتملوهذا:ال!ثيخقال

يكونأنيحتمل.ركعةخلفهولفذينركعتينجميمالفهلرسولفكانت:قوله

جابر)2(عنالربيروأبىعطاءعنرؤينافقد؟جابرقبلالزواةبعضجهةمن

ركعةقضواإنهم:الفقيريزيدحديثفىبعضهمقالوقد،ذلكعلىفىذما

.(3)ال!جستانئداودأبوقالهكذا.أخرى

:وقالجابرعن،الفقيريزيدعن،عتيبةبنالحكمورواهالتنيخ:قال

نأإلا،(4)ذكرناهائذىللتأويلمحتملبلفظاظ(31/14فذكره.صفينفصففنا

هذايمنعالفهعبدبنجابرجهةمنفتوىبالريادةمزةرواهقدالمسعودئ

فيما:وذلك.أعلمواللهالتأويل

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-1861

بنيزيدعن،المسعودئحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

قالهما؟أقصررف!لافىالركعتينعنجابراسألت:قالالفقيرصهيب

فىالألبانىإسنادهوصحح.بهالمسعودىطريقمن(4136)خزيمةوابن،(5451)النسائىأخرجه(1)

.(4551)النسانىصحيح

.(6095-6093)فىتخريجهتقدم(2)

.(1246)عقبداودأبو(3)

(2869)حبانوابن،(4713،1348)خزيمةوابن،(4451)والنسائى،(01841)أحمدأخرجه(4)

.(1454)النسائىصحيحفىالألبانىإسنادهوصححبه.الحكمطريقمن
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يقضواولمركعةطائفةبكلصلىقال:منبابالخوفصلاةكتاب

أنشأثم.القتالعندركعةالقصرإلمابقصرليستاالسفرفىالركعتينإن:جابر

فقام،الصلاةوحضرتالقتالعند!ج!اللهرسولمعكانأنهيحدث

العدو،وجوهقبلوجوههاطائفةوقامت،خلفهطائفةفصفلمجي!اللهرسول

موافقاانطلقواخلفهصلواالذينإنثم،سجدتينبهموسجدركعةبهمفصلى

وسجدركعةبهمفصلى!ج!اللهرسولخلففصلواأولئكوجاء،أولئكمقام

وسلمواخلفهالذينوسلمفسلمجلس!اللهرسولإنثم،سجدتينبهم

يزيد:قرأثم.ركعةركعةوللقومركعتينكي!اللهلرسولفكانت،أولئك

.(1)!الضلؤةلهمفأقصتفيهمكنت)وإذا

منذكرناهمايحتمللاكانإنجابرعنروىالذىوهذا:الشيخقال

وغيرههووصفالتىالغزاةفىصلاتهعنخبرايكونأنفيحتمل،التأويل

بعضأثبتهلثمىءحكمفىويكود،الباقيةركعتهمقضواوأنهم،فيهاصلاته

حتىالعددوجوبوالأصلاوأ31/15،المثبتبقولفيؤخذبعضدونالزواة

أعلم.والله،التأويليحتمللابماعنهالنقصانجوازيثبت

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-6119

بنيحيىحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

صلىأنه!النبىعن،عمرابنعن،الحنفىسماكعن،2مسعرعن،سعيد

مختصرا.سماكبهأتىكذا.(3)الخوفصلاةفىركعةوبهؤلاءركعةبهؤلاء

.1/031المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،(1898)الطيالسى(1)

.27/461الكمالتهذيبوينظر"مسعود".:م،سوفى.3صفىليس(2)

به.الحخفىسماكطريقمن(1349)خزيمةابناخرجه(3)
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يقضواولمركعةطانفةبكلصليقال:منبابالخوفصلاةكتاب

الطائفتينمنواحدةكلأنعمر،ابنعنونافعسالمعنرويناهوقد

التوفيق.وبالفههذا،مثلفىللإثباتوالحكمركعتهم)1(.قضوا

حدثنا،بلال!ابنحامدأبوأخبرنا،(2)الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5612

الطائى،عائذبنأيوبعن،المحاربئحدثنا،الأحمسئإسماعيلبنمحمد

الصلاةفرضالفهإن:قال!عباسابنعن،مجاهدعن،الأخنسبنبكيرعن

الخوفوفى،ركعتينرف!لاوفى،الحضرفىأربعا/لمجيمنبيكملسانعلى264/3

"(3)
ركعه.

الفه،عبدابنبكرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6121

حدثنا:قالاشيبةأبىابنابكروأبوعثمانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

51رو.(4)بنحوهفذكرهالطائئ.عائذبنأيوبحدثنا،المزنئمالكبنالقاسم

.()شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

قول!على(6)بأخرىوينفردالاماممعركعةبهالمراديكونأنويحتمل

الخوفصلاةكيفئةوفى،الأعيانعلىالجماعةفىالصلاةفرضيرىمن

دليلعددهافىوالائفاقوجوههااظ(31/15اختلافمعالثابتةالأحاديثفى

.(6110-6106)فىتخريجهتقدم(1)

الفقيماإ.حامدأبو"أنبأ:م،سفىبعده(2)

.(5449)فىوتقدم،بهعائذبنايوبطريقمن(0144)النسائىأخرجه(3)

به.مالكبنالقاسمطريقمن(1441)والنسانى،(2177)أحمدأخرجه(4)

.(687/6)مسلم(5)

.،أخرى،بركعة:م،سفى(6)
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...الأولىالركعةالثانيةالطائفةقضتقال:منبابالخوفصلاةكتاب

اللهرحمهحنبلبنأحمدوذهب،أعلموالله،التأويلهذاصخةعلى

صلاةأبوابفىوردحديثكلأنإلىالحديثأصحابمنوجماعة

التوفيق.وباللهجائز،بهفالعملالخوف

الأولىالركعةالثانيةالطائفةقضتقال:منباب

قضتا!ثالإماممعالأخرىصلتا!ثمجيئهاعند

السلامكانا!ثالثانيةةع!رلاالأولىالطائفة

هانى،بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6122

،المقرئيزيدبناللهعبدحدثنا،القرشئأنسبنأحمدبنمحمدحدثنا

عنيحدثالربيربنعروةسمعنهأ،الأسودبوأأخبرنا،شريحبنحيوةحدثنا

صلاةع!يهاللهرسول!معصفيتهل:هريرةأباسأل!أنه،الحكمبنمروان

غزوةعام:هريرةبوأفقال!؟متى:مروانقال!.نعم:هريرةبوأقال!؟الخوف

وطائفة،طائفةمعهمتفقاالعصرصلاةالصلاةإلى!رالفهرسول!قام،نجد

جميعا،فكئروالمج!اللهرسول!فكئر،القبلةإلىوظهورهمالعدومقابلأخرى

وركعتواحدةركعة!جمالفهرسول!ركعثئم،العدؤمقابلوالذينمعهائذين

مقابلقياموالآخرون،تليهالتىالطائفةفسجدتسجدثئم،معهالتىالطائفة

العدؤإلىفذهبوامعهالتىالطائفةوقامت!ماللهرسول!قامثئمالعدو،

!واللهورسول!،وسجدوافركعواالعدؤمقابلالطائفةوأقبلت،فقابلوهم

وركعواأخرىركعة!حمالفهرسول!فركعاو(16/31قامواثئم،هوكماقائم

فركعواالعدومقابلكانتالتىالطائفةأقبلتثم،معهوسجدواوسجد،معه
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...الأولىالركعةالثانيةالطائفةقضتقال:منبابالخوفصلاةكتاب

فسلمال!لام،كانثممعه،ومنقاعدجم!الفهورسولوسجدوا،

منرجلولكلركعتينم!مجالفهلرسولفكان،جميعاوسفموالمج!الفهرسول

(االطائفتينمنواحدلكل:والصخواب،قالكذا.(2)ركعة)اركعةالطائفتين

ركعتين.ركعتين

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوبذلكأخبرنا-6123

الفهعبدحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

.(3)بمعناهفذكرهالأسود.أبوحدثنا:قالالهيعةوابنحيوةحدثنا،يزيدابن

وكذلك.الاماممعركعةركعةأرادولعفه،الحديثتفسيرفىبئنوهذا

:هريرةأبىعن،عروةعنالربيربنجعفربنمحمدرواه

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-6124

حدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،الزبيربنجعفربنمحمدحذثنى،إسحاقبنمحمدعن،بميربنيونس

،الخوفصلاةبالناسصررالفهرسولصلى:قالهريرةأبىعن،عروة

تجاهوطائفة،!صالفهرسولخلفطائفةفقامتصدعين)4(،الناسفصدع

قامثئم،سجدتينبهموسجدركعةخلفهبمنجم!الفهرسولفصفىالعدؤ،

."الصوابفهوهذهنىماو،الأصلفىكذا.ركعةإركعة:الحاشيةفىوكتب.الاصل:فىليس(ا-1)

.338/1،339الحاكم(2)

خزيمةوابن،(1542)والنسائى،السابقباللفظ(0124)داودوأبو،(8260)أحمداخرجه(3)

الألبانىوصححهآخر.وذكرحيوة:النسائىوعند.بهالمقرئيزيدبناللهعبدطريقمن(1361)

.(1905)داودأبىصحيحفى

.3/61النهايةينظر.نصفين:أى(4)
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...الأولىالركعةالثانيةالطائفةقضتقال:منبابالخوفصلاةك!اب

وراءفقامواالقهقرىوراءهمخلفهالذينرجعقائمااستوىفلما،معهمواوقا

!هالفهرسولاظ(ءخلف16/!عافقامواالاخوونوجاء،العدوبإزاءالذين

بهمفصلىقامواثم،قائم!ي!اللهورسول!ركعةلأنفسهمفصلوا

3/265الذينجاءثم،ركعتينم!عاللهولرسوللهمفكانت،أخوىم!عاللهرسول!/

!جهاللهرسولخلفجلسواثموسجدتينركعةلأنفسهمفصلواالعدوبإزاء

.إسحاقابنعنبكيوبنيونسرواهكذاجميعا)1(.بهمفسلم

الزبيربنجعفربنمحمدعن،إسحاقابنعن،الفضلبنسلمةورواه

(2)ريوء
.هريرهابىعن،عروةعنالأسود،بنالرحمنعبدبنومحمد

بنالرحمنعبدبنمحمدعن،إسحاقابنعن،سعدبنإبراهيمورواه

محمدعن،إسحاقابنوعن.هريرةأبىعن،عروةعن،نوفلبنالأسود

حديثلفظفىاختلافمع،عائشةعن،عروةعنالربير،بنجعفرابن

.هريرةأبىحديثلفظفىذلكليسر!نهاعائشة

الأزهرأبوفذكره،الرحمنعبدبنمحمدعنإسحاقابنعنروايتهماأ

.(3)أبيهعنسعدبنإبراهيمبنيعقوبعن

الزبير:بنجعفربنمحمدعنإسحاقابنعنروايتهوأما

عللوينظربه.بكيربنيون!طريقمن314/1،315المعانىشرحفىالطحاوىاخرجه(1)

.9/52الدارقطنى

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الفضلبنسلمةطريقمن(1241)داودأبوأخرجه(2)

(0611).

به.سعدبنإبراهيمطريقمن(2878)حبانوابن،(1362)خزيمةابنأخرجه(3)
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...الأولىالركعةالثانيةالطائفةقضتقال:منبابالخوفصلاةكتاب

بنأحمدالحسينأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوفأخبرناه-6125

،الدورىحاتمبنمحمدبنالعباسحدثنا،ببغدادالمقرئيحيىبنعثمان

أبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)ح(سعدبنإبراهيمبنيعقوبحدثنا

بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،الأزهرأبوحدثناالبراز)1(،بلالابنحامد

عن،الزبيربنجعفربنمحمدحذثنى،إسحاقابنعن،أبىحدثناسعد،

بالناس!اللهرسولصفى:قالت(و31/117ر!نهاعائشةعن،الربيربنعروة

فصفت،صدعينالناسلمجؤالفهرسولفصدعالرقاعبذاتالخوفصلاة

وكبرت!لمجحيهاللهرسولفكئر:قالتالعدؤ.وجاهطائفةوقامت،وراءهطائفة

رفعثم،فسجدوالسجدثمفركعوا،ركعثئم،خلفهصفوا)2(الذينالطائفة

ولسجدواجالسا!صالفهرسولمكثثئم،معهفرفعوارأسهلمجواللهرسول

القيقركمايمشونأعقابهمعلىفنكصواقاموا)3(ثئم،آلثانيةدج!لالأنفسهم

الله!رسولخلففصفواالأخركماالطائفةوأقبلت،ورائهممنقامواحتى

فسجدواالثانيةسجدتهبئاللهرسولسجدثئم،لأنفسهمركعواثم،فكئروا

السجدةلأنفسهمهمولسجدواالثانيةركعتهفىع!حوالفهرسولقامثئم،معه

بهمفركعع!ييهاللهرسولخلففصفواجميعاالطائفتانقامتثئم،الثانية

رأسهرفعثم،جميعافسجدوالسجدثئم،جميعافركعواركعةلمجتالفهرسول

"البزارأ.:م،سفى(1)

إصلواإ.:3ص،س،الأصلفى(2)

"قامإ.:الأصلفى(3)
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الخوفصلاةكتاب
الخوفصلاةيصلىانلهمنباب

مايخففأنيألولاجداسريعاكج!الفهرسول!منذلككل،معهفرفعوا

شركهوقد!ي!اللهرسول!قامثم،فسفمواكي!اللهرسول!سلمثم،استطاع

علىأحدهمايزيد2)وقدالمعنىفىسواءحديثهما.(1)اهلكصلاتهفىالناس

نحوها.أوالكلمة(2الاخر

الخوفصلاةلصلىأنلهمنباب

مسصوربنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-2661

بنمحمدحدثما،رافعبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاصى

بنعمرمولىثابتاأنالأحول!،سليمانأحبرنى،جريجابنأخبرنا،بكر

،اظ17/31بنوعنبسةعمروبناللهعبدبينكانلماأنه،أخبرهالرحمقعبد

بناللهعبدإلىالعاصبنخالدفركبللقتال!)3(،تيسرواكانماسفيانأبى

"من:قال!!اللهرسول!أنعلم!ماأ:عمروبناللهعبدفقال!،فوعظهعمرو

عنحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه(4)؟"ديهشفهومالهدونفتل

(5)(6)
بكر.بنمحمد

من(2873)حبانوابت،(1363)خزيمهابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/336الحاكم(!)

به.إبراهيمبنيعقوبطريقمن(12421داودوابو،(26354)وأحمد.بهالأزهرأبىطريق

."الأخرىعلىإحداهما"تزيد:مفى(21-2

-اآ4ئم2النووىبشرحمسلمصححيحوتهيئوا.تأهبوا.للقتاكاتشرو(3)

به.بكربنمحمدعن(6922)أحمدأخرجه(4)

"أبى".:سفىبعده(5)

.(141)عقبمسلم(6)
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3/266

الخوفصلاةيصلىأنلهمنبابالخوفصلاةكتاب

أحمد)1(بنمحمدعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2761

حدثنا،كريبأبوحدثنا،الزحمنعبدبنمحمدبنالفهعبدحدثنا،المقرئ

أبيه،عن،الز!نعبدبنالعلاءعن،جعفربنمحمدحدثنا،مخلدبنخالد

أرأيتالفهرسولىيا:فقال/لمجرالفهرسولإلىرجلجاء:قالهريرةأبىعن

قاتلنى؟إنأرأيت:قالى."مالكتعطه"فلا:!ال؟صلىطأخذيريدرجل!اءإن

نإأرأيت:قالى.((شهيد"فأنتقالقتلنى؟إنأرأيت:قالى.""قاتله:قال

.(3)كريبأبىعن"الصحيحفى"مسلمرواه.(2)"انرفى"فهو:قال؟قتلته

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،طا!هـالفقيهأبوأخبرنا-6128

عن،سفيانحدثنا،المكئالزبيعبنيحيىحدثناالبراز)4(،بلالىبنيحيى

سمعت:قالىزيدبنسعيدعن،عوفبنالفهعبدبنطلحةعن،الرهرئ

.()"لث!هيدفهومالهدونقتل"من:يقولىع!ح!النبئ

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبووحذثنا-2961

عن،سعدبنإبراهيمحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

بناللهعبدبنطلحةعن،ياسربنعفاربنمحمدبنعبيدةأبىعن،أبيه

!عمرو!.:سفى(1)

.(17699)فىوسياتى،بهالعلاءطريقمن(126)عوانةأبوأخرجه(2)

.(014)مسلم(3)

"البزارإ.:م،سفى(4)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(2580)ماجهوابن،(4101)والنسائى،(1628)أحمدأخرجه(5)

.(2093)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه
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وافتراشهلبسهلهليسمابابالخوفصلاةكتاب

او(18/31فهومالهدونقتل"من:قال!يه!النبئأن،زيدبنسعيدعن،عوف

.(1)((ديهشفهودمهدونكملومنشهيد،فهوأهلهدونكملومنشهيد،

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-6135

بنإبراهيمحدثنا،الوليدأبوحدثنا،الألممفاطئالفضلبنعباسحدثنا،عبيد

دليهدونأصيب"ومن:قالأنهإللا،ومعناهبإسنادهفذكوه.أبىحذثنى،سعد

داود.أبىعنالرواةبعضجميعاذكوهماوقد،الدميذكوولم.2شهيد((!هو

وافؤاشهلبسهلهليسماباب

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-3116

شداد،ابنيعنىحربحدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،علىبنهشامحدثنا

عباسابنسألنهأ،حطانبنعمرانحدثنى:قالكثيرأبىابنيعنىيحيىعن

ابنسل:فقالتعائشةفسألتد!لمحنها.عائشةعنهسل:فقال،الحريرلبسعن

"من:قال!يه!الفهرسولأنحفصأبوحدشى:فقالعمرابنفسألتعمر.

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(3)((الاخرةفىلهخلاقفلاالدنيافىالحريرلبس

.(4)ءاجربناللهعبدعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6132

،(1421)والترمذى،(1652)أحمدوأخرجه.(4772)داودأبوطريقهومن،(230)الطيالسى(1)

حسن.:الترمذىوقال،بهسعدبنإبراهيمطريقمن(0541،0614)والنسائى

به.الففلبنعباسطريقمن(343)الشهابمسندفىالقضاعىاخرجه(2)

به.ادسسبقحوبطريقمن(132)وأحمد.بهرجاءبناللهعبدطريقمن(1532)التسائىأخرجه(3)

.(5835)عقبالبخارى(4)
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وافتراشهلبسهلهليسمنبابالخوفصلاةكتاب

يوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدأبووأخبرظ،كتابهأصلمنيعقوب

بنبشرحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،الأصثمالعباسأبوحدثنا،ال!وسئ

سمعأنهأمامةأبوحدثناعضار،أبوشذادحذثنى:قالالأوزاعىعن،بكر

(1)"الآخرةفىلهخلاقلامنإلاالدنيافىالحريريلبس"لا:يقوللمج!الفهرسول

بناظ،18/31شعيبعنالزازئإبراهيمعن""الصحيحفىمسلمرواه

الأوزاعى)2(.عنإسحاق

أخبرنا،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأدساعمروأبوأخبرنا-3316

الجروىالعزيزعبدبنالحسنحدثنا،المقرئزكرئاابنهوالقاسم

أبىابنسمعت:قالأبىحدثنا،جريربنوهبحدثنا:قالاوالجرجانئ

دهقانفأتاهحذيفةاستسقى:قالليلىأبىابنعن،مجاهدعنيحذثنجيح

انيةفىنشربأننهاناج!عالفهرسولإن:وقالبهفرماهفأخذهففئحةبإناء

نجلسوأن،والديباجالحريرلبسوعن،فيهانأكلوأن،والففخةالذهب

.(3)"الآخرةفىولكمالذنيافىلهم"هو:وقال،عليه

حدثنا،سهلبنالفضلوحذثنى:قالالقاسموأخبرنا:قال-6134

فىالبخارئرواه.(4)مثلهنجيحأبىابنعن،جريرحدثنا،إسحاقبنيحيى

به.الأوزاعىطريقمن8/13التمهيدفىالبرعبدوابن،(0850)عوانةأبوأخرجه(1)

.(2074)مسلم(2)

.(031،4262)فىتخريجهوتقدم.(6380)والشعب،(712)الادابفىالمصنف(3)

به.إسحاقبنيحىطريقمن4/293والدارتطنى،(7365)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(4)
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وافتراشهلبسهلهليسمابابالخوفصلاةكقاب

(1)

.حازمبنجريربنوهبعنالمدينىبنعلىعن""الصحيح

بنأحمدسهلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6135

الجهمبنمحمدحدثناببغداد،القطانزيادبناللهعبدبنمحمد

عن،الشيبانئسليمانإسحاقأبوحدثنا،عونبنجعفرحدثنا،السمرى

267/3:قالعازب/بنالبراءعنسويد،بنمعاويةعن،الشعثاءأبىبنأشعث

واتباع،المريضبعيادةأمرنا؟سبععنونهانا،بسبع!يماللهرسولأمرنا

ونصر،العاطسوتشميت،الداعىوإجابة،السلاموإفشاءالجنائز،

يشربمنفإنه؟الفضةفىالشربعنونهانا،القسموإبرار،المظلوم

وركوب،بالذهبالتختموعن،الآخرةفىفيهايشربلاالدنيافىفيها

والإستبرق)2(.والديباجوالحريراو،19/31القسىولباسالمياثر،

بنعلئحدثنا،الوليدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6136

فذكرهالشيبانن.حدثناجرير،حدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنازاطيا،

عنمسلمورواه،جريرعنقتيبةعن""الصحيحفىالبخارىرواه.بمعناه

.(3)شيبةأبىبنعثمان

الشيبانن.إسحاقأبوحدثنا:قالإدريسبناللهعبدورواه-6137

.(7835)رىلبخاا(1)

وتقدم،بهالثيبانىطريقمن(3589)ماجهوابن،(0176)والترمذى،(18532)أحمدأخرجه(2)

.(6651،11619)فىوميأتى،(99،5912)فىتخريجه

.(2066)ومسلم،(6235)البخارى(3)
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وافتراشهلبسهلهليسمابابالخوفصلاةكتاب

الأدسما،عمروأبوأخبرظ.المياثرعلىوجلوس:الحدسمافىوقاله!ذف

أبىوابنكرسماأبوحدثنا،القاسمأخبرنا،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا

أبىعنمسلمرواه،فذكره.إدريسبنالفهعبدحدثنا:قالواويوسفمذعور

(1)لم

!ما.

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،إملاءالحافظالفهعبدأبوحدثنا-3816

دينار،بنعمروعن،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرحدثنا

وتحتهعامرابنعلىسعداستأذن:يقولصفوانبناللهعبدبنصفوانسمع

له:فقالخزمن(3)مطرفوعليهفدخل،فرفعتبهافأمرحريبرمن2مرافق

نحم:لهفقال.فرفعتبهافأمرتحريبرمنمرافقوتحتىعلئاستأذنت

فىطئنيهؤ)أذهبغ:وجلعرالفهقالمفنتكنلمإنعامرابنياأنتالزجل

لئإأحبالغضى)4(جمرعلىأضطجعلأنوالله.(2.:الأحقافأالدنيا!حيالبهو

.(عليها)أضطجعأنمن

خميرويه،ابنالفضلأبوحدثنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-6139

.(3/2066)مسلم(1)

عليه.واتكأمرفقهاستعملكأنه،المرفقمنوأصله،كالوصادةوهى:المرفقةجمع:المرافق(2)

.246/2النهاية

.3/121النهاية.علمانطرفيهفىالذىالثوب:وضمهاالميمبكسر:المطرف(3)

واحدته،ينطفئلاطويلازمانايبقىوجمره،الخشبأصلبمنخشبه،الأثلمنشجر:الغضى(4)

.128/15اللسانوينظر.(ىض)غ2/679الوسيطالمعجمغضاة.

شرحفىالطحاوىوأخرجه.يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيح:وقال2/455الحاكم(5)

به.سفيانطريقمن4/248المعانى
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الحربفىذلدمنجنلايكونفيماالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

بنحوهفذكره.سفيانحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا

خز؟وشطرهحريرشطرهعليكائذىهذاإنإسحاقأبايا:فقالفيهوزاد

الخز.منهجلدىيلىإنما،!ا19/31:فقالط

فأبىديباجسرجعليهابدائةأح!أنهل!نهطالبأبىبنعلىعنورؤينا

يركبها)1(.أن

الحربفىذلكمنجنةيحونفيماالرخصةباب

لمأنهرباحأبىبنعطاءوعن،الحربفىيلبسهكانالهعروةعنروى

البصرى)2(.الحسنوكرهه،الحربفىبأسابهير

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد-5461

المنهالط،بنحجاجحدثنا،الضغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

268/3زعيهنماعوفبنالرحمنوعبدالربيرأن،أنسعن،قتادةعن،همامحدثنا/

قالطالحرير.قميصفىلهمافأذن،لهماغزاةفىالقمل!يهمالنبىإلىشكيا

"الصحيح"فىأخرجاه.3حريرقميصمنهماواحدكلعلىفرأيت:أنس

(4)ري،ير

.لمحتادهعنوغيرهيحيىبنهمامحديثمن

.ثقاتورواتهوالحميدىسننهفىسعيدرواه:3/0212الذهبىقال(1)

،25044،25070،33141-25037،25042)شيبةأبىابنمصنفالاثارهذهفىينظر(2)

43331،47331).

(4325)حبانوابن،(9637)الكبرىفىوالنسائى،(2172)مذىوالز،(02321)أحمدأخرجه(3)

به.همامطريقمن

.(2076/25،26)ومسلم،(292؟)البخارى(4)
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للحكةالحريرمنللرجاليرخصمابابالخوفصلاةكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4161

حدثناقالا:الخليلبنوزيادالفحبئعمربنعثمانحدثناالضفار،عبيد

:قالعطاءختنعمرأبوحذثنى،الحخاجحدثنا،الواحدعبدحدثنا،مسدد

كان:فقالتبالذيباجمززرةجئةهالابكرأبىبنتأسماءعندرأشما

.(1)الحربفىهذهيلبسلمجج!الفهرسول

للححةالحريرمنللرجاليرخصماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6142

عن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

بنوالربيرعوفبنالزحمنلعبدرخص:قالمالكبنأنىعن،قتادة

.(2)ةكحمنالحريرفىز.نحكيماالعؤام

بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبواو(31/20وأخبرنا-6143

حدثنا،ال!ندئبنموسىحدثنا،موسىبنعمرانأخبرنا،الاسماعيلئ

الرحمنلعبدع!ج!النبئرخص:قالأنىعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،وكغ

51روبهما.كانتحكةمنالحريرلبسفىالعؤامبنوالربيرعوفابن

.(3)اذكهوكيععنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئ

بناللهعبدهوعمرأبو:1203/3الذهبىوقال.بهالحجاجطريقمن(2819)ماجهابنأخرجه(1)

مسلم.لهخرجكيسان

حبانوابن.بهشعبةطريقمن(5430)حبانوابن،(1292)والبخارى،(12288)أحمدأخرجه(2)

به.قتادةطريقمن(2432)

.(5839)البخارى(3)
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للحكةالحريرمنللرجاليرخصمابابالخوفصلاةكتاب

،(1)الحيرىعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6144

عن،وكيعحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

بنللزبيررخصأو،ك!ي!اللهرسولرخص:قالأنسعن،قتادةعن،شعبة

مسلمرواه.بهماكانتلحكةالحريرلبسفىعوفبنالرحمنوعبدالعوام

عنحنبلبنأحمدوقال.(2)اذكهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفى

!لمجو.افيرخصأو،رخص:شعبهعنغندروقال.3رخص:وكيع

حدثنا:لاقاعمروبىأبناسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-5416

الوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنأنسعن،قتادةعنفأخبرنا،الحريرلبسعنسعياسئل:قالعطاءابن

سفرفىحريرمنقميصفىعوفبنالرحمنلعبدرخصجمحوالنبئأن،مالك

.(4)العوامبنوللزبير،بجلدهيجدهاكانحكةمن

جعفر،أبىابنعمروبوأأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4616

بنأحمدبنمحمدوهو.""الحريرى:3صوفى،"الجبرى":الأصلوفى،"الجيزى":سفى(1)

المواضعأكثرفىالمصنفأوردهوقد.2/298الأنسابوينظر.الحيرىسنانبنعلىابنحمدان

سنانبنأحمدبن"محمد:(19942)وفى،واسمهبكنيته(16973)وفىفقط.ونسبتهبكنيته

عمرو".أبوالحيرى

.(2076/25)مسلم(2)

.(12863)أحمد(3)

طريقمن(3592)ماجهوابن،(5325)والنسائى،(5604)داودوأبو،(13248)أحمدأخرجه(4)

به.سعيد
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269/3

للحكةالحريرمنللرجاليرخصمابابالخوفصلاةكتاب

حدثنا،أسامةأبوحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا

رخصه!كاللهرسولأنأنبأهممالكبنأنسأن،قتادةحدثناسعيد،

منالسفرفىالحرير(1)القميصفىالعؤامبنوالربير/عوفبنالزحمنلعبد

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.بهمااظ،31/20كانوجعأو،بهماكانتحكة

أبىبنسعيدعناخروجهمنالبخارئوأخرجه،أسامةأبىعنكريبأبى

يرء(2)ري

لهمافرخص:وفيه،قتادةعنيحيىبنهفامحديثمنواخرجاه،عروبه

،للحربلبسهفىالرخصةتكونأنفيشبه.(3)امهلغزاةفىالحريرقميصفى

أعلم.والفه،للحكةأنهاظاهرهكانوإن

زيادابنسهلأبوأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرناوقد-4761

حدثنا،حذيفةأبوحدثناالبرمح!،عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنا،القطان

عوفبنالزحمنلعبدكان:قالأبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،سفيان

لبسته:قال!هذا؟ما:ر!نهعمرلهفقال،ثيابهتحتيلبسهحريرمنقميص

والحديث،الحربغيرفىجوازهعلىيدل!هذاظاهر.(4)كنمخيرهومنعند

منقي.

.،إالقمص:م،3صوفى،!"قميص:سفى(1)

.(2919)والبخارى،(24/2076)مسلم(2)

.(2076/26)ومسلم،(2920)البخارى(3)

.(14)عوفبنالرحمنعبدمسندفىالبرتىعيسىبنمحمدبناحمد(4)
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...زقنسجهفىيكونوماالعلمفىالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

(2)ء
قزنسجهفىيحونوما(أ"!لعلافىالرخصةباب

الغالبالقطنوحانحتانأووقطن

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6148

حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

ونحنل!جبهعمرإليناكتب:قالعثمانأبىعن،الأحولعاصمحدثنا،زهير

أمك-كدولاأبيككدولاكدكمنليسإنهفرقد،بنعتبةيا:بأذربيجان

رحلك،فىمنهتشبعممارحالهمفىالمسلمينفأشبع-مراتثلاثقالها

نهىك!ح!اللهرسولفإن؟الحريرولبوس،الشركأهلوزى،والتنعموإياكم

قال.إصبعيهاو،31/21كيه!اللهرسوللناورفع،هكذاإلاالحرير3لبسعن

فىجميعاومسلمالبخارئرواه.(4)الكتابفىهذا:عاصمقال:زهير

.(مختصرا)يونسبنأحمدعن""الصحيح

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-4961

بنادمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرئمحمويه

:يقولالنهدئعثمانأباسمعت:قالقتادةحدثنا،شعبةحدثنا،إياسأبى

.159صالسارىهدى.العلامةأى:العلم(1)

.1/435الفقهاءلغةمعجم.الشرنقةمنيستخرجعندماالطبيعىالحريرهو:القز(2)

"لبوس".:3صفى(3)

،(4042)داودوأبوبه.زهيرطريقمن(92)أحمدوأخرجه.(6098)الشعبفىالمصنف(4)

.(17969،04420)فىوسميأتىبه.عاصمطريقمن(9626)الكبرىفىوالنسائى

.(12/2069ومسلم،(5829)البخارى(5)
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...زقنسجهفىيكونوماالعلمفىالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

نأبأذربيجانفرقدبنعتبةمعونحنز!بهالخطاببنعمركتابأتانا

.الإبهامتليانالفتينبإصبعيهوأشارهكذا.إلاالحريرعننهىج!عالفهرسول

،آدمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)الأعلاميعنىائهعتمنافما:قال

.(2)شعبةعناخروجهمنمسلئموأخرجه

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-6150

بنمحمدبنالزحمنعبدحدثناالصئسفار،محمدبنإسماعيلاخبرنا،القطان

عن،عثمانأبىعن،قتادةعن،أبىحدثنا،هشامبنمعاذحدثنا،منصور

موضعإلاالحريرلبسعنع!يمالفهنبئنهى:قالهب!!لالخطاببنعمر

بنومحمدالمسمعىغسانأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.3ءصبعين

.(4)هشامبنمعاذعنالمثنى

بنإسماعيلأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-6151

بنمعاذحدثنامنصور،بنمحمدبنالزحمنعبدحدثناالضفار،محمد

:قالغفلةبنسويدعن،الشعبىعامرعن،قتادةعن،أبىحدثنا،هشام

لبسعنع!يمالفهرسولنهى:قال(بالجابية)ل!بهالخطاببنعمرخطب

.47/14النووىلرحمسلمصجح.الأعلامارادانهمعرفةفىأبطأناما:أى(1)

.(2069/14)ومسلم،(5828)البخارى(2)

به.معاذطريقمن(9629)الكبرىفىالنسائىاخرجه(3)

.(2069)مسلم(4)

ينظر=كم.30نجحوعنهاوتبعدمنها،الغربىالجنربفىتقعدمق.أعمالمنقرية:الجابية(5)
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...زقنسجهفىيكونوماالعلمفىالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)أربعةأوثلاثةأوإصبعينموضعإلاالحرير

ابنرواهوكذلك.(2)هشامبنمعاذعنوجماعةالقواريرى،ظ31/121اللهعبيد

(3)ري،يرص
.دتادهعنعروبةابى

3/270أبىعن،الأحولعاصم/عن،غياثبنحفصأيضاورواه-6152

أشارثمهكذا.كانماإلاوالديباجالحريرعنينهىكانر!نهعموأن،عثمان

ينهانا!كاللهرسولوكان:قال.الرابعةثم،الثالثةثم،الثانيةثم،بإصبعه

بنالحسنحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبو.أخبرناهعنه

*رواه.(4)فذكره.غياثبنحفصحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيان

(5)

حفص.عننميرابنعن""الصحيحفىمسلم

الفضلبنموسىبنومحمدالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6153

إسحادتىبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالصيرفئ

فىالعلمفى،عطاءعن،الملكعبدحدثناعبيد،بنيعلىحدثنا،الصغانئ

اسمه،القوممنالرجلهذاأخبرخ!:قالثم،حديثايفتتحأنفأراد،الثوب

.(ىب)ج57/9الكبيروالمعجم،3/2البلدان-معجم

وابن،(9630)الكبرىفىوالنساثى،(1721)الترمذىوأخرجه.(714)الادابفىالمصنف(1)

به.معاذطريقمن(5441)حبان

.(15/2069)مسلم(2)

.(4266)فىتخريجهتقدم(3)

.(4861)فىوتقدم.بهحفصطريقمن(0282)ماجهابنوأخرجه.(6؟99)الشعبفىالمصنف(4)

.(13/2069)مسلم(5)
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...زقنسجهفىيكونوماالعلمفىالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

يدىبينفحدثحذث.:عطاءلهفقال.بكرأبىبنتأسماءمولىاللهعبد

أنكبلغنىإنه:عمربنالفهعبدإلىبكرأبىبنتأسماءأرسلتنى:قالعطاء

.الثوبفىوالعلم،الأرجوانوميئرة،كفهرجبصومئلائا؟أشياءتحزم

فىالعلموأماالأبد؟صاممنفكيف،كفهرجبصوممنذكرتمافاأ:فقال

الذنيمافىالحريرلبس"من:يقولعجرالفهرسولسمعأنهحدئنىعمرفإنالثوب

وأما،الحريرلبسمنالئوبفىالعلميكونأن.فأخاف"الآخرةفىهم!بليلى

(و31/122يعنى.نعم:قالتراها؟انفأرجوعمرابنميئرةفهذهالأرجوانميئرة

لهاطيالسة)1(منجبةإلىفأخرجت:الفهعبدقال،فأخبرهاأسماءإلىفذهب

كسروانى-:موسىبنمحمدسماعوفىخسروانى-ديباجمن(2)لبنة

فلقايلبسها،كان!رالفهرسولجئةهذه:فقالت،بهمكفوفينوفرجها

مناللمريضنغسلهافنحن،إلىقبضتهاقبضتفلفا،عائشةعندكانتقبض

عبدعنآخروجهمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(3)اهبونستشفىاشتكىإذا

.(4)سليمانأبىبنالملك

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-5461

.10/287البارىفتحكساء.يكونوقدعلملهالذىالثربوهو،طيلسانجمع:الطيالسة(1)

.14/44النروىبثرحمسلمصحيح.القميصجيبفىرقعة:لبنة(2)

يستسقى،.3:9صفى(3)

والترمذى،(181)وأحمد،بهيعلىطريقمن(9588)الكبرىفىالنسائىأخرجهوالحديث

به.الملكعبدطريقمن(9589)الكبرىفىوالنسانى،(2817)

.(2069/10)مسلم(4)
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...زقنسجهفىيكونوماالعلمفىالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

حدثنا،زيادبنالمغيرةحدثنا،يونسبنعيسىحدثنا،مسددحدثنا،داود

السوقفىعمرابنرأيت:قالبكرأبىبنتأسماءمولىعمرأبواللهعبد

بكرأبىبنتأسماءفأتيت،فردهأحمرخيطافيهفرأى،شامياثوبااشترى

لهفأخرجت.!للهارسولجبةناولينى،جاريةيا:فقالت،لهاذلكفذكرت

.(1)بالديباجوالفرجينوالكمينالجيبمكفوفةطيالسةجبة

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-5561

حدثنا،مرزوقبنعمروحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

حدثنامطر،ابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا)ح(زهير

عن،خيثمةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الذهلئعلىبنإبراهيم

الثوبلمجيىاللهنبئكرهإنما:قالعباسابنعن،عكرمةعن،خصيف

بهفليسالثوب(2)ىدسأوالحريرمنالعلمفأماالحرير،منالمصمت

فأما:وقال.كره:بدلنهى.:عمروروايةوفى،يحيىحديثلفظبأس.

.(4)سأببهفليسوالنير)3(الحريرمنالعلم

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنااظا6156-22/31

أبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا)ح(مسلمأبوحدثنا،الصفارعبيد

وأحمد،بهالمغيرةطريقمن(3594)ماجهوابن،(26982)احمدوأخرجه.(5404)داودأبو(1)

به.عمرأبىطريقمن(9616)الكبرىفىوالنسائى،(26942)مختصرا

.1/289الفقهاءلغةمعجم.الثوبمنهاينسجالتىوهىطولاالممتدةالخيوط:السدى(2)

.4/36الفائق.الثوبفىالعلم:النير(3)

.(4268)فىتقدم(4)

-اه-ا



3/271

...زقنسجهفىيكونوماالعلمفىالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

الله،عبدبنإبراهيممسلبمأبوأخبرنا،ال!لمئنجيدبنإسماعيلعمرو

بنوسعيدعكرمةعن،خصيفعن،(1)جريجابنعن،عاصبمأبوحدثنا

المصمت،الحريرعنجمرراللهرسولنهىإنما:قالعباسابنعن،جبير

عنعاصمأبوقالهكذا.بلبسهبأسفلاحريرا(2)لحمتهأوسداهيكونأنفأما

ولحمتهحريرسداهائذىالثوبفأقا:الخبرهذافىعنهوقيل،جريجابن

بأش!ا)3(.بهنرىولابمصصتفليس/حريراليس

الحسنابنبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-5761

سابقبننصربنبحرحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

بنبكيرعن،الحارثبنعمروأخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الخولانئ

شامئةجئةر!حبهوفاصأبىبنسعدعلىرأىأنه،سعيدبنبسرعن،الفهعبد

معفمة)4(.خمائصثابتبنزيدعلىرأيت:بسرقالقر.قيامها

ابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنااثذىالحديثفأفا-6158

أبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمروأبى

عن،قتادةعنسعيد،أخبرناعطاء،ابنيعنىالوفابعبدأخبرنا،طالب

ولا،الأرجوانأركبإلا:قالع!ررالنبئأن،حصينبنعمرانعن،الحسن

اجرير(.:مفى(1)

.(محال21.صالمنيرالمصباحعرضا.ينسجما:اللحمة(2)

أحمدرواه:76/5المجمعفىالهيثمىوقال.جريجابنطريقمن(2951)أحمدأخرجه(3)

الصحيح.رجالورجالهماالأوسطفىوالطبرانى

به.الحارثبنعمروطريقمن4/256المعانىضرحفىالطحاوىأخرجه(4)
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الخزلبسفىللرجالالوخصةبابالخوفصلاةكتاب

يكونأنفيحتملبالحرير")1(.المكفوفالقميصولاالمعصفرولاالقشئألبس

حرير،أوديباجمنالأعاجممراكبهىالتىالأرجوانمياثرأعلمواللهأراد

منأكثركثيراالحريريكونأنبالحريرالمكفوفاو،23/31بالقميصوأراد

أسماءأخرجتهاالتىوالجبة،التنزيهبهأرادأو،فيهرخصائذىالعلممقدار

عنهاذلكروينافقد؟الحربفىيلبسهاكانيكونأنيحتملبكرأبىبنت

أعلم.واللهاخر،حديثفى

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-5961

ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عمرأبيهعن،عمربناللهعبدعن،نافععن،يزيدبنيونسأخبرك!،وهب

كانتوأنه،بالبول(2)العصبيصبغأنينهىكانأنه،د!يهنهالخطابابن

وأكثر)3(.درهمألفالحلةتبلغ!شيىاللهرسوللأصحابتنسجالحلة

كانتأنهاإلا،ورداءإزارثوبانيلبسونهاكانواالتىالحلة:الشيخقال

قر.من

الخز)4(لبسفىللرجالالرخصةباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-6160

اللهعبدبنالرحمنعبدحدثنا،الأنمافيمحمدبنعثمانحدثناداود،

.(6041)فىوتقدم.(718)عقبالادابفىالمصنف(1)

.(بص)ع157صالمنيرالمصباح.ينسجثمغزلهيصبغبرد:العصب(2)

عمر.أوعمرابن:وعنده.بهنافعطريقمن(4981)الرزاقعبدأخرجه(3)

لبسهاوقدمباحةوهى،وحريرصوفمنتنسجثيابأحدهما؟نوعانوالخز"الحرير،.:الأصلفى(4)

.28/2النهايةينظر.حرامفهوالحريرمنكلهالآخروالنوع،والتابعونالصحابة

-513-
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الخزلبسفىللرجالالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

حدثنا،الرازىالزحمنعبدبنأحمدحدثنا،داودأبووحدثنا:.قالالرازى

ببخارىرجلارأيت:قال!سعدأبيهعن،سعدبناللهعبدأبىأخبرض!،أبى

لفظ.!اللهرسول!كسانيها:فقال!،سوداءخزعمامةعليه،بيضاءبغلةعلى1

":(1)
.عثمادحديث

الأصبهانئ،إسحاقأبوأخبرنا،الفارسئبكرأبووأخبرنى-6161

حذثنى،البخارئإسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسابنأحمدأبوحدثنا

فذكرهالرازئ.الذشتكئسعدبنالفهعبدبنالزحمنعبدحدثنامخلد،

أبوقال!السلمئ)2(.خازمابننراه:الرحمنعبداظ،23/31قال!.بنحوه

اخر.شيخهذاأو،ع!ح!النبئأدركأرىماخازمابن:اللهعبد

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهأبوعبدأخبرنا-6216

عن،فضالةبنالفضيلعن،شعبةحدثنا،روححدثنا،الدورىالعباسحدثنا

خر،مطرفوعليهحصينبنعمرانعليناخرج:قال!العطاردئ2رجاأبى

:قال!القهرسولإن:فقال!هذا؟تلبسلمجصالفهرسول!صاحبيا:فقلنا

.(4)"عليه(3)نعمتهأثريرىأننعمةعبل!علىأنعمإذايحبالفه"إن

الرحمنعبدطريقمن(1332)مذىالتروأخرجه.(0384)داودوأبو،(722)الادابفىالمصنف(1)

فىالألبانىإسنادهوضعف.بهسعدبناللهعبدطريقمن(9638)الكبرىفىوالنسائى.بهالرازى

.(873)داودأبىضعيف

ابنوعند،خالد:البخارىوعند.28/7تاريخهفىعساكرابنطريقهومن،4/67الكبيرالتاريخ(2)

مخلد.:عساكر

أنحمتىأ.:3ص،الأصلفى(3)

:3/1206الذهبىوقالبه.روخعن(19934)أحمدوأخرجه.(0620)الشعبفىالمصنف(4)

جيد.إسناده
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الخزلبمسفىللرجالالرخصلابابالخوفصلاةكتاب

حمشاذابنالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6163

أبىابنحدثنا،السلمئإسماعيلبنمحمدإسماعيلأبوحدثنا،العدل

يلبسمالكبنأنسكان:قالحميدحدثنى،أئوببنيحيىحدثنى،مريم

يكسوعمرابنأكان:عمرابنمولىلنافعقلت:حميدقال.أجودهالخزمن

.(1)بخمسمائةالمطرفصفيةيكسو:قالالخز؟أهله

الحس!ابنبكربووأالمزكىإسحاقأبىابنزكريابوأوأخبرنا-4616

نصر،بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

اللهعبدبنإسحاقعنيحدثعمربناللهعبدسمعت:قالوهبابنحدثنا

3/272قالخز.كساءمالكبنأنسعلى/رأياأنهما،الطويلوحميدطلحةأبىابن

أصحابمنرجالعلىرأيت:قالكيسانبنوهبوحذثنى:اللهعبد

الخدرى)2(.سعيدوأبواللهعبدبنجابرمنهم،خزأكسيةلمجي!اللهرسول

حدثنا،جعفرابنبكربوأأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-6516

عن،عروةبنهشامعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

كانتخزمطرفالزبيربناللهعبدكستأنها،ا!رعائشةعناو(31/24،أبيه

.(3)تلبسهعائشة

به.نافعطريىمن117/31تاريخهفىعساكرابنأخرجه(1)

به.اللهعبدطريقمن4/256المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

أبىابنوأخرجه.4/256المعانىشرحفىوالطحاوى،243/7الشافعىوعنه،2/912مالك(3)

به.هثامطريقمن(24999)شيبة
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الخزلبسفىللرجالالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6166

حدثنا،السمتئح!ان)1(بنمحمدحدثنا،الدورىالعباسحدثنا،يعقوب

موسىأبىعلىرأيت:قالطعميربنالملكعبدحدثنامجالد،بنإسماعيل

.2خربرلسالأشعرى

،السماكابنعمروأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-6167

عن،القطانعمرانحدثنا،مرزوقبنعمروحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا

.(3)زخمطرفقتادةأبىعلىرأيت:قالطعمارأبىبنعقار

أبىبناللهوعبد(4)هريرةأبىعنأيضاذلكفىالزخصةفىوروينا

و،"(5)صء
.(6)كلذينكرفلاابنهعلىيراهثئملبسهيكرهكانانهعمرابنوعن،وفى

بنسليمانالقاسمأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6168

المغلسأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبناحدثنا،المدينئمحمد

قالط:البصرةقاضىالباهلئةعبيدبنمرعاحدثنا،مرئالعاالوليدأبوزيابابن

فيه:قال!الحديثفذكر.مالكبنأنسأتيناحتىباهلةمننفرمعخرجت

وقالط:،قميصينبينخرمنجئةإلينافأخرج:قالطالخز.عنفأخبرنا:قلنا

إحيان".:3صفى(1)

.(2714)عقبالبرن!تعريفتقدم(2)

به.عمرانطريقمن(02250)شيبةابىابنأخرجه(3)

.(11250)شيبةأبىوابن،(6209)الثعبفىالمصنفأخرجه(4)

.(24996)شيبةأبىابناخرجه(5)

.(6211)بع!ثلافىوالمصنف،(19962)الرزاقعبدأخرجه(6)
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الخزلبسفىالتشديدمنوردمابابالخوفصلاةكتاب

لاإ!رالنبىأصحابمنأحدوما،لبستهأكنلمأنىووددت،ألبسهذاهوها

الحديث.وذكريلبساه.لمفإنهما،عمروابنعمرغيرلبسهوقد

الخزلبسفىالتشديدمنوردماباب

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-6169

حدثنا،عفاربنهشامحدثنا،سفيانابنيعنىالحسنأخبرنى،الإسماعيلئ

عن،قيسبنعطيةعن،جابرابنحدثناخالد،ابنيعنىصدقةاظ،24/31

يميناواللهالأشعرى-مالكأبوأوعامرأبوحدثنى،غنمبنالرحمنعبد

حدثنا،أيضاالحسنوأخبرنى:.قال!سح!الفهرسول!سمعنهأكذبنى-ماأخرى

عنجابر،ابنحدثنا،بكرابنيعنىبشرحدثنا،إبراهيمبنالزحمنعبد

طول!،فيهحديثافذكر،الناسفىالجرشئربيعةقام:قال!قيسبنعطية

قال!:عليها،حلفتيمين:قلتالأشعرىغنمبنالرحمنعبدفإذا:قال!

سمعأنهحدثنى،أخرىيمينوالله،مالكأبوأوعامرأبوحدثنى

:هشامحديثفىقال."يستحلونأقوامأمتىفى"ليكونن:يقول!لمججوااللهرسول!

ولينزلن،والمعازفوالخمروالحرير"الخز:دحيميثحطوفىوالحرير"."الخمر-

ارجع:فيقولونحاجةطالبفيأتيهم،لهمسارحةعليهمتروح(1)ملعجنبإلىأقوام

."القيامةيومإلىوخنازيرقردةآخرينويمسخ،العلمعليهمفيفمعفيبيمهم.غداإلينا

الصحيح""فىالبخارىأخرجه.(2)ذكرهثئمآخرين".منهم"ويمسخ:دحيمقال

.01/55البارىفتح.الجبلرأس:وقيل،العالىالجبل:العلم(1)

كلاهما-،بهبشرطريقمن(4039)داودوأبوبه.هثامطريقمن(6754)حبانابناخرجه(2)
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الخزلبسفىالتشديدمنوردمابابالخوفصلاةكتاب

-:روايتهفىوذكر،فذكرهخالد.بنصدقةحدثنا:عفاربنهشاموقال:قال

.(1)"زخلا"

ولاالخزتركبوا"لا:قالأنهلمجي!النبىعنسفيانأبىبنمعاويةعنورؤينا

فىالقصدواستحمث،مراكبهمفىالعجمزئكرهم!جموطشهالنمار")2(.

والمراكب.الفباس

أخبرنا،ببغدادالقطانالفضلبنالحسينبنمحمدأخبرناوقد-0176

أبوحدثنا/،سفيانبنأو،31/25يعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبد3/273

الرحيمعبدمرحومأبىعن،أئوبأبىبنسعيدحدثنا،المقرئالزحمنعبد

"من:قالم!جمالفهرسولأن،أبيهعن،الجهنىمعاذبنسهلعن،ميمونابن

علىالقيامةيوموجلعزاللهدعاهوجلعزللهتواضعاعليهيقدروهواللباسترك

.(3)"ءاشأيهافيلبسالإيمانحللمنيخيره،الخلائقرءوس

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-6171

مختصر.-بسياق

"الحر".:سفى(1)

البارىفتحفىحجرابنوذكر،"الخزإ:بدل"الحر".:وعنده.(5590)البخارىعندوالحديث

أنهالعربىابنعنوذكر،الخارىصحيحمنالرواياتمعظمفىوالراءبالحاءأنه01/55،56

عقوبةولاوعيدفيهولي!،حفهوالأقوى،فيهمختلفالخزأنعنهوذكر،تصحيفوالزاىبالخاء

بإجما،.

.(74)فىتقدم(2)

أبىطريقمن(4481)والترمذى،(15631)أحمدوأخرجه.339/1والتاريخالمعرفة(3)

حسن.:الترمذىوتال،بهالمقرئالرحمنعبد
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الخوفصلاةكتاب
بالذهبالمزررةالأقبيةفىوردماباب

وهب،ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا:قالا

نهىكح!النبئأن،كنالةبنهارونعن،سعيدعن،الحارثبنعمروأخبرنى

الرثةأوالدنيةأو،فيهاإليهينظرالتىالحسنةالثيابيلبسأن،الشئهرتينعن

أمرين،بين"أمرا:قال!يماللهرسولأنبلغنى:عمروقالفيها.إليهينظرالتى

منقطع.اهذأوساطها")1(.الأموروخير

بالذهب(2)المزررةالأقبيةفىوردماباب

بنالحسنأخبرنا،المقوئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6172

طلحة،بنملكاحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

:قالمخرمةبنالمسورعن،مليكةأبىابنحدثناسعد،بنليثحدثنا

فقال،أصحابهبينفقسمها،ذهبأزرارهاديباجأقبيةلمججللنبىأهديت

ادخل:لىفقال.منهانصيبأنعسىكيه!النبىإلىبناانطلقبنئيا:مخرمة

هذامخرمةيما"هما:فقالمنياقباءعليهكج!اللهرسولعلينافخرج.لمجج!النبئفادع

الليثوقال:فقال""الصحيحفىالبخارىاظ(25/31أخرجه.(3)"كلخبأناه

(4)

سعد.بن

الراوىلاخلاقالجامعفىالخطيبوأخرجه.بهوغيرهالسلمىعن(6229)الشعبفىالمصنف(1)

به.الحيرىالقاضىعن(884)

هدى.العجملباسمنضيقالثيابمنجنسهو،قباءجمع:والأقبية.بالدال)المزردةأ.:سفى(2)

.169صالسارى

وابن،(5339)والنسالى،(2818)والترمذى،(0284)داودوأبو،(18927)أحمدأخرجه(3)

فيه.تكلمكامل:1208/3الذهبىوقالبه.الليثطريقمن(4817)حبان

.(5862)البخارى(4)

-519-



بالذهبالمزررةالأقبيةفىوردمابابالخوفصلاةكتاب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوواخبرنا-6173

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارالفهعبد

منأقبيةقسمكانلمج!النبئأن،مليكةأبىابنعن،أئوبعنزيلإ،بنحضاد

ابنهفبعث،المسورأبانوفلبنمخرمةذلكفبلغ،بالذهبمزرورةديباج

لمجمالنبئفسمعهلى.ادعه:وقالبالبابفقاموجاء،لمجتالنبىإلىالمسور

ياهذالكخبأتالمسور،أباياهذالك"خئأت:وقالفاستقبله،منهابقباءفخرج

عنالوفابعبدبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواهالمسور")1(.أبا

حديثمنوأخرجاه،(3)أيوبعنعلثةابنورواهمرسلا)2(،هكذاحماد

.(4)راوالأزرالديباجذكرفيهليسأنهإلا،موصولاأئوبعنوردانبنحاتم

.(والأزرار)الذيباجذكرفيهليس،الفيثعنقتيبةعنأخرجاهوكذلك

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-6174

بنيزيدحدثنا،الزعفرانئمحمل!بنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

:قالمعاذبنسعدبنعمروبنواقدعن،عمروبنمحمدأخبرنا،هارون

أكيدرإلىجيشاجمتالفه/رسولبعث:فقال،مالكبنأنسعلىدخلت274/3

به.حرببنسليمانعن(908)الأموالفىزنجويهابنأخرجه(1)

.(3127)البخارى(2)

.(6132)البخارىأخرجه(3)

.(1058/130)ومسلم،(2657)البخارى(4)

.(129/1058)ومسلم،(2599)البخارى(5)
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بالذهبالمزررةالأقبيةفىوردمابابالخوفصلاةكتاب

!ص،اللهرسولفلبسها،بالذهبمنسوجديباجمنبجئةإليهفبعث،ادومه

هذهمن"أتعجبون:!لمجيهههالنبئفقال،إليهاويخظرونيمسحونهاالناسفجعل

:قالمنه.أحسنقطثوبارأيناما،اللهرسوليااو(26/31قالوا:."؟الجبة

.(2)"ىفورتمماأحسنالجنةفىسعل!لمناديل"فوالفه

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-7516

بنجعفربنيحيىحدثنا،القطانزيادابنسهلأبوحدثناقالا:المزكى

بنأنسعن،قتادةعن،سعيدأخبرنا،عطاءبنالوهابعبدحدثنا،الزبرقان

:قالأحسبه:سعيدقالجبة-ع!جوالنبىإلىأهدىدومةأكيدرأن،مالك

الناسفعجبفلبسها:قالالحرير.عنينهىأنقبلوذلك:قال-سندس

.(3)"اذهمنأحسنالجنةفىسعدلمناديلبيدهنفسى"والذى:فقالمنها،

سعيدبهاأتىالتىاللفظةدونقتادةعناخروجهمن""الصحيحفىأخرجاه

منبالصحةأشبهوهىالحرير)4(،عنينهىأنقبلذلكأنعروبةأبىابن

(1

(2

(3

(4

منطقةوالجوف،الجوففىقريةوهى،بالفتحيقولونهااليوموأهلها،وفتحهاالدالبضم:دومة(

المعالم...فالمدينةتيماءمنبكلمعبدةطريقتصلهاكيلا،450قرابةعلىتيماءشمالزراعية

.128صالجغرافية

والنسائى،(1723)والترمذكمابه.يزيدطريقمن(7037)حبانوابن،(1223)احمدأخرجه(

رواه:1209/3الذهبىوقال.صحيحالترمذكما:وقالبه.عمروبنمحمدطريقمن(5317)

حسن.وإسنادهمحمد،عنجماعة

سعيدطريقمن(7؟38)حبانوابن،(48131)وأحمد.الوهابعبدعن(55234)أحمدأخرجه(

.(127/2469)ومسلم،(2615)البخاركما(
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الذهبلبسعنالرجالنهىبابالخوفصلاةكتاب

عن،سعيدوقال:البخارئقالوقدالحرير.عنينهىوكان:روىمنرواية

المشركين.هدئةفى.!مجالنبىإلىأهدىدومةأكيدرإن:أنسعن،قتادة

.(1)متنهيسقلمأنهإلا

الذهبلبسعنالرجالنهىباب

أحمدبنإسماعيلحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6176

ابنأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا،الحسنبنمحمدأخبرنا،الجرجانئ

حنين،بنالفهعبدبنبراهيمإحذثنى،شهاببناعن،يونسأخبرنى،وهب

عن!النبئنهانى:يقولز!بهطالبأبىبنعلئسمعائهحذثهأباهأن

فىاظ(26/31مسلمرواهوالمعصفر)2(.الذهبلبسوعن،راكعوأناالقراءة

.(3)يحيىبنحرملةعن""الصحيح

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-6177

عن،بحيرعن،بقئةحدثنا،الحمصئسعيدبنعثمانبنعمروحدثنا،داود

فذكر.سفيانأبىبنمعاويةعلىمعديكرببنالمقداموفد:قالخالد

كذبتوإن،فصذقنىصدقتأناإن،معاويةيا:المقدامقالثم،قضته

عنينهى!الفهرسولسمعتهلبالفهفأنشدك:قال.فأفعل:قال.فكذبنى

نهى!راللهرسولأنتعلمهلبالفهفأنشدك:قال.نعم:قال؟الذهبلبس

.(6162)لبخارىا(1)

.(4269)فىتقدم(2)

.(7802/03)مسلم(3)
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...والديباجالحريرلبسفيللنساءالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

!رالفهرسولأنتعلمهلباللهفأنشدك:قال.نعم:قالالحرير؟لبسعن

.(1)معن:قالعليها؟والزكوبال!باعجلودلبسعننهى

إسحاقأبوأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-6178

حدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثنا،الأصبهانئاللهعبدبنإبراهيم

بنيونسحدثناسعيد،بنالفهعبيدحدثنى،البخارىإسماعيلبنمحمد

بنالحارثعن،إبراهيمبنمحمدحدثنى،إسحاقبنمحمدحدثنا،بكير

:قال.ال!ثئركأقبيةمنبالقباءفاتىيدعونىيزاللار!جبهعمركان:قالميناء

.(2)اهنمالذهب/هذاانرخ:فقال

،والديباجالحريرلبسفىللنساءالرخصةباب

بالذهبوالتحلىوافتراشهما،

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحفدأخبرنا-7916

قالا:الوهابعبدبنالنضربنوأحمدموسىبنعمرانحدثنا،يعقوب

عمرابناو(27/31عن،نافغحدثنا،حازمابنهوجريرحدثنا،شيبانحدثنا

سيراء،حلةبالسوقيقيمالتميمىعطاردار!بهالخطاببنعمررأى:قال

إنى،اللهرسوليا:رفجبهعمرفقال،منهمويصيبالملوكيغشىرجلاوكان

العربلوفودفلبستهااشتريتهافلو،سيراءحلةالسوقفىيقيمعطاردارأيت

.(71)فىوتقدم.(4131)داودأبو(1)

.2/282الكبيرالتاريخ(2)

-523-

3/275



...والديباجالحريرلبسفىللنساءالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

ع!يه!:اللهرسولفقال.الجمعةيومولبستها:قالوأظنه:قال؟عليكقدمواإذا

!أذلكبعدكانلظما."الآخرةفىلىخلاقلامنالذنيمافىالحريريلبش"إنما

إلىوبعث،بحفةز!البهعمرإلىفبعثسيراء،بحلللمجي!اللهرسول

"شققها:لهفقال،حلةر!بهطالبأبىبنعلئوأعطى،بحفةز!بهأسامة

إلىبعثت،اللهرسوليا:فقاليحملهابحفتهعمرءا!ص!."نسائكبينخمرا

إليكبهاأبعثلمأإنى:قالقلت؟ماعطاردحفةفىبالأمسقلتوقدبهذه

إليهفنظر،حفتهفىفراحأسامةوأفابها".لتصيبإليكبهابعثتوانمالتلبسها،

:فقال،صنعماأنكرقدع!ي!اللهرسولأنعرفنظرالمجي!الفهرسول

بهاأبعثلمإإفى:جممفقالبها؟إلئبعثتوأنتإلئتنظرما،الفهرسوليا

فىمسلمرواه.(1)"نسائكبينخمرالتشققهاإليكبهابعثتوكنلتلبسها،إليك

(2)صصص
.فزوخبنشيبانعن""الصحيح

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6180

اللهعبدحدثناالرفاخ!،اللهعبدبنبكارالفياضأبوحدثنا،الصفارعبيد

أخبرهعمربناللهعبدأن،نافععن،جويريةحدثنا،جويريةأخىابنيعنى

رسوليا:فقال،حريرمنسيراءحفةرأىز!نهالخطاببنعمراظ،31/27أن

هذهيلبس"إنما:دصال؟الجمعةولجوملطودؤدفلبستهاالحفةهذهابتعتلو،الفه

(3)"الآخرةفىلىخلاقلامن

.(4257،4258)فىتقدم(1)

.(6802/7)مسلم(2)

.(6085)الشعبفىالمصنف(3)
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...والديباجالحريرلبسفىللنساءالرخصةبابالخوفصلاةكتاب

منسيراءبحلةعمرإلىذلكبعدبعث!عاللهرسولأنالإسنادوبهذا

مافيهاتقولسمعتكوقدكسوتنيها،اللهرسوليا:فقال،إياهكساهاحرير

بعضلتكشوهاأولتبيعها،إليكبهابعثت"إنما:!ك!اللهرسولفقالقلت؟

بنجويريةعنإسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارئرواه."نسائك

أسماء)1(.

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6181

حمادحدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

:قالموسىأبىعن،هندأبىبنسعيدعن،نافععن،أيوبحدثنا،زيدابن

ذكورها")2(.علىوحزم،أمتىلإناثوالحريرالذهب"أحل:!حماللهرسولقال

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-8261

سعيدحدثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفوبناللهعبدأخبرنا

بنوعمروثوبانبنالحسنحدثنى،أيوببنيحيىأخبرنا،مريمأبىابن

بنلعقبةيقولمخلدبنمسلمةسمعت:قالرقيةأبىبنهشامعن،الحارث

:فقال/عقبةفقام!ؤ.اللهرسولمنسمعتبماالناسفأخبرقم:عامر

وسمعت."جهنممنمقعدهفليتبوأعلئكذب"من:لمجولع!ي!اللهرسولسمعت

(3)وحلالأمتىذكورعلىحراموالذهب"الحرير:يقول(و31/281!ك!للهارسول

.(1485)لبخارىا(1)

فىوسياتى،(4277)فىوتقدم.بهأيوبطريقمن(5163)والنسائى،(03195)أحمدأخرجه(2)

(7633).

.إاحل:3صفى(3)
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الخوفصلاةكتاب

.(1)((ثهملإنا

بلاء...الحربفىنفسهمنيعلمالرجلباب

بعلامةنفسهفيعل!ابلاءالحربفىنفسهمنيعلمالرجلباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8316

بنيوذسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنسعدعن،عونأبىبنالواحدعبدحدثنى،إسحاقابنعنبكير،

مشىأناوأمثةألىقال:قالعوفبقالزحمنعبدجذهعن،أبيهعن،براهيمإ

ذاك:فقلت؟صدرهفىنعامةبريشةمعلممنكمالزجلمن،الإلهعبديا:معه

.(2)الأفاعيلبنافعلذاك:فقال.المطلبعبدبنحمزة

كامل،بنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوحدثنا-6184

اللهعبيدحذثنى،الكلابئعاصمبنعمروحدثنا،الزقاشئقلابةأبوحدثنا

،العوامينالربيرعن،أبيهعن،عروةبنهشامحذثنى،ثوربنالوارخابن

:قال،إليهسيفه!صالنبىودفعأحديومخرشةبنسماكدجانةأبىقصةفى

.(3)بعصابةأعلمالقتالأرادإذاوكان

وقال.بهعمروطريقمن(4365)حبانوابن،(14317)أحمدوأخرجه.2/605والتاريخالمعرفة(1)

وسط.إسناده:3/1121الذهبى

إسحاقابنطريقمن2/171والحاكم،(1601)البزاروأخرجه.(1860)المعرفةفىالمصنف(2)

الفضلبنعلىشيخهإحداهمافىطريقينمنالبزاررواه:6/81المجمعفىالهيثمىوقالبه.

ضجفة.والأخرىالصحيحرجالرجالهاوبقيةأعرفهولمالكرابيهسى

الطبرىوأخرجه.الذهبىووافقه،إسنادهوصحح3/023والحاكم،3/232الدلائلفىالمصنف(3)

به.عاصمبنعمروطريقمنعوف(بنالرحمنعبد)مسند548/1الاثارتهذيبفى
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البرازطلبواإذايبارزالرجلبابالخوفصلاةكتاب

البرازطلبواإذايبارزالرجلباب

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمذعمروأبوأخبرنا-6185

يعقولثحدثنا،(االكريم)اعبدبنمحمدبنأحمذحدثنا،الإسماعيلئ

بنقيسعنمجلز،أبىعن،هاشمأبوأخبرنا،فشيمحدثنا،الدورقئ

خضان)هذان:الآيةهذهأنقسمايقسمذرأباسمعت:قالعباد

بدر؟يومبرزوااظ(28/31ائذينفىنزلت.(19:الحجأ!ربهمفىآخنصموا

بنوالوليدربيعةابناوشيبةوعتبة،الحارثبنوعبيدةوعلئحمزة

مسلمورواه،الدورقىيعقوبعن""الصحيحفىالبخارىرواه.2عتبة

.(3)هشيمعنزرارةبنعمروعن

حدثنا،الصفاراللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6186

أبىعن،إسرائيلحدثنا،موسىبنالفهعبيدحدثنا،مهرانبنأحمد

عتبةفبرز:قالبدرقضةفى4!فرعلىعن،مضرببنحارثةعن،إسحاق

فقال،شببةنصارالأمنفتيةفخرجيبارز؟من:فقالواالوليدوابنهشيبةوأخوه

فقال.المطلبعبدبنىأعمامنابنىمنيبارزناولكن،هؤلاءنريدلا:عتبة

وعبيدة،لحتجةحمزةفبرزعلى".ياقم،عبيدةياقم،حمزةيا"قم:كيمااللهرسول

.1/74جرجانتاريخوينظردا.الرحمن"عبد:الأصلفى(ا-1)

ومسلم،(3966)والبخارى.بههثيمطريقمن(8649)والنسالى،(4743)البخارىأخرجه(2)

به.هاشمابىطريقمن(2835)ماجهوابن،(8202)والنسائى،(.../4033)

.(3033/34)ومسلم،(3969)البخارى(3)
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المراكبمنعنهينهيمابابالخوفصلاةكتاب

عبيدةوقتلالوليد،علئوقتل،عتبةحمزةفقتلللوليد،وعلئ،لشيبة

توفىحتىوعلئحمزةفاستنقذهفقطعها،عبيدةرجلشيبةوضرب،شيبة

بارزعبيدةأنالقصةهذهفىأصحابهعنإسحاقابنروايةوفىبالضفراء)1(.

.(2)عتبةبنالوليدوعلئ،شيبةوحمزة،عتبة

المراكب(3منعنه3)ينهىماباب

،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6187

:قالإدريسابنحدثنا،كريبأبوحدثنامحمد،بنالقهعبدحدثنا

نأ!النبئنهانى:قالعلىعن،بردةأبىعن،كليببنعاصمسمعت

الثنتين-أئأو،29/31فىعاصميدرلمتليها-التىأوهذهفىخاتمىأجعل

فثيابالقسئفأقا:قالالمياثر.علىجلوسوعن،القسىلبسعنونهانى

النساءتجعلهكانتفشىءالمياثروأقا،والشاممصرمنبهايؤتىمضلعة

"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)الأرجوانكالقطائفالزحلعلىلبعولتهن

علىيلقاك،الفحولالحجازأوديةمنالصفراءووادى،بالواسطةاليومتعرت،قرية:الصفراء(1)

والمعالم،412/3البدانمعجممنها.كيلا(163)علىيفارقكثم،المدينةمنكيلا(51)

.177صالجغرافية

،(489)أحمدوأخرجه.3/491والحاكم،بهالفقيهطاهرأبىعن(2371)الصغرىفىالمصنف(2)

حمزةأنداودأبىوعند،القاتلتعيينأحمدعندوليس.بهإسرانيلطريقمن(2665)داودوأبو

.(2321)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهالوليد.قاتلوعبيدة،شيبةقاتلوعليا،عتبةقاتل

أعنإ.:م،سفى(3-3)

من(998)حبانوابن،(1124)وأحمدبه.كريبأبىعن(5391)الكبرىفىالنسائىأخرجه(4)

به.عاصمطريق
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الخوفصلاةكتاب

.(1)كريبأبىعن

المراكبمنعنهينهىماباب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئوأخبرنا-6188

المفضل،بنبشرحدثنا،مسددحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

!ي!النبئنهانى:قال4!رعلىعن،بردةأبىعن،كليببنعاصمحذثنى

ثياب:قالالقسية؟ما:ر!نهلعلىقلنا:بردةأبوقال.والميثرة،القسئةعن

277/3/والميثرة،(3)الأترجأمثالفيهاحريرفيهامضلعةمصرأوالشاممنأتتنا)2(

قد.(4)الرحالعلىيضعونهاالقطائفمثالألبعولتهنالنساءتصنعهكانتلثمىء

.()الترجمةفىالبخارىإليهأشار

.(6)ريرحأوديباجمنالأعاجممراكبمنكانتالمياثر:عبيدأبوقال

.السباعجلودالميثرة:غيرهوقال

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-6189

ميمونعنخالد،حدثنا،إسماعيلحدثنا،مسعدةبنحميدحدثناداود،

عننهى!راللهرسولأن،لممفيانأبىبنمعاويةعن،قلابةأبىعن،القناد

(2

(3

(4

.(2078/64)1659/3مسلم(

أتيناإ."مت،سفى(

ذكىاللونذهبىوهو،الكباركالليمونوثمره،والثمروالورقالأغصانناعم،يعلوشجر:الأترج(

،83/4المعبودعونينظر.معوجةغليظةفيهاالتىالأضلاعأنوالمرادالماء،حامضالرائحة

.1/4الوسيطوالمعجم

به.مسددعق(4225)داودأبوأخرجه(

.(5837)حديثعقبالبخارى(

.228/1الحديثغريب(

-529-

(4/63الكبيرالمق)



الخوفصلاةكتاب

مقطعا)2(.إلاالذهبلبسوعنالنمار)1(،ركوب

المراكبمنعنهينهىماباب

أبوورواهالنمار)3(.ركوبفىمعاويةعنسيرينبنمحمدأيضاورواه

.(4)الذهبوفىاظ،29/31النمارركوبفىمعاويةعنالهنائئشيخ

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6190

مريمأبىبنسعيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدئنا،درستويهبنجعفرابن

قالوا:موهببناللهعبدبنيزيدبنخالدبنويزيدزيدوأبوالأسودوأبو

بنالهيثمالحصينأبىعن،عباسبنعئاشحدثنا،فضالةبنالمفضلحدثنا

وكانبإيلياء،نصلىالمعافرىعامروأبوأناخرجت:يقولسمعهشفى

الحصين:أبوقال،الضحابةمن.ريحانةأبو:لهيقالالأزدمنرجلقاضيهم

هل:فسألنى،ناحيتهإلىفجلستأدركتهثئم،المسجدإلىصاحبىفسبقنى

نهى:يقولسمعته:فقاللا.:لهقلت؟ريحانةأبى!صأدركت

مكامعة)6(وعن،والنتف،والوشم،(الوشر)عن؟عشرعنر!عالفهرسول

يجعلوأن،شعاربغيرالمرأةالمرأةومكامعة،(7)راعشبغيرالزجلالرجل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.4/114المعبودعونينظر.الركوبفىجلدهااستعمالعنالنهىوالمقصود،نمرجمعالنمار

به،إسماعيلعن(16844)أحمدوأخرجه.معاويةيلقلمقلابةأبر:وقال،(4239)داودأبو

.(3566)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححه.بنحوهبهخالدطريقمن(5165)والنسالى

.(74)فىتقدم

النمار.ركوبذكربدون(8938)فىسيأتى

معالم.السنالحديثاتبالشوابتشبهالمسنةالمرأةتفعلهيحددها،بماالأسنانمعالجةالوشر:

.4/191السنن

.3/264الفائقمتر.بلاإياهومضاجعتهالرجلالرجلملاثمة:المكامعة

.(1519)فىمعناهتقدم

-530-



رحالهمفىلمجيستعملونهاللهرسولأصحابكانمابابالخوفصلاةكتاب

مثلحريرامنكبيهعلىويجعل،الأعاجممثلحريراثيابهأسفلالزجل

.(1)سلطانلذىإلاالخاتمولبوس،النموروركوب،النهبىوعن،الأعاجم

رحاله!افى!لونهصيئا!يهرل!هولأ!فين!-مابافي

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6191

عمروبنسعيدبنإسحاقعن،وكيععن،السرىبنهنادحدثنا،داودأبو

رحالهماليمنأهلمنرفقةرأىأنهعمر،ابنعن،أبيهعن،القرشى

بأصحاباو(20/31كانوارفقةأشبهإلىينظرأنأحئامن:فقالالأدم

هؤلاء)2(.إلىفلينظر!يواللهرسول

بنيزيدعن(9404)داودأبووأخرجه.2/165والتاريخوالمعرفة.(6377)الشعبفىالمصنف(1)

،(1721")واحمد،بهالمفضلطريقمن(5106)والنسائى،(17209)وأحمدبه.خالد

طريقمن(1265)والنسائى،(58172)وأحمد.بهعباسبنعياشطريقمن(5125)والنسالى

حسنة.طرقله:1213/3الذهبىوقالبه.حصينابى

صححه؟.(8725)فىوسيأتى.وكيععن(16034)شيبةأبىابنواخرجه،(4142)داودأبو(2)

.(3489)داودأبىصخيحفىالألبانى
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العيدينصلاةكتاب

العيدينصملاةحتاب

العيدينغسلباب

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6192

،هارونبنيزيدأخبرنا،السعدىاللهعبدبنإبراهيمأخبرنا،المحمدابادى

أخبرنا،الفقيهمحمشبنمحمدبنمحمدوأخبرنا)ح(الطويلحميدأخبرنا

حاتمأبوحدثنا،النيسابورىمنصوربنالحسينبنعبدوسالفضلأبو

حدثنى،الأنصارىاللهعبدبنمحفدحدثنا،الرازىإدريسبنمحمد

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(الطويلحميد

ملاسبنهشامبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

قال:قالالطويلحميدحدثنا،الفزارىمعاويةبنمروانحدثنا،النميرى

فيهمايلعبونيومانالمدينةولأهلالمدينةلمجيمالنبئقدم:مالكبنأنس

وقدالجاهلئة،فىفيهماتلعبونيومانولكمعليكم"قدمت:فقال،بالجاهلية

.الفزارىحديثلفظ.(1)((رطفلاويومالنحريوممنهما،خيزابهماالفهأبدلكم

العيدينغسل/باب

،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9361

وأخبرنا)ح(شعبةحدثنا،حفصحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

أحمدوأخرجهطاهر+أبىعن(3709)الشعبوفى،الحاكمعن(1861)المعرفةنىالمصنف(1)

داودوأبو،(13622)وأحمد.بهاللهعبدبنمحمدعن(13470)وأحمد.بهيزيدعن(12827)

.(4001)داودأبىصحيحنىالألبانىوصححه.بهحميدطريقمن(1555)والنسائى،(1341)
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العيدينصلاةكتاب
العيدينغسلباب

قال:قالالربيعأخبرنا،يعقوببنمحفدوحذثنا:قالأبوعبدالله

زاذانعن،مربنعمروعن،شعبةعن،علئةابنأخبرنا:الشئافعئ

شئت.إنيومكلاغتسل:قال،الغسلعنز!يبهعلئارجلسأل:قال

ويوم،الجمعةيوم:قال.الغسلهوالذىاظ،30/31الغسللا،:فقال

الفطر)1(.ويومالنحر،ويوم،عرفة

قالوا:اخرينفىالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-6194

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئ

عن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحفدحدثناجعفر،ابن

.(2)ودغيأنقبلالفطريوميغتسلكانأنه،عمرابنعن،نافع

الأضحى؟العيدينفى:فقالنافععنوغيرهعجلانابنورواه

وعروةالمسيبابنعنثم،الأكوعبنسلمةعنذلكفىورؤيناوالفطر)3(.

الزبير)4(.ابن

،مهرانبنميمونعن،()بقوىوليستميمبنحخاجوروى-6195

1/119المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.ا7/63والثافعى،(3032)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سعبةطريقمن

.(5753)الرزاقعبدوعنه،1/177ومالك،1/231والثافعى،(1863)المعرفةفىالمصنف(2)

نافع.عنطرقمن(5820،5822)شيةأبىوابن،(161)العيدينأحكامفىالفريابىأخرجه(3)

.1/232والثافعى،(5826)شيبةأبىابناخرجه(4)

-،1/284العقيلىضعفاء:فىعليهالكلامينظرالواسطى.:ويقال،الجزرىتميمبنحجاج(5)
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العيدينصلاةكتاب
الفطر...ويومالفطرليلةالتكبيرباب

الأضحى.ويومالفطريوميغتسلكي!اللهرسولكان:قالعباسابنعن

عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرناه

حدثنى،تميمبنحجاجحدثنا،(1)جبارةحدثنا،يعلىأبوحدثنا،الحافظ

بمستقيمة.ليستروايته:أحمدأبوقال.(2)فذكره.مهرانبنميمون

العيدينصلاهإدغداوإذاالفطر،ويومالفطرليلةالتحبيرباب

اللهتولبزوااتعذلرل!ملوأ):رمضانشهرفىثناؤهجلاللهقال

.(185:البقرةأ!وهدلبهئمما

فتكملوا:يقولبالقرآنالعلمأهلمنأرضىمنسمعت:الشافعئقال

وإكماله.هداكمماعلىإكمالهعنداللهويمبروا،رمضانشهرصومعدة

أبوبذلكأخبرظاو(310/31رمضانشهرأياممنيومآخرمنالشصسمغيب

الشافعى)3(.عن،الربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيد

اشر)وبهر:قولهفىعباسابنعنجبيربنسعيدعنوبلغنى:الشيخقال

العيد.إلىينطلقوهواللهذكر:قال،15:الأعدىأ!فصلىرئهء

وميزان،428/5الكمالوتهذيب،2/646عدىلابنوالكامل،6/204حبانابن-وثقات

ضعيف.:1/152التقريبنىحجرابنوقال.ا99/2التهذيبوتهذيب،1/461الاعتدال

.489/4الكمالتهذيبوينظر"حبان".:الأصلنى(11

وجبارة:3/1214الذهبىوقال.بهجبارةعن(13151ماجهابنوأخرجه.2/646عدىابن(21

.1/231الشافعى(31
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279/3

الفطر...ويومالفطرليلةاللحبيربابالعيدينصلاةكتاب

محمدأبوأخبرنا،الأصبهانئالفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-9616

سعيدبن/يحيىحذثنى،مصفىابنحدثنا،عاصمأبىابنحدثنا،حئانابن

عمر،ابنعن،نافععن،عمربنالفهعبيدعن،(1)شهابابنعن،ثقةالعطار

غري!.فيهالليلةذكر.(2)المصفىإلىيغدوحتىالفطرليلةيكئركانأنه

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9716

عن،القطانسعيدابنيعنىيحيىحدثنامسدد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا

منالعيدإلىيغدوكانعمرابنأن،نافعحذثنى،عجلانبنمحمد

يأتىحتىويكئر،المصفىيأ!حتىبالتكبيرصوتهيرفعوكانالمسجد،

.(4)والأضحىالفطريوم:وقالعجلانابنعنإدريسابنورواه.(3)الإمام

مرفوعا:ضعيفينوجهينمنروىوقد،موقوفالمئمحيحهووهذا

أحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوفأخبرناهأمثلهما،أفا-6198

بنإسحاقبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدبنمحمد

اللهعبدحدثنا،عفىحدثنا،وهببنالرحمنعبدبنأحمدحدثنا،خزيمة

السننمعرفةفىوكذا.إشهابأ(بى:3/1214والمهذبدمشقتاريخوفى،النسخفىكذا(1)

بنيحيىعنهمروىفيمن31/434الكمالتهذيبفىالمزىذكروكذا.(1870)عقبللمصنف

الحناط.شهابأباذكرسعيد

العيدينأحكامفىوالفريابى.المصنفطريقمن64/270دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

."ليلة9:بدل"يوم9:الفريابىوعند.اللهعيدطريقمن(0702)الأوسطفىالمنذروابن،(57)

الضعف.بينهو:العطارفىعدىابنقال:3/1214الذهبىوقال

به.عجلانبنمحمدطريقمن1/231والافعىبه.يحىطريقمن2/45الدارقطىأخرجه(3)

.38/14الاثارمكلشرحفىوالطحاوى،(5662)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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الفطر...ويومالفطرليلةالتكبيربابالعيدينصلاةكتاب

معالعيدينفىيخرجكانام!مجاللهرسولأن،اللهعبدعن،نافععن،عمرابن

مةوأساوالحسينوالحسنوجعفروعلىوالعباساللهوعبدعباسبنالفضل

بالتهليلصوتهرافعار!يمنأيمنأمابنوأيمنحارثةبنوزيدأ!31/131زيدابن

علىرجعفرغوإذا،المصلىيأتىحتىالحدادينطريقفيأخذ،والتكبير

.(1)منزلهيأ!حتىالحذائ!ن

جعفرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوفأخبرناه،أضعفهماماوأ-9916

خنيسبنمحمدبناللهعبيدحدثنا،البغدادىاللهعبدبنمحمدبنمحمد

حدثنامحمد،بنالوليدحدثنا،عطاءبنمحمدبنموسىحدثنا،الدمشقئ

نأأخبرهعمربناللهعبدأن،اللهعبدبنسالمأخبرنى،الزهرى

يأتىحتىبيتهمنيخرجحينمنالفطريوميكئركانم!عاللهرسول

بنوالوليد،(3)ضعيفالحديثمنكرعطاءبنمحمدبنموسى.(2)المصلى

عنالمحفوظوالحديث،أمثالهمابروايةيحتجلا(4)ضعيفالموقرىمحمد

خزيمةوابن،(153)الأوقاتفضائلوفى،(4371)الشعبوفى،(708)الصغرىفىالمصنف(1)

(4311).

طريقمن2/44والدارقطنى،بهالمصنفطريقمنا""/38تاريخهفىعساكرابنأخرجه(2)

به.خنيسبنمحمدبناللهعبيد

،169/4العقيلىضعفاء:فىعليهالكلامينظرالمقدسى.الطاهرأبوعطاءبنمحمدبنموسى(3)

عدىلابنوالكامل،2/242،243حبانلابنوالمجروحين،8/161والتعديلوالجرح

.127/6الميزانولسان،219/4الاعتدالوميزان،2346/6

-،8/551للبخارىالكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.البلقاوىبشرأبوالموقرىمحمدبنالوليد(4)
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الفطر...ويومر!لاليلةالتكبيربابالعيدينصلاةكتاب

أصحابمنوجماعة!البهطالبأبىبنعلىعنوروى.قولهمنعمرابن

.(1)المصلىإلىالغدؤعندالتكبيرفىعمرابنعنرؤينامامثلز!بن!عالنبى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6200

حدثنا،عقبةبنقبيصةحدثناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

فىكانوا:قالالسلمىالرحمنعبدأبىعن،ال!ائببنعطاءعن،سفيان

.(2)الأضحىفىمنهمأشدالفطرفىالتكبير

ليلةيكئرونكانواأنهمالتابعينمنجماعؤعنلإسنادهالشافعئوروى

إلىالغدوعندبهجهرهممنهمجماعةوعن،بهيجهرونالمسجدفىالفطر

.(3)المصلى

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-1062

(و132/31،عونبنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

يرهمفلمالنحريومالربيرابنخرج:قالسلمةبنتميمعن،الأعمشحدثنا

فىرأيتنافقد/،ذلكفعلواوالفهأما؟يكبرونلالهمما:فقاليكترون280/3

وتهذيب،31/76الكمالوتهذيب،3/76حبانلابنوالمجروحين،9/15والتعديل=والجرح

.متروك:2/335التقريبفىحجرابنوقال.ا11/48التهذيب

والأوسط،41/38،39للطحاوىالمشكلو!ثرح،(5663،5668)شيبةأبىابنمصنفينظر(1)

.(2072)المنذرلابن

أحكامفىوالفريابىبه.إسحاقبنمحمدطريقمن2/44الدارقطنىوأخرجه.1/298الحاكم(2)

به.سفيانطريقمن(63)العيدين

.1/231الافعى(3)
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المصلىإلىالأعيادفيالخروجبابالعيدينصلاةكتاب

العسكريرتجحتىيليهالذىفيكبرالرجلفيكبر،طرفاهيرىماالعسكر

العليا)1(.السماءإلىالسفلىالأرضبينكماوبينهمبينكموإنيمبيرا،

المصلىإلىالأعيادفىالخروجباب

بنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2062

محمدحدثنا،إسحاقبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظأحمدبنمحمد

أخبرنى،كثيرأبىبنجعفربنمحمدأخبرنا،مريمأبىابنحدثنا،يحيىابن

سعيدأبىعن،سرحأبىبنسعدبناللهعبدبنعياضعن،أسلمبنزيد

إلىالأضحىويومالفطريوميخرجلمجح!اللهرسول!كان:قال!الخدرى

والناس،الناسمقابلفيقومينصرفثئم،الصلاةبهيبدأشىءفأول!،المصلى

يقطعأنيريدكانفإن،ويأمرهمويوصيهمفيعظهم،صفوفهمعلىجلوس

الناسيزل!فلم:سعيدأبوقال!.ينصرفثئم،بهأمربشىءيأمرأوقطعهبعثا

وأأضحىفىالمدينةميرأوهوالحكمبنمروان(2)عمخرجتحتىذلكعلى

مروانوإذا،الضلتبنكثيربناهقدلبنمنمنبرإذاالمصلىأتينافلما،فطر

الناسفاجتمع،وارتقىفجبذنى،بيدهفجبذت،يصلىأنقبليرتقيهأنيريد

ماذهبقدإنهسعيدأبايا:فقال!.والفهغئرتم:لهفقلت،الصلاةقبلفخطب

لم،ظ132/31الناسإن:قال!.أعلملامماخيرواللهأعلمما:فقلت.تعلمه

به.عونبنجعفرطريقمن14/39المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

"على".:م،3صفى(2)
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للعيدالزينةبابالعيدينصلاةكتاب

فىالبخارئرواهالضلاة)1(.قبلفجعلناها؟الصلاةبعدلنايجلسونيكونوا

.(2)مريمأبىابنعن""الصحيح

للعمدالزينةباب

بنأحمدمحمدأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0362

محمدأبوأخبرناعمرو،أبىابنسعيدأبووأخبرنا)ح(المزخ!الفهعبد

أخبرخ!،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرناالمزخ!،

:قالعمربنالفهعبدأن،الفهعبدبنسالمحذثنى،الزهرئعن،شعيب

فأتىفأخذها،قو!لافىتباعإستبرقمنحفةز!البهالخطاببنعمروجد

وللوفد.للعيدبهافتجفلهذهابتع،اللهرسوليا:فقاللمجؤالفهرسولبها

الفهلضاءطعمزوفي."(3)هلخلاقلامنلباسهذه)إنما:ع!ي!الفهرسولفقال

حتىر!جهعمربهافأقبل،ديباجبجئةء!يراللهرسولإليهأرسلثئم،يلبثأن

خلاقلامنلباسهذهإنما9:قلتالفهرسوليا:فقال،ع!ي!اللهرسولبهاأتى

بهاتصيبأو"تبيعها:ع!ي!الط!رسولفقالالجئة؟بهذهإلئأرسلتثئم."د

.()اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)"حاجتك

.(6272)فىويياتى،(1489)فىتقدم(1)

.(956)الخارى(2)

.(الاخرة"فى:مفىبحده(3)

ومسلم،(3054)والخارىبه.نافعبنالحكمطريقمن(9574)الكبرىفىالنسالىأخرجه(4)

به.الزهرىطريقمن(1559)والنسائى،(0771)داودوأبو،(6808/2)

.(849)الخارى(5)
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للعيدالزينةبابالعيدينصلاةكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4562

)ح(مسددحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

المثنى،أبوأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

عنجعفر،أبىعن،الحجاجعن،غياثبنحفصحدثنامسدد،حدثنا

العيدين(و133/31فىالأحمربردهيلبسكانجميماللهرسول!أنجابر،

.(1)والجمعة

أبوحدثنا:قالواآخرينفىإسحاقأبىابنزكوياأبوناوأخبو-5062

محمد،بنإبراهيمأخبرنا،الشافعىأخبرنا،الربيعأخبرنا،الأصمالعباس

برديلبسكانجميمالنبئأن،جدهعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرأخبرك!

(3)وص(2)
عيد.كلفىحبرة

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-6062

كان:قال!محمدبنجعفرحدثنا،إبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيع

.(4)ديعكلفىيعتثمصغالنبى

3/281الإسفرايينبئسعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنأبوأخبرنا/-0762

حدثنا،الذهلئعلىبنإبراهيمحدثنا،أحمدبنبشرسهلأبوأخبرنا،بها

لين.حجاج:1216/3الذهبىوقال.(6051)فىتقدم(1)

.13/151البارىفتح.الثمنغاليةمخططةاليمنبرودمننوع:حبرةبرد(2)

ضعيف.إرسالهمع:3/1216الذهبئوقال.1/233والثافعى،(1875)المعرفةفىالمصنف(3)

.233/1والثافعى،(1876)المعرفةفىالمصنف(4)
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للعيدالزينةبابالعيدينصلاةكتاب

بنعمروبنجعفرعن،الوزاقمساورعن،وكيعأخبرنا،يحيىبنيحيى

أخرجهسوداء)1(.عمامةوعليهالناسخطب!س!النبئأن،أبيهعن،حريث

(2)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-0862

وهب،ابنحدثنا،نصبربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

:قاليزيدبنالسائبعن،يوسفبنمحمدعن،عئاشبنإسماعيلحدثنا

.(3)خلفهمنعمامتهأرخىقدمعتفال!نهالخطاببنعمررأيت

رزينأبى(4)نباعن،يوسفبنمحمدوحذثنى:إسماعيلقال-9062

منعمامتهأرخىقدمعتماعيديومل!بهطالبأبىبنعلئشهدت:قال

.(ذلك)مثلوالناس،خلفه

رزين،أبىعن،يوسفبنمحمدعن،إسماعيلعن:وقيل،قالكذا

علئا.شهدت:قالربيعةبنعلىعن

الحافظ،أحمدأبواخبرنا،العبدوئحازبمأبوأخبرناوقد-6210-

هفامأبوحدثنا،الثقفئإسحاقبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،ظ133/31

حدثنا،عياشابنيعنىإسماعيلحدثنا،شجاعبنالوليديعنىال!كوخ!

.(6043)فىتقدم(1)

.(452/1359)مسلم(2)

.(6255)الشصبفىالمصنف(3)

.م،3ص:منسقط(4)

.(6255)الشصبفىالمصنف(5)
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العيدينإلىالمشىبابالعيدينصلاةكتاب

بنعلىشهدت:قالربيعةبنعلىعن،رزينأبىعن،يوسفبنمحمد

مثلوالناس،عمامتهأرخىقدمعتمافرأيتهعيديومل!بهطالبأبى

.(1)كلذ

بناأحمداللهعبدبوأأخبرنا،أحمدبوأأخبرنا،حازمبوأوأخبرنا-1126

ابنعيسىحدثنا،السكونئيعنىهمامأبوأخبرناببغداد،المغفسبنمحمد

ر!جنهعليارأيت:قالنباتةبنالأصبغعن،الأنماطبياعرزينحدثنا،يونس

معتمين.يمشونالافأربعةمننحوومعه،يمشىمعتماالعيديومخرج

ضعيف.إسنادهذا،يونسبنعيسىعنإبراهيمبنإسحاقتابعه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6212

ابنحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

العيدينفىيلبسكانعمرابنأن،نافععن،اللهعبيد)2(عن،زائدةأبى

.(3)ثيابهأحسن

العيدينإلىالمشىباب

أبوحدثنا:قالاالروذبارىعلىوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-6213

حسانحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،المحمداباذىالحسنبنمحمدطاهر

عنعمر،بناللهعبيدعنجعفر،بناللهعبدحدثنا،البصرىحسانابن

الشاميين.غيرفىواهإسماعيل:1217/3الذهبىقال(1)

"عبد".:الأصلفى(2)

عمر.ابنعننافععن4/302السنةشرحفىوالبغوى.(1879)المعرفةفىالمصنفذكره(3)
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العيدينإلىالمشىبابالعيدينصلاةكتاب

يخرجالأضحىويومالفطريومع!ي!الفهرسولكان:قالعمرابنعن،نافع

يتخذها؟الضلاةفىيديهبينتنصبثئم،الحربةيديهبينوتحملماشيا،

بعرفة.ذلكوفعل:قال.المصفىفىالذورتبنىأنقبلوذلك،سترة

بهذاإلاعمرابنحديث،و134/31منأكتبهلمغريبماشيا.:قوله

فمشهورة.ألفاظهسائرفافا،بالقوئوليسالإسناد،

ماشيايخرجكانع!ي!النبئأنالقرظسعدحديثفىوروى-6214

أخبرنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبو.أخبرناهماشياويرجع

بنسعدبنالزحمنعبدحدثنا،عفاربنهشامحدثنا،الحزانئيحيىأبو

.(1)فذكرهابائه.عن،أبىحذثنىسعد،بنعفار

(2الحسينأبو2)أخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6215

الوزاق،علىبنمحمدجعفرأبوحدثنا،المقرئجعفربنعثمانبنأحمد

عن،إسحاقأبوحدثنا،زهيرحدثنا:قالاعمروبنومعاويةغ!انأبوحدثنا

.(3)المصفىإلىالزجليمشىأنالسنةمن:قالعلئعن،الحارث

بنعمربنالفهعبدمحمدأبوحدثنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-6162

بووأنعيمبوأحدثنا،أئوببنشعيبحدثنا،اسطبوالمقرئشوذببنأحمد

بنعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،شريكعن،الحفرئداود

ضعيف.إسناده:3/1216الذهبىوقال.ا4/1621،622الكاملفىعدىابن(1)

.م:فىليس(2-2)

.(0721)ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنه.بهزهيرطريقمن(1296)ماجهابنأخرجه(3)
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العيدي!إليالغدوبابالعيدينصلاةكتاب

حديثه:فىداودأبوزادماشيا.العيدتأ!أنالسنةمن:قال!رفجبهطالبأبى

.(1)رجعتإذاتركبثم

3/282العيدينإلىالغدو/باب

جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6217

،المغيرةأبوحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعئ

بنالفهعبدخرج:قالالزحبئخميربنيزيدحدثنا،عمروبنصفوانحدثنا

الإمامإبطاءفأنكر،أضحىأوفطرعيديومالناسمعع!ييهالنبىصاحببسو

حينوذلكهذه.ساعتنا(ظ134/31فرغناقدع!ي!النبىمعكناإنا:وقال

.(2)التسبيح

أبوحدثنا:قالوااخرينفىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-6218

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

عمروإلىكتبهيي!هيصاللهرسولأن،الحويرثأبوأخبرنى،محمدبنإبراهيم

هذاالفاسا()3(.وذكرالفطر،وأخر،الأضحى"عجل:بنجرانوهوحزمابن

،أجدهفلمحزمبنعمروإلىبكتابهالرواياتسائرفىطلبتهوقد،مرسل

بهءإسحاقأبىطريقمن(5667)الرزاقوعبدبه.شريكعن(5649)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.صفوانطريقمن(1317)ماجهابنوأخرجه،الذهبىووافقهوصححه،1/295الحاكم(2)

.(19148)فىوسياتى

من(0311)السنةشرحفىالبغوىوأخرجه.1/232والشافعى،(1878)المعرفةفىالمصنف(3)

الذهبىوقال.بهمحمدبنوإبراهيميحيىأبىابنعن(5651)الرزاقوعبدبه.العباسأبىطريق

.51و:3/1821
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الغدوقبلالفطريومالأكلبابالعيدينصلاةكتاب

أعلم.والله

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-6219

كان!والنبئإن:يقولكانالحسنأنالثقةأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الربيع

أيضاوهذاطلوعها)1(.فيتتائمالشئمستطلعحينوالفطرالأضحىإلىيغدو

عنه.مؤخرامنهيقرببماأوبذلكالمسلمينعملوشاهده،مرسل

إسحادتى،ابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد-5622

عن،وهبابنحدثنا،عيسىبنأحمدحدثنا،يعقوب!بيوسفأخبرنا

رجلاأن،هريرةأبىعن،سعيدأبىبنسعيدعن،الفهرىالفهعبدبنعياض

الصلاةعنفأقصزالصبحصليت"إذا:فيهوقال،الحديثوذكرلمجص.النبئأتى

متقبلةمحضورةمشهودةالصلاةثم،شيطافيقرنقبينتطلعف!نها؟الشمسترتفعحتى

النهار")2!.ينتصفحتى

الغدوقبلىالفطريومالأحلباب

الخوارزمىغالببنأحمدبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-6221

أخووهولفظاحمدانابناو(35/31العباسأبوحدثنا،لفظاببغدادالحافظ

حدثنا،السرئعلىبنالحسنحدثنا،النيسابورئحمدانابنعمروأبى

.1/232والثافعى،(1879)المعرفةفىالمصنف(1)

(2751)خزيمةوابن.بهعيسىبنأحمدطريقمن(6581)يعلىوأبو،(0551)حبانابنأخرجه(2)

فىوسيأتى،(4444)فىوتقدم.صالحإسناده:1218/3الذهبىوقال.بهوهبابنطريقمن

(6297).
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الغدوقبلالفطريومالأكلبابالعيدينصلاةكتاب

نأ،أنسعنبكر،أبىبناللهعبيدعن،همثميمحدثنا،سليمانبنسعيد

فىالبخارىرواه.(1)تمراتيأكلحتىالفطريوميغدولاكان!ي!اللهرسول

بوأرواهوكذلك.(2)سليمانبنسعيدعنالرحيمعبدبنمحمدعن"الصحيح"

.(3)هشيمعنالزهرانئالربيع

بنمحمدعن،هشيمعن،الواسطئعونبنعمروورواه-6222

الله!رسولكان:قالأنسعن،أنسبناللهعبيدبنحفصعن،إسحاق

حدثنا،الحافظاللهعبدأبو.أخبرنماهيغدوأنقبلتمراتعلىالفطريوميفطر

،عونبنعمروحدثناالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا،إسحاقابنبكرأبو

منيعبنوأحمدشيبةأبىابنبكرأبورواهوكذلك.(4)فذكره.هشيمأخبرنا

و(6)ءص(5)
بروايةأخرجهماالبخارىإسماعيلبنمحمداكدوقد،هشيمعن

.(9)سنأ(8)نلالكرألىلناللهعحيدعنرحاءبن!مر ......(7)اخ

أخبرنى،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،الأديبعمروبوأأخبرناه-2326

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

به.هثيمطريقمن(1754)ماجهابنوأخرجه.(711)الصغرىفىالمصنف

.(539)البخارى

.2/45الدارقطنىأخرجه

غريب.حسن:وقال،بههثيمطريقمن(543)الترمذىأخرجه

.(2813)حبانابنطريقهومن،(5625)شيبةأبىابن

"أكثر".:م،3صفى

معفى.بوزنمرخى:447/2الفتحفىوضبطهمهموزا،البخارىفىضبطهجاءكذا

"عنإ.:م،سفى

.(953)حديثعقبمعلقاالبخارى
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3/283

الغدوقبلالفطريومالأكلبابالعيدينصلاةكتاب

حدثنا،أبىحدثنا،النضرأبىابنبكرأبوحدثنا،الذورئخلفبنالهيثم

أنسحذثيى:قالبكبرأبىبناللهعبيدحذثنى:قالاليشكرىرجاءبنمرجأ

،تمراتيأكلحتىالفطريوميخرجلالمجفالفهرسولكان:قالمالكابن

.(1)ارتوويأكلهن

بكر:أبىبن/اللهعبيدعن،ظ31/135الفخئئحميدبنعتبةرواهوكذلك

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-4262

زهير،حدثنا،إسماعيلبنمالكغ!انأبوحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا

سمعت:قالأنسبنبكرأبىبناللهعبيدحدثنا،ئئ!ضلاحميدبنعتبةحدثنا

خمساأوثلاثا؟تمراتيأكلحتىفطريوملمجفالفهرسولخرجما:يقولأنسا

.(2)ارتو،ذلكمناكثرأوذلكمنأقلأو،سبعاأو

سليمانبنسعيدروايةالفهرحمهالبخارئاختارهماصخةيؤكدومفا

جميعا:بالاسنادينهشيمعنالحديث

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-6225

هشيم،حدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،المثنىبنمعاذحدثناالضفار،عبيد

:قالأنسعن،أنسبنالفهعبيدبنحفصعن،إسحاقبنمحمدأخبرنا

.(3)يطعمحتىالفطريوميغدولاجم!الفهرسولكان

به.مرجأطريقمن(12268)وأحمدبه.النضرأبىطريقمن(1429)خزيمةابنأخرجه(1)

به.إسماعيلبنمالكطريقمن(2814)حبانابنأخرجه(2)

.(6222)فىتقدم(3)
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يرجعحتىالنحريومالأكليتركبابالعيدينصلاةكتا!

اللهعبيدعن،هشيمعن،سليمانبنسعيدحدثناالإسنادوبهذا-2662

.(1)مثلهصولالنبىعن،أنسعن،بكرأبىابن

بنأحمدبنعمربناللهعبدحدثنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-2762

حدثنا،النهدىغ!انأبوحدثنا،أيوببنشعيبحدثنا،بواسطشموذب

نأالسنةمن:قالر!جهعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبوحدثنا،زهير

.(2)المصلىإلىيخرجأنقبلالفطريومالزجليطعم

يرحعحتىالنحريومالأحليتركبافي:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6228

عاصم،أبوحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب،و136/31

بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووحذثنا)ح((3)عتبةبنثوابأخبرنا

عتبةبنثوابحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،

لا!صالفهرسمولكان:قالأبيهعن،بريدةبنالفهعبدحدثنا،المهرى

أبىحديثلفظ.يذبححتىالنحريوميأكلولا،يطعمحتىالمطريوميخرج

.(4)يرجححتى:عاصمأبىروايةوفى.داوفى

.(6221)فىتقدم(1)

به.إسحاقأبىطريقمن(5626)شيبةأبىابنأخرجه(2)

"عتيبة".:3صفى(3)

به.عاصمأبىطريقمن(1426)خزيمةوابن،(1756)ماجهابنوأخرجه.(849)الطيالسى(4)

الترمذى:وقال.بهثوابطريقمن(2812)حبانوابن،(542)والترمذى،(22983)وأحمد

زرعة.أبوولينهمعينابنقواهثواب:3/1219الذهبىوقال.غريب
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يرجعحتىالنحريومالأكليتركبابالعيدينصلاةكتاب

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-9262

عن،المهرئعتبةبنثوابحدثنا،إبراهيمابنيعنىمسلمحدثنا،مسلمأبو

.(1)أضحيتهمنفيأكليرجعحتى:قالانهإلا،ومعناهبإسنادهفذكره.اللهعبد

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-6235

بنالوليدحدثنا،القطانبحربنعلئحدثنا،الأهوازىعثمانبنسعيد

:قالأبيهعن،بريذابنعن،الأصتمبنعقبةعن،مهدىابنحدثنا،مسلم

كانوإذاشيئا،يأكلحتىيخرجلمالفطريومكانإذاجمحماللهرسولكان

.(2)أضحيتهكبدمنأكلرجعإذاوكان،يرجعحتىشيئايأكللمالأضحى

قالا:الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6231

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

يومكانأنهعمر،ابنعن،نافععنعمر،بنالفهعبيدعننمير،ابن

شيئا.يطعمولاالمصفىإلىيخرجالأضحى

الأصئم،العباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوحدثنا-6232

ابنعن،إبراهيمبنسعدبنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا

الفطريوميأكلونالمسلمونكان:قال(ظ136/31المسئبابنعن،شهاب

النحر)3(.يومذلكيفعلونولا،ةال!ثملاقبل

.(215)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

عقبةأنوظنى،عليهيتابعلم:3/1912الذهبىوقال.بهعقبةطريقمن(22984)أحمدأخرجه(2)

اسمه.فىغلط،قبلهالمذكورعتبةابنهو

.بمعناهضهابابنعن1/179مالكواخرجه.1/232الشافعى(3)
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العيديقصلاةكتاب
الصلاةقبلىاللحريومأكلمنباب

الصلاةقبلالنحريومأحلىمنباب

الفقيهسهلبنأحه!أخبرلى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6233

)ح(شيبةأبىمبنعثمانحدثنا،جزرةالحافظمحمدبنصالححدثنا،ببخارى

بنعمرانحدثنا،الإسحماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا

عن،الأحوصوأبوالحميدعبدبنجريرحدثنا،عثمانحدثنا،موسى

يومكطحيماللهرسالولحطبنا:قالاعازببنالبراءعن،الشئعبىعن،منصور

284/3أصابفقدنسكناونسكانئ-الصصلى"من:فقالالصلاةبعد/الأضحى

نيارابنةبردبوأفقال.إ(هلنسكولالحيمشاةفشاتهالصلاةقبلنسكومن،النسك

اليومأنوعرفت،الصلاةط!بقشاتىنسكتفإنى،اللهرسوليا:البراءخال

فذبحت،بيتىفىبحز!يشىءأولشاص!يمونأنوأحببت،وشربأكليوم

:فقاللحبم".شاة"شاتك:قال.الصلاةاص!أنقبلوتغذيتشا!

أفتجزى،شاتينمنإلئأحبهىجذعة)1(لناعناقاعندنافإن،اللهرسوليا

الصحيح""فىأ!ارىرواه.(2)"بعدكأحل!عنتجزىولن"نعم،:!العنى؟

(1)

(2)

،13/113النووىبسرحمسلمصحيح.سنةتستكمللمماقويتإذاالمعزمنالأنثىهىالعناق

فيسرع،للخصبالسنةتمامقبلاجذعتوربما،الثانيةفىوبدأتلشةت!أمماافئمنوالمحجذعة

.36صالمنيرالمصباحينظرإجذاعها.

به.الأحوصأبىطريقمن(0591)حبانوابن،(158")والنسائى،(0280)داودأبواخرجه

منصورطريقمن(7095)حبانوابن،(18481)وأحمد.بهجريرطريقمن(2741)خزيمةوابن

حبانوابن،(6044)والنسائى،(0851)والترمذى،(1028)داودوابو،(01863)وأحمد.به

به.الشعبىطريقمن(5906)

-ه-اه



للعيدينأذانلابابالعيدينصلاةكتاب

عنالأحوصأبايذكرالمأنهماإلا،مسلموكذلك،شيبةأبىبنعثمانعن

كفهم،وقتيبةهنادعنمسلمورواهمسذد،عنالبخارىرواهوقد،عثمان

.(1)الأحوصأبىعن

للعيدينأذانلاباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6234

قالا:طالبأبىبنوإبراهيمبحربنسهلبنأحمدحدثنا،إملاءيعقوب

جريج،ابنأخبرنا،الرزاقعبد،و137/31حدثنا،رافعبنمحمدحدثنا

يوميؤذنيكنلم:قالااللهعبدبنجابروعنعباسابنعن،عطاءأخبرنى

أخبرنى:قالفأنجرلمحى،ذلكعنحينبعدسألتهثئم.الأضحىيومولاالفطر

،الإماميخرجحينالفطريومللضلاةأذانلاأنالأنصارئالفهعبدبنجابر

.(3)إقامةولايومئذنداء2(لا،شىءولا2)نداءولاإقامةولا،يخرجمابعدولا

منمختصراالبخارئوأخرجه،رافعبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه

.(4)جريجابنعنيوسفبنهشامحديث

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6235

.(.../1961)ومسلم،(595،983)البخارى(1)

الأصل.:فىلي!(2-2)

المستخرجفىنعيموأبر،(2089)الأوسطفىالمنذرابنطريقهومن،(5627)الرزاقعبد(3)

.(096)والبخارى،(886/5()م!سلم(4)
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للعيدينأذانلابابالعيدينصلاةكتاب

بنمحمدحدثنا:قالاطالبأبىبنوإبراهيمسهلبنأحمدحدثنا،يعقوب

عباسابنأن،عطاءأخبرنه!جري!،ابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،رافع

فلا،الفطريومللصلاةيؤذنيكنلمإنه:بوجماأولالزبيرابنإلىأرسله

بعدالخطبةإنما:ذلكمعإليهوأرسلالزبير،ابنلهايؤذنفلملها.تؤذن

رواه.(1)الخطبةقبلالزبيرابنفصملى:قال.يفعلكانقدذلكوإن،الصلاة

هشامحديثمنالبخارىوأخرجه،رافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلم

(2)

جري!.ابنعن

الصعفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-6236

محمدوأخبرنا)ح(الأحوصأبوحدثنا،مسذدحدثنا،الخليلبنزيادحدثنا

بنإسماعيلأخبرنا،الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابن

بنجابرعن،سماكعن،الأحوصأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبة

ولاأذانبغيرمرتينولامرةغيرالعيدك!ج!النبىمعصليت:قالسمرة

(4)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)إقامة

.(2865)افالرزعبد(1)

.(959)لبخارىوا،(688/6)مسلم(2)

طريقمن(2819)حبانوابن،(532)مذىوالتر،(0511)داودوأبو،(08472)أحمدأخرجه(3)

به.الأحوصأبى

.(887/7)مسلم(4)
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العيد...يوممام3ايدىبينالحربةأوالعنزةحملبابالعيدينصلاةكتاب

الإماميدىبينالحربةأوالعنزةحملباب(ظ137/31

يحنلمإذاإليها،ليصلىنصبهاثمالعيديوم

سترةالمصلىفى

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-6237

الجرجرائئ،الصباحبنمحفدحدثنا،زكرئا3نرالقاسمحدثنا،الإسماعيلئ

كان:قالعمرابنعن،نافععن،الأوزاعىعز،،مسلبمبنالوليدأخبرنا

إلىبلغفإذا،يديهبينتحملوالعنزةالعيديومؤىاليمصلىإلىيغدو!رالنبئ

"الصحيح"فىالبخارىرواهإليها)1(.فيصفىالعنزةيديهبيننصبتالمصلى

.(2)مسلمبنالوليدعنالمنذربنإبراهيمعن

بىأابنحدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،عمروأبوفاوأنجر-6238

عن،نافععن،اعىالأوزعن،إسحاقبنشعيبحدثنا،دحيمحدثنا،حسان

جىءوالفطرالأضحىفىالمصلىإلىخرجإذاجمحوالنبئ!صان:قالعمرابن

كانالمصلىأنوذلك،إليهافيصلىالمصلىفى/تركزحتىيديهبينبالعنزة3/285

بينفتركزبالعنزةيأمرنالمجوالقهرسولفكان،بهيستترمبنئشىءليس،فضاء

إليها.فيصلىيديه

الله،عبدابنبكرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6239

أبى،حدثنانمير،بنالفهعبدبنمحفدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

به.نافعطريقمن(1564)والنسائىبه.مسلمبنالوليدطريقمن(1304)ماجهابنأخر!(1)

.(973)البخارى(2)
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العيدينصلاةفىالتكبيربا!العيدينصلاةكتاب

خر!إذاكان!اللهرسولأنعمو،ابنعن،نافععن،اللهحدثناعبيد

،وراءهوالناسإليهافيصقى،يديهبينفتوضعبالحربةأمرالعيديوم

هم!مسلمرواهالأمراء)1(.اتخذهاثمفمنالسفر،فىذلكيفعلوكان

إسحاقعنالبخارئورواهنمير،بناللهعبدبنمحمدعن"الصحيح"

-.(2)ريمنابن،و138/31الفهعبدعن

!والقهرسولمعتحملالحربةكانتإنما:قالأنهمكحولعنورؤينا

مرسلا!جمالنبىعنمزاحمبنالضحاكعنورويناإليها)3(.يصلىكانلأنه

عموابنعنالحجكتابفىوروينا،(4)بالسلاحالعيديوميخرجأننهىأنه

التوفيق.وبالفه،(ذلك)علىدلما

العيدينصلاةفىالتحبيرباب

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-5462

بنأحمدحدثنا،الرزازالبخترىبنعمووبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،ببغداد

بنالرحمنعبدبناللهعبدحدثنا،الربيرىأحمدأبوحدثنا،الفحامالوليد

!عاللهرسوأ-،أن،جدهعن،بيهأعن،شعيببنعمووأخبرنحما،الثقفئيعلى

وفىسبعاالأولىفى،وخمساسبعاالأضحىويومالفطريومالعيدينفىكبر

.(3506)فىتقدم(1)

.(494)والبخارى،(245/501)مسلم(2)

.(66)المراسيلفىداودوأبو،(2863)شيبةابىابنأخرجه(3)

.(65)المراسيلفىداودوأبو،(5668)الرزاقعبدأخرجه(4)

.(9783،9784)فىسيأتى()ة
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العيدينصلاةفىالتكبيربابالعيدينصلاةكتاب

الضلاة)1(.تكبيرةسوىخمساالاخرة

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا-4162

بناللهعبدسمعت:قال!المعتمرحدثنامسذد،حدثناداود،أبوحدثنا

بناللهعبدعن،أبيهعن،شعيببنعمروعنيحذثالطائفئالزحمنعبد

الأولىفىسبعالفطرفى"التكبير:ع!فهالفهنبئقال:قالالعاصبنعمرو

كلتاهما")2(.بعدهماوالقراءة،الآخرةفىوخمس

(د)رمعبنوعثمانعاصموأبو/ووكيع)4((3)المباركابنرواهوكذلك286/3

بنسليمانروايةخطأعلىدلالةذلككلوفى،الفهعبدعن6لعيموأبو

وأربعاالأولىفىسبعاالحديثهذافى(ظ138/31الطائفىالفهعبدعنحيان

.(7)الثانيةفى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2462

سرحفىوالطحاوى.بهالفحامطريقمن2/47الدارقطنىوأخرجه.(717)الصغرىفىالمصنف

فىالقطانابنقال:2/217الرايةنصبفىالزيلعىوقال.بهالزبيرىطريقمن4/343المعانى

فىالنووىوقال.معينابنمنهمجماعةضعفههذا-الرحمنعبدبناللهعبدوالطائفى-:كتابه

صحيح.هو:فقالعنهالبخارىسألت:العللفىالترمذىقال:الخلاصة

.(0201)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(1511)داودأبو

.(1278)ماجهابنأخرجه

.(6688)احمدأخرجه

.2/47الدارقطنىأخرجه

.48/2والدارقطنى،(262)الجارودابناخرجه

.(1521)داودأبوأخرجه
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العيدينصلاةكتاب
العيدينصلاةفىالتكبيوباب

اللهعبدبنكثيوحدثنا،أويسأبىابنحدثنا،زيادبنعلىبنالحسنأخبرنا

فىيكبركانء!ي!اللهرسولأن،جدهعن،أبيهعن،عوفبنعمروابن

قبليمبيراتخمسالثانيةوفى،يمميراتبسبعالأولىالركعةفىالعيدين

.(2)ويثكعننافعبناللهعبدرواهوكذلك.(1)القراءة

الحديث،هذاعنأبخارىايعنىمحمداسألت:التومذىمحيسىأبوقال

وحديث:قال.أقولوبه،هذامقأصحشىب!البابهذافىليس:فقال

فىجذهعنأبيهعنشعيببنعمروعنالطائفىالرحمنعبدبناللهعبد

.(3)اضيأصحيحهو،السابهذا

اللهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4362

حدثنا:قالاعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبو.وأخبوناالشئافعى

ابنعن،عقيلعن،لهيعةابنحدثنا،خالدبنعمروحدتنا،شريكبنعبيد

العيدينفىيكئر!صاللهرسولكان:قالتر!لمحنهائشةعاعن،عروةعن،شهاب

.(4)القراءة/قبليمبيراتخمسالثانيةوفى،يمبيراتسبعالأولىفى

اويس.أبىابنطريقمن(1439)خزيمةابناخرجه(1)

وقال.!سعالنبىعنروىالبابهذافىشىءأحسنوهو،حسن:وقال.(536)الترمذىأخرجه(2)

أركانمنركن:كثيرفىالافعىقالوقد،(ت)حسنهعوفابنحديث:3/1222الذهبى

.غيرهوتركه.الكذب

.(153،154)العلل(3)

به.لهيعةابنطريقمن(24362)أحمدأخرجه(4)
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العيدينصلاةفىالتكبيربابالعيدينصلاةكتاب

.(1)عقيلعنلهيعةابنعنقتيبةأيضاورواه

ابنعن،يزيدبنخالدعن،لهيعةابنعن،وهبابنورواه-6244

الحسنبنأحمدبكروأبويوسفبنالفهعبدمحمدأبو.أخبرناهشهاب

نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوااخرينفى

نأ،بإسنادهفذكره.لهيعةابنأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال(و139/31

الزكوع)2(.تكبيرةسوىوخمساسبعاوالأضحىالفطرفىكئرلمجوالفهرسول

ابنمنال!ماعقديموهبابنلأن؟المحفوظهوهذا:يحيىبنمحمدقال

لهيعة.

بنخالدعن،لهيعةابنعن،إسحاقبنيحيىزكرياأبوورواه-4562

حدثنا،الحافظاللهعبدأبو.أخبرناهالرهرئشهابابنعنبلغنا:قاليزيد

ابنحدثنازكريا،أبوحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،إسحاقابنبكرأبو

.(3)بمعناهفذكره.لهيعة

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابن(4)الحسينأبوأخبرنا-6246

عن،بقيةحدثنا،شريحبنحيوةحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

وعمومتهأباهأنقرظبنسعدبنعمربنحفصعن،الرهرىعن،الزبيدئ

.(1801)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه."القراءةاقبل:فيهولي!.(9411)داودأبوأخرجه(1)

به.وهبابنطريقمن(1150)داودأبووأخرجه.(1896)المعرفةفىالمصنف(2)

خالدعنلهيعةابنطريقمن(1280)ماجهوابن.بهإسحاقبنيحىعن(09224)أحمدأخرجه(3)

به.وعقيل

.""الحسن:مفى(4)

-558-



العيدينصلاةفىالتكبيربابالعيدينصلاةكتاب

يكبرأنوالفطرالأضحىصلاةفىالسنةأن،قرظبنسعدأبيهمعنأخبروه

الثانيةالركعةفىويكئر،القراءةقبليمبيراتسبعالأولىالركعةفىالإمام

.،!*.(1)القراءةقبليمبيراتخمس

288/3محمدأبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفابنمحمدأبووحدثنا/-4762

بنعلىبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،بمكةالزهرىيحيىبنالرحمنعبد

،المؤذنسعدبنالرحمنعبدحدثناالمنذر،بنإبراهيمحدثنازيد،

بنعمربنحفصبنوعمرسعدبنعماربنمحمدبناللهعبدحذثنى

فى؟العيدينفىكبر!ح!اللهرسولأن،أجدادهمعن،ابائهمعنسعد،

وذهـب،القراءةقبليكبروكان،خمساالآخرةوفىسبعا،ظ139/31الأولى

ماشيا)2(.ورجعماشيا

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-6248

أخبرنى،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثناالضفار،محمد

بنازكريابوأوأخبرنا)ح(هريرةأبوكان:نافعقال:قالحمنئأبىبنشعيب

،يعقوببنمحمدالعبالسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالمزكىإسحاقأبى

ابنمولىنافععن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا

الأونىالركعةفىفكبر،هريرةأبىمعوالفطرالأضحىشهدت:قالعمر

بمةطريقمن(5449)الكبيرفىوالطبرانى،(2255)والمثانىالاحادفىعاصمأبىابنأخرجه(1)

به.سعدبنالرحمنعبدطريقمن2/47والدارقطنى،(1647)الدارمىأخرجه(2)
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العيدينصلاةفىالتكبيربابالعيدينصلاةكتاب

لفظ.القراءةقبلتكبيراتخمسالاخرةوفى،القراءةقبلتكبيراتسبع

فىاد!رز.السنةوهى:روايتهفىوزاد،بمعناهشعيمبوحديث،مالكحديث

.(2)المدينةعلىإياهمروان(1)استخلافأوله

الفقيه،إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4962

الملك،عبدعن،زائدةأخبرنا،رجاءبنالفهعبدحدثنا،مسلمأبوأخبرنا

فىسبع؟تكبيرةعشرةثنتىالعيدينفىيكئرعباسابنكان:قالعطاءعن/289/3

صحيح.إسنادهذا.(3)الاخرةفىوخمسالأولى

سبع؟تكبيرةعشرةثلاث:سليمانأبىبنالملكعبدعنفيهقيل!رقد

.القيامتكبيرةعذفكاله.(4)الاخرةفىولستالأولىفى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنافقد-0625

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

هاشم،بنىمولىعمارعن،الطويليعنىحميدأخبرنا،عطاءبنالوفابعبد

وكبر،قرأثمسبعاالأولىالركعةفىالعيدفىكئرالهاوأ31/40عباسابنعن

.(خمسا)الثانيةفى

"استخلف!.:م،سفى(1)

،1/80فىومالك،236/1والئافعى،(0190)المعرفةوفى،(719)الصغرىفىالمصنف(2)

.4/344المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن

به.عطاءطريقمن(2122)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(3)

به.الملكعبدطريقمن4/327المعانىشرحفىوالطحاوى،(5747)شيةأبىابنأخرجه(4)

به.حميدطريقمن(2124)الأوسطفىالمنذرابنوأخرجه.(1903)المعرفةفىالمصنف(5)
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العيدينصملاةكتاب
أربعاالتكبيوفىروىالذىالخبرذكوباب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6251

بنثابتحدثنا،أبىحدثنا،أويسأبىابنحدثنا،علىبنالحس!أخبرنا

قبلسبعاالأولىفىفكبر،العيدالعزيزعبدبنعمر(1)عمشهدت:قالقيس

.(2)القراءةقبلخمساالثانيةوفى،القراءة

أربعاالتحبيرفىروىالذىالخبرذكوباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبونا-6252

زيدحدثنا:قالاقريم!-المعنىزيا!-أبىوابنالعلاءبنمحمدحدثنا،داود

أخبونى:قالمكحولعن،أبيهعن،ثوبانبنالرحمنعبدعن،حبابابن

بنوحذيفةموسىأباسألالعاصبنسعيدأن،هريرةلأبىجليس!عائشةأبو

موسى:بوأفقالوالفطر؟الأضحىفىيكبر!حماللهرسولكانكيف:اليمان

3/290:موسىبوأوقال.صدق:حذيفةفقالالجنائز.علىيمبيره؟أربعايكبركان/

وأنا:عائشةأبووقال:قال.عليهمكنتحيثبالبصرةأكبركنتكذلك

.(3)العاصبنلسعيدحاضمر

والاخر،رفعهفىأحدهما؟موضعينفىالحديثهذاراوىخولفقد

ابنإلىمرهمأأسندواأنهمالقصةهذهلمحىوالمشهور.موسىأبىجوابفى

النسخةوفىالعيد.فىالعزيزعبدبنعمرشهدت:1223/3المهذبوفى،3ص:منزيادة(1)

"كذا".:فوقهوكتب"مع".:قولهبدونعندناالأصل

به"ثابتطريقمن(5769)شيبةأبىابنأخرجه(2)

أبىيحصفىالألبافماوقال"بهالحباببنزيدعن(19734)أحمدوأخرجه.(1531)داودأبو(3)

صحيح"حسن:(0221)داود
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291/3

أربغاالتكبيرفىروىالذىالخبرذكربابالعيدينصلاةكتاب

أبورواهكذلك!ؤ.النبىإلىيسندهولمبذلكمسعودابنفأفتاه،مسعود

بنسعيدأن،موسىأبىابنأوموسىبنالفهعبدعنالسبيعئإسحاق

عنفسألهمموسىوأبىوحذيفةمسعودابنإلىاظ،40/31أرسلالعاص

قبلأربعاتكئر:فقالمسعود،ابنإلىأمرهمفأسندواالعيد،فىالتكبير

فإذا!رأ،الثانيةفىتقومثم،فركعتكئرتفرغتفإذا،تقرأثئماقراءة

بنيحيىضغفهثوبانبنثابتابنهوالزحمنوعبدأربعا)1(.كبرتفرغت

و،2ص(2)
مكحولعنالمنذربنالنعمانورواهصالحا)3(.رجلاوكان:قال،محين

،الرسوليسمولم!س!الرسولعنعنهماوحذيفةموسىأبىرسولعن

.(والزكوع)(4)الافتتاحتكبيرةسوى:وقال

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-6253

،عون/بنجحفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحقدحدثنا،يعقوببنمحمد

قبلالعاصبنسعيدقدم:قالكردوسعن،خالدبنمعبدعن،مسعرأخبرنا

من(9521)والطبرانى،348/4المعانىشرحفىوالطحاوى،(5745)شيبةأبىابنأخرجه(1)

...أبيهعنموسىابىابن:الطبرانىوعندإسحاقأبىطريق

.باسبهلي!:(5307)الدورىروايةفىوقال.(498)الدارمىبروايةمعينابنتاريخ(2)

والجرح،5/265للبهخارىالكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.ثوبانبنئابتبنالرحمنعد(3)

التهذيبوتهذيب،12/17الكمالوتهذيب،92/7حبانابنوثقات،219/5والتعديل

يخطئ.صدوق:474/1التقريبفىحجرابنوقال،150/6

.!"الاحرام:3صفى(4)

به.النعمانطريقمن(1190)المعرفةفىوالمصنف،4/346المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(5)

الرواية.هذهفىمسمىغيرمجهولالرسولهذا:المصنفوقال
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...،الافتتاحتكبيوةعقيبالافتتاحبدعاءياتىبابالعيدينصلاةكتاب

مسعودأبىوإلىموسىأبىوإلىمسعودبنالفهعبدإلىفأرلممل،الأضحى

فقال،اللهعبدإلىبالمقاليدفقذفوا:قالالتكبير.عنفسألهمالأنصارى

تقومثم،مسةالخافىتوكعثم،تقرأثم،يمبيراتأربعفتكبرتقوم:اللهعبد

.(2)بالرابعةتوكع)1(يمبيراتأربعيمئرثم،فتقرأ

الإسفرايينئسعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنأبووأخبرنا-6254

حدثنا،الكاتبمحمدبنحمزةحدثنا،أحمدبنبشرسهلأبوأخبرنا،بها

عنحفاد،عن،الذستوائىهشامعن،المباركابنحدثناحماد،بننعيم

فىالتبر:قالاو(41/31مسعودبناللهعبدعن،علقمةعن،إبواهيم

.(3)الثانيةفىوأربعالأولىفىخصسالعيدين

عملمنعليهمامعالمسندوالحديث،ر!بهاللهعبدجهةمنرأىوهذا

التوفيق.وبالله،يتبعأنأولىالمسلمين

،الافتتاحتحبيرهعقيبالافتتاحبدعاءيأتىباب

تعالىاللهيهللتحبيرتينحلبينيقفا!ث

ع!ي!ا!بئعلىويصلىويحمدهويحتره

أخبرنا،إسحاقابنبكربوأحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6255

عن،حمادحدثنا،هشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمأخبرنا،أئوببنمحمد

"فتركع".:3صفى(1)

ووال.بهكردوسرطريقمن(9514)والطبوانى.بهمعبدطريقمن(5752)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.موثقونورجاله:2/420المجمعفىالهثمى

.(536/عقبالترمذىوذكره.نحوهمسعودابنإلىبسنده(5743)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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...،الافتتاحتكبيرةعقيبالافتتاحبدعاءياتىبابالعيدينصلاةكتاب

بنالوليدإليهمخرجوحذيفةموسىوأبامسعودابنأن،علقمةعن،إبراهيم

فقالفيه؟التكبيرفكيفدنا،قد/العيدهذاإن:لهمفقالالعيدقبلعقبة292/3

علىوتصلىرئكوتحمد،الضلاةبهاتفتتحيمبيرةفتكئرتبدأ:الفهعبد

لمجحرثئم،ذلكمثلوتفعلتكئرثئم،ذلكمثلوتفعلوتكتر،تدعوثتملمجي!النبى

فتقرأتقومثئم،وتركعتقرأثئم،ذلكمثلوتفعلتكترثئم،ذلكمثلوتفعل

ثئم،ذلكمثا!وتفعلتكئرثئم،تدعوثتملمجعالنبىعلىوتصفىرئكوتحمد

.(1)كلذمثلوتفعلتكبرثئم،ذلكمثلوتفعلتكبرثئم،ذلكمثلوتفعلتكبر

الوقوففىفنتابعه،عليهموقوفز!لممسعودبنالفهعبدقولمنوهذا

عددفىونخالفه،غيرهعنخلافهيرولم(2)ذإللذكريمبيرتينكلبين

بحديثجميعاالزكعتينفىالقراءةعلىاظ،41/31وتقديمهنالتكبيرات

وبالفه،هذايومناإلىالمسلمينوعملالحرمينأهلفعلثملمجتالفهرسول

التوفيق.

أخبرنا،الأصبهانئمحمودبنإبراهيمبنأحمدبكرأبوأخبرنا-6256

بناللهعبدبنعلئحدثناببغداد،الأخبارئعمرانبنمحمدبنأحمد

علئحدثنا،النارموسئ(3)عباسبنعلئحدثنا،بالبصرةالأسودبنالفضل

:قالاللهعبدبنجابرعن،الشعبىعن،هندأبىبنداودعن،عاصمابن

من(1312)الأوسطفىالمنذروابن.بههامطريقمن4/348المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.حمادطريق

إإذا،.:3صفى(2)

"عياش!.:مفى(3)
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العيدينصلاةكتاب
العيدتكبيرفىاليدينرفعباب

كلبينمااللهيذكر،وخمساسبعاالعيدينفىللضلاةيكئرأنالسنةمضت

.(1)يمبيرتين

العيدتحبيرفىاليدينرفعباب

بنمحمدالنضرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6257

قالا:العنزىسلمةبنمحمدبنأحمدالحسنوأبوالفقيهيوسفبنمحمد

حدثنا،الحمصئربهعبدبنيزيدحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا

293/3ابنعن،عمربنالله/عبدبنسالمعن،الزهرىعن،الزبيدىعن،بقية

!دو!انتاا!!حتىيدبح!رالصلاةإلىقامإذا!يوالنبئكان:قالعمر

حتىرفعهما(2)صلبهيرفعأنأرادوإذا،وركعكذلكوهماكبرثم،منكبيه

فىيدد4ح!ريولا!رثم.((حمدهلمناطه"سممع:قالثم،منكميهحذويكونا

.3صلاتهتنقضىحتىالركوعقبليكبرهايمبيرةكلفىويرفعهما،السجود

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5862

نأ،لمموادةبنبكرعن،لهيعةابنحدثنا،زكرياأبوحدثنا،موسىبنبشر

فىيمبيرةكلمعيديهيرفعكانعنهاو(42/31اللهرضىالخطاببنعمر

عنلهيعةابنعنمسلمبنالوليدورواه،منقطعوهذا.(4)والعيدينالجنازة

وقال.القراءتينبينويوالى،تكبيراتتع:بلفظموقوفاجابرعن(5753)شيبةأبىابنأخرجه(1)

ضعيف.عاصمابن:3/1224الذهبى

.م،3ص،س:منسقط(2)

.(2334،2335،2343،2576)فىتقدم(3)

به.لهيعةابنطريقهمن(2132)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(4)
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العيدينفىالقراءةبابالعيدينصلاةكتاب

العيدين.صلاةفىفذكرهعمر.أن،الفخمىزرعةأبىعنسوادةبنبكر

كلفىيديهيرفع:قالائهعطاءعنجريجابنعنورؤينا-6259

يعنىيكئر.ثئم،لمجتالنبىعلىويصقىالقهيحمدثم،هنيهةيمكثثئم،يمبيرة

العراقئ،نصرأبوأخبرنا،الأصبهانئإبراهيمابنبكرأبو.أخبرظهالعيدفى

عن،العدنئالفهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئسفيانحدثنا

.(1)بذلكجريجابنعن،سفيان

العيدينفىالقراءة/باب294/3

قالوا:آخرينفىالمزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-6260

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشئافعئ

علىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،إسحاق

بنعمرأن،الفهعبدبناللهعبيدعن،المازنىسعيدبنضمرةعن،مالك

فىج!عالفهرسولبهيقرأكانما:الفيثئواقدأباسأل4!فرالخطاب

و)آقترلت،انمجيد!وانواتقؤد)قس!فيهمايقرأكان:فقالوالفطر؟الأضحى

.(3)يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)!رمقلأوأفشقألشاعة

به.بنحوهجريجابنعن(5699)الرزاقعبدأخرجه(1)

أحمدطريقهومن،180/1ومالك،237/1والافعى،(1904)المعرفةفىالمصنف(2)

حبانوابن،(01551)الكبرىفىوالنسائى،(534)مذىوالتر،(1541)داودوأبو،(18962)

به.حمزةطريقمن(1282)ماجهوابن،(535)والترمذى.(0582)

.(891/41)مسلم(3)
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العيدينصلاةكتاب
العيدينفىالقراءةباب

واقدأبالقىالفهعبيدكانإنثابتهذا:حرملةروايةفىالشافعئقال!

الفيثئ.

وبهذه،إياهومسألتهعمرأياميدركلمالفه!يدلأنوهذا:الشيخقال

وأخرجه.""الصحيحفىالحديثهذاإخراجاظ(42/31البخارئتركالعفة

قال!:واقدأبىعناللهعبيدعنضمرةعنرواهسليمانبنفليحلأنمسلم

موصولا:بذلكالحديثفصار.ل!نهعمرسألنى

محمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناه-6261

(1)+و
حدثنا،سريجحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا،القنطرئأحمدابن

بنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(سليمانبنفليح

أخبرنا،إبراهيمبنإسحادتىحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

بناللهعبدبنالفهعبيدعن،سعيدبن2ضمرةعن،فليححدثنا،عامرأبو

قرأبم:ل!عبهالخطاببنعمرسألنى:قال!الليثىواقدأبىعن،عتبة

واتقرةانو)ق!!الساعةب)اتترلت:فقلتالعيد؟يومفى!صالفهرسول!

بنإسحا!تىعن""الصحيحفىمسلمرواه.صالحأبىحديثلفظاتمجيد!)3(.

.(4)براهيمإ

.218/10الكمالتهذيبوينظر"شريح".:س،الأصلفى(1)

.13/321الكمالتهذيبوينظر"عمرة".:الأصلفى(2)

بنشريح:خزيمةابنوعند،بهسريجطريقمن(0441)خزيمةوابن،(19121)أحمدأخرجه(3)

به.فليحطريقمن(15511)الكبرىفىوالنسائى،(12191)وأحمد.النعمان

.(891/15)مسلم(4)
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العيدينفىالقراءةبابالعيدينصلاةكتاب

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-6262

أبووأخبرنا)ح(عوانةأبوحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

ال!جستانئ،هوداودأبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلى

المنتشر،بنمحمدبنإبراهيمعن،عوانةأبوحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا

كان!رالفهرسولأن،بشيربنالنعمانعن،سالمبنحبيبعن،أبيهعن

حديثأتنكو)هلالاشتهلى!.رئبثاشر)سبحبىالجمعةويومالعيدينفىيقرأ

ولم،قتيبةحديثلفظ.(1)امهبفقرأواحديومفىاجتمعاوربما.!اتقشية

"الصحيح"فىمسلمرواه.اخرهإلىاجتمعا...وربما:قولهالطيالسئيذكر

.(2)ديعسبنقتيبةاو،43/31عن

أخبرنا،إسحادتىابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6362

بنمعبدعن،المسعودىحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،حفصبنعمر

فىيقرأع!ح!اللهرسولكان:قالجندببنسمرةعن،عقبةبنزيدعن،خالد

ائقشية!)3(.حديثأتنكله)و/الاشتهلى!رئبثاشربى)سبحالعيدين295/3

ولكن،الحديثاختلافمنواقدأبىحديثمعهذاوليس:ال!ثيخقال

وقد،غيرهعيدفىكانتقراءةيحكىوهذا،عيدفىكانتقراءةيحكىهذا

مذىإاوأخرجه.(1122)داودوأبو،(832)والطيالسى،(1905)المعرفةفىالمصنف(1)

طريقمن(90184)واحمد.بهقتيبةطريقمن(2821)حبانوابن،(1567)والنسائى،(533)

.(5791)فىوتقدمبه.عوانةأبى

.(.../878)مسلم(2)

.(5792)فىوتقدمبه.المسعردىطريقمن(16102)أحمدأخرجه(3)
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العيدينفىبالقراءةالجهربابالعيدينصلاةكتاب

العيد،فىذكربماقرأأنهصادقاهذافيكون،ع!جمالنبىعهدعلىأعيادكانت

فىاللهرحمهالشافعئقالهالعيد.فىذكربماقرأأنهصادقاغيرهويكون

.(1)حرملةرواية

العيدينفىبالقراءةالجهرباب

السورتينقراءةعنهحكىمنحكايةفىبينوذلك

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6264

أبىعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،عمربنالخطاببنمحمدأخبرنا

.(2)العيدينفىيليهمنيسمع:قالر!عبهعلىعن،الحارثعن،إسحاق

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-6265

حدثنا،سابقابنهوسعيدبنمحمدحدثنا،شهاببنكثيرحدثنا،الرزاز

عن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،مطرفعن،قيسأبىبنعمرو

إلىالعيدينفىوالخروج،السنةمنالعيدينصلاةفىالجهر:قال!ر!نهعلى

.(3)السنةمنالجبانة

ركعتانالعيدينصلاةبال!

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6266

.(1904)حديثعقب3/44المعرفةفىالمصنفذكره(1)

به.إسحاقأبىطريقمن(5816)شيبةأبىابنأخرجه(2)

سعيدبنمحمدطريقمن(4104)الأوسطفىالطرانىوأخرجه.(414/175)الرزازجعفرأبو(3)

ضعيف.والحارث:2/204المجمعفىالهيثمىوقال.الثانىالمئمطربدون
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الخطبةقبلبالصلاةيبدأبابالعيدينصلاةكتاب

وأبوالوليدأبواظ(43/31حدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

عن،جبيربنسعيدعن،ثابتبنعدئعن،شعبةحدثنا:قالاالحوضئعمر

ولاقبلهايصللمركعتينفصفىالفطريومخرجلمجحالنبئأن،عباسابن

تلقىالمرأةفجعلت،بالضدقةفأمرهنبلالومعهالنساءأتىثئمبعدها،

و3)(2)(1)وه
عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)(3ءاوسلفظهما.وسخابهاخرصها

الحديث:فىبعضهموقال.()شعبةعنأوجهمنمسلموأخرجه،الوليدأبى

فطر.أوأضحىيوم/296/3

الخطبةقبلبالصلاةيبدأباب

،ةوقراءإملاءالأصبهانئ(6)يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-6267

بنإسحاقحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا

:قالالفهعبدبنجابرحدثنا،عطاءعن،الملكعبدحدثنا،الأزرقيوسف

ولاأذانبغيرالخطبةقبلبالصئ!لاةفبدأ،عيديوملمجي!الفهرسولمعشهدت

.(صر)خ64صالمنيرالمصباح.الحلق:الخرص(1)

.(بخ)س3/45العروستاج.تكنلماوجوهرذاتكانتقلادةكل:السخاب(2)

سواء!.لفظهما:تولهعلىالمؤلفاصلفى،ضرب:الأصلحاشيةفى(3-3)

،(537)والترمذى،(3153)وأحمدبه.الحوضىعمربنحفصعن(1591)داودأبوأخرجه(4)

فىوسيأتى.بهشعبةطريقمن(1436)خزيمةوابن،(1291)ماجهوابن،(1586)والنسائى

العيد.صلاةذكرماجهابنعندوليس،(6294)

.(.../844)ومسلم،(989)البخارى(5)

.(9)فىترجمتهتقدمتأحمد.بنيوسفبناللهعبدوهو"احمدإ.:م،صفى(6)
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الخطبةقبلبالصلاةيبدأبابالعيدينصلاةكتاب

طاعته،علىوحثهمالفهبتقوىالناسفأمر،بلالعلىمتوكئاقامثم،إقامة

فأمرهنالنساء،أتىحتىبلالعلىمتوكئامضىثم،وذكرهمووعظهم

أممنركنفإن"تصدقن:وقالوذكرهنووعظهن،طاعتهعلىوحثهنللهابتقوى

الخدينسفعاء)2(النساء(1)سفلةمنمنهنامرأة!قامت:قال."جهنمحطب

العشير".وتكفرناللعنتكثرن"لأبمن:قالالفه؟رسولياذاكولم:فقالت

بلالثوبفىفيقذفنهوخواتمهنوقلائدهنقرطهنمنينزعنفجعلن

بنالملكعبدعناخروجهمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.3بهيتصدقن

.(4)سليمانأبى

محمدالفهعبداو(31/44أبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6268

ابنأخبرنا،عاصمأبوأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوبابن

شهدت:قالعباسابنعن،طاوسعن،مسلمبنالحسنأخبرنى،جريج

قبليصليهاوكلهم،ر!النهئوعثمانوعمربكروأبىلمجماللهرسولمعالعيد

يجلسحينإليهأنظركأنىكجاللهنبئفنزل:قالبعد.يخطبثئمالخطبة

إذاالنبئ)يأئها:فقال،بلالومعهالنساءأتىحتىيشقهمأقبلثئم،بيدهالرجال

وصفهاجاءكماالنساءعليةغيرمنأنهاالسقاطومعنى.2/376النهاية.الناسمنالسقاط:السفلة(1)

.(9893)شيبةأبىابنعندبذلك

.6/175النووىبشرحمسلمصحيحوسواد.تغيريخهاسفعاء:(2)

وابن،(1561)والنسائى.بهإسحاقعن(12441)أحمدوأخرجه.(1893)المعرفةفىالمصنف(3)

.(6275)فىوسياتىبه.الملكعبدطريقمن(146؟)خزيمة

صحيح.النساءوسطجالسةأى،الوسط:والسطة.""سفلةمكان."سطة":وعنده.(885/4)مسلم(4)

.6/175النووىبشرحمسلم
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الخطبةقبلبالصلاةيبدأبابالعيدينصلاةكتاب

على"أنتن:منهافرغحينقالثئم،،12:الممتحنةأالآيةل!يغك!اتمؤمنتكجآ

البخارىرواه.(1)اللهنبئيانعم:غيرهايجبهلمواحدةامرأةفقالت."؟كلذ

حديثمنومسلمهووأخرجهمختصرا)2(،عاصمأبىعن""الصحيحفى

.(3)بطولهجريجابنعنالززاقعبد

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6269

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنابنبكروأبو

أيوبعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا

:يقولعباسابنسمعت:يقول!رباحأبىبنعطاءاش!عمس:قالالسخييانى

أنهفرأى،خطبثئمالعيديومالخطبةقبلصفىأنهلمجفهالفهرسول!علىأشهد

بلال!ومعه،بالضدقةوأمرهن،ووعظهنفذكرهنفأتاهن،النساءيسمعلم

فىمسلمرواهوالشئىء)4(.الخرصتلقىالمرأةفجعلت،هكذابثوبهقائل

البخارىوأخرجه،عيينةابنعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

.(أئوب)عنشعبةاظ،44/31حديثمن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

وسياتى.بهجريجابنطريقمن(1274)ماجهوابن،(4711)داودوأبر،(1712)أحمدأخرجه

.(6274)فى

.(5880)البخارى

.(884/1)ومسلم،(979)البخارى

،(1568)والنسائى،(1902)أحمدوأخرجه.1/235والثافعى،(1907)المعرفةفىالمصنف

أيربطريقمن(4371)خزيمةوابن،(4411)داودوأبر.بهسفيانطريقمن(2731)ماجهوابن

.(2593)والبخارى،(884/1)مسلم
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الخطبةقبلبالصلاةيبدأبابالعيدينصلاةكتاب

نىخبرأ،الإسماعيلئبكوبوأناأخبر،ديبالأاعمروبوأناخبرأ-5726

وأخبرنى:.قمالأسامةوأبو(1)عبدةحدثنا،بكوأبوحدثنا،البغوىالقاسمأبو

بناللهعبيدحدثنا:قالاأسامةأبوحدثنا،الدورقئيعقوبحدثما،البغوى

كانوار!يهماوعمربكووأباع!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،عمر

بنيعقوبعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)الخطبةقبلالعيدينيصلون

لث!يبة)3(.أبىابنبكوأبىعنمسلمورواه،إبراهيم

ببغداد،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-6271

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

أبووأخبرنا)ح(أبيهعن،رجاءبنإسماعيلعن،الأعمشعن،نميرابن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبد

عن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

طارقعن،مسلمبنقيسوعن.سعيدأبىعن،أبيهعن،رجاءبنإسماعيل

وبدأعيديومفىالمنبرمروانأخرج:قالسعيدأبىعن،شهابابن

297/3أخرجت؟ةن!لاخالفتمروانيا:فقالرجلفقام/،الصلاةقبلبالخطبة

يكنولمالضلاةقبلبالخطبةوبدأت،بهيخرجيكنولمعيديومفىالمنبر

فقال.فلانبنفلانقالوا:هذا؟منسعيد:أبوفقال:قالبها.يبدأ

."عبيدة"ابو:م،سفى(1)

ماجهوابن،(531)والترمذى.بهعبدةطريقمن(1563)والنسائى،(4602)أحمدأخرجه(2)

به.اللهعبيدطريقمن(2826)حبانوابن.بهأسامةأبى"طريقمن(1276)

.(888/8)مسلمو،(963)البخارى(3)
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الخطبةقبلبالصلاةيبدابابالعيدينصلاةكتاب

منكرارأى"من:يقولع!يهمالنبئسمعت،عليهماقضىفقدهذافاأ:سعيدأبو

بلسانهيستطعلمفإن،فبلسانهبيدهيستطعلمفإنفليفئزه،بيدهيغيرهأنفاستطاع

،وا31/45!سلمرواه،معاويةأبىحديثلفظ.(1)"الإيماناضعفوذلك،فبقلبه

.(2)معاويةأبىعنكريبأبىعن""الصحيحفى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأنجرنا-6272

الربيع،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إشحاقبنمحمد

بنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(جعفربنإسماعيلحدثنا

بنإسماعيلحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا،يعقوب

أبىعن،سعدبنالفهعبدبنعياضعن،الدئاغقيسبنداودحدثنا،جعفر

فيبذأالفطرويومالأضحىيوميخرجكان!يراللهرسولأن،الخدرىسعيد

فىجلوسوهمالناسعلىفأقبلقاموسفمصلاتهصلىفإذا،بالمئملاة

بغيرحاجةلهكانتأو،للناسذكرهببعثحاجةلهكانتفإن،مصلأهم

ثم،النساءيتصدقمنأكثروكان)تصدقوا".:يقولوكان،بهاأمرهمذلك

مخاصرا)3(فخرجت،الحكمبنمروانكانحتى،كذلكيزلفلم،ينصرف

ولبن،طينمنمنبرابنىقدالضلتبنكثيرفإذا،المصفىأتيناحتىمروان

،(1275)ماجهوابن،(0411)داودوأبو،(07211)أحمدوأخرجه.(28)الشعبفىالمصنف(1)

طريقمن(2172)والترمذى،(11492)وأحمدبه.مماويةابىطريقمن(307)حبانوابن

به.قي!طريقمن(78/49)ومسلمبه.الأعمش

.(79/49)مسلم(2)

.177/6النروىبثرحمسلمصحيحيدى.فىيدهلهمماشيا:أى(3)
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صفوفهمعلىجلوسوالناسالناسمقابلقائمايخطببابالعيدينصلاةكتا!

فلما،المصفىنحوأجرهوأناالمنبرنحويجرنىكأنهيدهينازعنىمروانوإذا

تركقد،سعيدأبايا،لا:فقال؟بالصلاةالابتداءأين:قلتمنهذلكرأيت

،مراتثلاث.أعلمممابخيرتأتونلابيدهنفسىوالذىكلا:قلت.تعلمما

البخارىوأخرجه،وعيرهدتيبهعن""الصحيحفىمسلمرواه.اانصرفتئم

.(2)عياضعنأسلمبنزيدحديثمن

صفوفه!اعلىجلوسوالناسالثاسمقابلقائمايخطبباب

(3)

سعيد.ابىعنعياضعنأسلمبنزيدروايةفىذلكمضىقد

الحسناظ(45/31ابنبكووأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6273

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإبراهيمبنيحيىزكرياوأبوالقاضى

قيس،بنداودأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

كان:يقولالخدرىسعيدأباسمعأنه،حذثهاللهعبدبنعياضأن

فيقوم،يسلمثئمبالركعتينفيمدأفيصلىالعيدينيوميخرج!يىاللهرسول

يضربأنأرادفإذا،بالصدقةمرهمويأفيكلمهم،بوجههالناسيستفللقائما

.(4)انصرفوإلاذكرهبعثاالناسربعلى

وابن،(2811)ماجهوابن،(51311)وأحمد.بهإسماعيلطريقمن(9441)خزيمةالينأخرجه(1)

.(8191)فىوسياتى،(1489،6202)فىوتقدمبه.داودطريقمن(33!أ1)حبان

.(403)والبخارى،(889/9)مسلم(2)

.(6202)فىتقدم(3)

به.قيىبنداودطريقمن(101)العيديناحكامفىالفريابىأخرجه(4)
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298/3

منبر...علىيخطبأنأباحمنبابالعيدينصلاةكتاب

راحلةعلىأوهنبرعلىيخطبأنأباحمنباب

بنيحيىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-6274

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الرزاقعبد

الحلوانئعلىبنحسنحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،إملاءيعقوب

ابنأخبرنا،الززاقعبدحدثنا:قالوارافعبنومحمديحيىبنومحمد

شهدت:قالعباسابنعن،طاوسعن،مسلمبنالحسنأخبرنى،جريج

قبليصليهافكلهم،رضبنوعثمانوعمربكروأبىلمجح!اللهنبىمعالفطرصلاة

يجلسحينإليهأنظركأنىلمجوالفهنبئفنزل:قالبعد.يخطبثمالخطبة

إذاالنبىيأخها!الو:فقالبلالومعهالنساءأتىحتىيشقهمأقبلثئم،بيدهالزجال

منها:فرغحينأو(46/31قالثئم.،12:الممتحنةأالآيةيمايغك!ائمؤمنتجآءك

الله.نبئيانعم:منهنغيرهايجبهلمواحدامرأفقالت/."؟كلذعلى"أنتن

و!ص،.(2).(1)

هلم:قالثئمثوبهبلالفبسط"تصدقن".:قال،هىمنحينئديدرى

51رو.(4)بلالثوبفىوالخواتيمالفتخ)3(يلقينفجعلن.وأفىأبىلكنفدى

مسلمورواه،الرزاقعبدعننصربنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارئ

"ندرى!.:م،سفى(1)

النووىبشرحمسلمصحيحوينظر.طاوسعنالراو!مسلمبنحسنوهو)حسن!.:البخارىعند(2)

.468/2البارىوفتح،6/172

.4"3/8النهاية.فصويخربفصوالرجلاليدإصبعفىيكونالبهيرالخاتموهوفتخةجمع:الفتخ(3)

.(6268)فىوتقدم،(3063)أحمدوعنه،(5632)الرزاقعبد(4)

-576-



منبو...علىيخطبأنأباحمنبابال!عيدينصلاةكتاب

(1)

رافع.بنمحمدعن

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6275

حدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

:قالاللهعبدبنجابرعن،2عطاأخبرنى،جريجابنأخبونا،الرزاقعبد

ثئم،الخطبةقبلبالصلاةفبدأفصلىالفطريومقام!جمالنبئإن:يقوللمممعته

علىيتوكأوهوفذكرهنالنساءفأتىنزلكحماللهنبىفرغفلما،الناسخطب

.(2)الصدقةالنساءفيهيلقينثوبهباسطوبلال،بلاليد

بنيحيىجذىأخبوناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا-6276

الرزا!تى.عبدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

ولكنهلا،:قالالفطر؟يوبمزكاة:لعطاءقلت:وزاد،إسنادهبمثلفذكره

لعطاء:قلت.ويلقينويلقينفتخهاالموأةتلقىحينئذ،بهايتصدقنصدقة

ىإ:قالفيذكرهن؟يفرغحينالنساءيأتىأنالآنالإمامعلىحقاأترى

فىالبخارىرواهذلك؟يفعلونلالهموما،عليهملحقذلكإنلعمرى

بنمحمدعنمسلمورواه،الرزاقعبدعننصربنإسحاقعن""الصحيح

.(3)الزيادةبهذهوغيرهرافع

.(884/1)ومسلم،(979)البخارى(1)

خزيمةابنواخرجه.(1141)داودوأبو،(14163)أحمدطريقهومن،(5631)الرزاقعبد(2)

به.رافعبنمحمدعن(1444)

.(885/3)ومسلم،(978)البخارى(3)
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منبر...علىيخطبأنأباحمنبابالعيدينصلاةكتاب

فأتىنزلفرغفلفااظ(46/31:الحديثهذافىوجابرعباسابنقول

سليمانأبىبنالملكعبدورواه.فنزلمرتفععلىكانالهعلىيدذالنساء.

فأمر،بلالعلىمتوكئاقامثئم:ابتدائهفىفقالجابرعنعطاءعن

.(1)النزوللفظيذكرولمالنساء،إلىمضئهذكرثئمالفه.بتقوى

علىالنحريومبمنىخطبهملمجي!النبئأنبكرةأبىحديثفىولكن

راحلته:

أخبرنى،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،لأديباعمروبوأأخبرناه-7726

ابنعن،عونابنأخبرنا،المباركابنحدثنا،حثانحدثنا،سفيانبنالحسن

لمجتالفهرسولخطب:قالأبيهعن،بكرةأبىبنالزحمنعبدعن،سيرين

بزمامها،:قالوإمابخطامها،:قالإماوأمسكتالنحريومراحلتهعلى

يثحلىمن"الصحيحين"فىأخرجاها!س!ريث)2(.وذكر."؟اذهيوبم"أئ:!ال

.(3)
سيرين.ابنعنوعيرهعولىابن

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6278

الجهضمئ،علىبننصرحدثنازياد،بنمحمدبنالحسينأخبرنا،الفقيه

قال-كاهلأبىعن،أخيهعنخالد،أبىبنإسماعيلعن،وكيعحدثنا

.(6289)فىتخريجهسيأتى(1)

،(91402)وأحمد.بهعونابنطريقمن(1904)الكبرىفىوالنسائى،(18702)أحمدأخرجه(2)

به.صيرينابنطريقمن(3848)حبانوابن

.(1679)ومسلم،(267)البخارى(3)
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المنبرعلىظهرإذاالإمامسلامبابالعيدينصلاةكتاب

عيديوميخطب!ي!ك!اللهرسولرأيت:قال!-كاهلأبارأيتوقد:إسماعيل

رأىأنهجميلةأبىعنوروينابخطامها)2(.ممسكوحبشئخرماء)1(ناقةعلى

.(3)راحلتهعلىالعيديومخطبر!فئشعبةبنوالمغيرةوعلياعفانبنعثمان

راحلته.علىالعيديومخطبأنهالأنصارىمسعودأبىوعن

محمدالعباسبوأحدثنااو،47/31،الحافظاللهعبدأبووأخبونا-6279

بكير،أبىبنيحيىحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

يومل!جمهشعبةبنالمغيرةرأيت:قال!عميربنالملكعبدعن،شيبانحدثنا

ولىيؤذنولمبعير)4(علىخطبثم،ركعتينبالناسصلىفطرأوأضحى

(5)هو

يقم.

المنبرعلىظهرإذاالإمامسلامباب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبونا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبونا-5862

299/3،الحرانى/خالدبنعمروحدثنا:قالاملحانوابنشريكبنعبيدحدثنا

بنمحمدعنالمهاجر،بنزيدبنمحمدعن،لهيعةبناللهعبدحدثنا

.27/2النهاية.الجدعيبلغلاشىءانفهامنقطعوالتى،الاذنمثقوبة:الخرماء(1)

والنسائى.بهوكغطريقمن(3874)حبانوابن،(1284)ماجهوابن،(18725)احمدأخرجه(2)

.(0621)ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنه.بهإسماعيلطريقمن(1572)

وعئمان.علىبذكر(5902)شيبةابىابناخرجه(3)

"المنبر".:سفى(4)

به.عميربنالملكعبدطريقمن(591؟)شيبةابىابناخرجه(5)
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...قيامهثمالمنبرعلىيطلعحينالإمامجلوسبابالعيدينصلاةكتاب

بهتفزد.(1)مفسالمنبرعلىصعدإذالمجيهوالنبئكان:قالجابرعن،المنكدر

لهيعة.ابن

قيامها!ثالمنبرعلىيطلعحينالإمامجلوسباب

خفيفةجلسةبينهماخطبتينوخطبته

.(2)اهيفالثابتةالأخبارمضتوقد،الجمعةخطبتىعلىقياسا

،النيسابورئالحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمبوأوأخبرنا-8162

هشامحدثنا،بدمشقالبرارالملكعبدبنمروانبنمحمدبكرأبوأخبرنا

عن،عجلانبنمحمدحدثنا،إسماعيلابنيعنىحاتمحدثنا،عفارابنيعنى

يقعدكانلمجوالفهرسولأن،عباسابنعن،عكرمةعن،الفهعبدبنحسين

قامالجمعةيومالمؤذنسكتفإذا،المنبرعلىوالأضحىوالفطرالجمعةيوم

فيصفى)3(.ينزلثئم،فيخطبيقومثئم،جلسثئم،فخطب

رجعثئم،القعدةفىوالعيدينالجمعةبينمحفوظا،كانإن،فجمع

الجمعة.حكايةإلىبالخبراظ،47/31

أبوحدثنا:قالواوغيرهإسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-6282

إبراهيمأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،الأصئمالعباس

.(5807)فىتقدم(1)

.(5775-5770)فىتقدمماينظر(2)

الهيثمىوقال."...جلس)ثم:قولهدون،بهإسماعيلبنحاتمطريقمن(18511)الطبرانىأخرجه(3)

.ثقاتالطبرانىورجال:2/187المجمعفى
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العيدينفىالخطبةفىالتكبيربابالعيدينصلاةكتاب

بناللهعبدبنإبراهيمعن،عبدبنمحمدبنالزحمنعبدحدثنى،محمدابن

فىالإماميخطبأنالسنة:قالعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنعبد،

.(1)بجلوسبينهمايفصلخطبتينالعيدين

العيدينفىالخطبةفىالتحبيرباب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6283

الرحمنعبدحدثنا،موسىبنبراهيمإحدثنا،زيادبنعلىبنالحسنأخبرنا

بنوعمارمحمدبناللهعبدأخبرنى،المؤذنسعدبنعماربنسعدابن

كان!ج!اللهرسولأن،أجدادهمعن،ابائهمعن،حفصبنوعمرحفص

أضعافبينالتكبيويكثر)2(أنيحئاوكان،الخطبةقبلبالصلاةيبدأ

.(3)الخطبة

حدثنا،البصرىعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6284

عن،منصورعن،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمد

يفتتح،تسعاتسعاالعيدينفىيكبرالفهعبدكان:قالمسروقعن،إبراهيم

.(4)هبويختمبالتكبير

أخبرنا،الأهوازئعبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6285

ضعيف.سنده:3/1230الذهبىوقال.238/1والشافعى،(1918)المعرفةفىالمصنف(1)

"يكبرإ.:م،3ص،سفى(2)

ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفه.بهسعدبنالرحمنعبدطريقمن(1287)ماجهابنأخرجه(3)

(264).

به.مسروقعناخرطريقمن(5743)شيبةابىابنأخرجه(4)
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العيدينفىالخطبةفىالتكبيربابالعيدينصلاةكتاب

إسحاقبنموسىحدثناخززاذ،بنمحمودبنأحمدبكرأبوالقاضى

بنالزحمنعبدعن،الذراوردىحدثنا،سلمةبنمحرزحدثنا،القاضى

عتبةبنالفهعبدبنالفهعبيدعن،حذثهالفهعبدبنإبراهيمأن،القارئعبد

الأضحىويومالفطريومالامامتكبيرةن!لا:قالأنهمسعوداو(48/31ابن

ثئم،يقومحينوسبعا،تكبيراتتسعالخطبةقبلالمنبر؟علىيجلسحين

له.بدامابعدويكئريدعو

الأولى،فىقامإذاتترىتسعا:الفهعبيدعنإبراهيمعنغيرهورواه

الثانية:الخطبةفىقامإذاتترىوسبعا

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-6286

الزحمنعبدعن،محمدبنإبراهيمأخبرنا،المثئافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا

عتبةبنالفهعبدبنالفهعبيدعن،الفهعبدبنإبراهيمعنعبد،بنمحمدابن

يبتدئأن،الخطبةقبلالمنبرعلىوالفطرالأضحىيومتكبيرفىةن!لا:قال

بينهايفصللا،تترىتكبيراتبتسعالمنبرعلىقائموهوالخطبةقبلالامام

فيفتتحهاالثانيةالخطبةفىيقومثئم،جلسةيجلسثئميخطب/ثئم،بملام300/3

.(1)يخطبثئم،بكلامبينهايفصللاتترىتكبيراتبسبع

المدينةأهلمنالثقةأخبرنى،المثئافعئأخبرنا:قالوبإسناده-6287

الفطريومالأولىالخطبةفىالامامتكبيرفيههريرةأبىعنكتابلهأثبتأنه

.238/1والافعى،(1920)المعرفةفىالمصنف(1)
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العصاعلىالخطبةبابالعيدينصلاةكتاب

ظهرانىبينالخطبةفصولفىتكبيرةوخمسين(1)ثلاثأوإحدىوالأضحى

.(2)الكلام

العصاعلىالخطبةباب

إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6288

حدثناعمرو،بنمعاويةحدثنا،النضربنأحمدبنمحمدأخبرنا،الفقيه

بنالبراءعن،عازببنالبراءبنيزيدحدثنا،الكلبىجنابأبىعن،زائدة

!لمجوالفهرسولفأتانا،أضحىيومالمصلىفىجلوساكنا:قالعازب

."الصلاةهذايومكممنسكأول"إن:قالثئمالناسعلىفسلماظ،48/31

قوساوأعطى،بوجههالناساستقبلثم،سفمثمركعتينفصفىفتقدم:قال

.(3)عليهوأثنىاللهفحمدعليها،فايمأعصاأو

وجلى،عزاللهبطاعةخطبتهفىالناسالإمامأمرباب

سبحانه،اللهإلىوالتقربالصدقةعلىوحضه!ا

معصيتهعنوالحف

ببغداد،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-6289

الوليدبنأحمدحدثناإملاء،البخترىبنعمروبنمحمدجعفرأبوحدثنا

وينظر"ثلاثا".:الأموفى،3/1230للذهبىوالمهذب،للمصنفوالمعرفة،النسخفىكذا(1)

.438/1فىالمتقدمالتعليق

.239/1والافعى،(1921)المعرفةفىالمصنف(2)

الاهدموضععلىمقتصزا(1145)داودوأبوبه.عمروبنمعاويةعن(18490)أحمدأخرجه(3)

أبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهالكلبىجنابأبىطريقمن(6911)والطبرانى،عصالا!أوبدون

.(4101)اودد
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...وجلعزاللهبطاعةخطبتهفىالناسالإمامأمربابالعيدينصلاةكتاب

،عطاءعن،سليمانأبىبنالملكعبدأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الفحام

بالصلاةفبدأ،عيديومفىجم!يهمالنبىمعالضلاةشهدأنه،الفهعبدبنجابرعن

الناسفخطب،بلالطعلىمتوكئاقامثئم،إقامةولاأذانبلاالخطبةقبل

فأتى،بلالطعلىمتوكئاومضى،وذكرهمووعظهمعليهوأثنىالفهفحمد

فقامت.((جهنمحطباع!ركنفإن"تصدقن:وقالوذكرهنفوعظهنالنساء

"إثكن:قالطالفه؟رسوليالم:فقالتالخذينسفعاءالنساءسفلةمنامرأة

وقلائدهنخواتيمهنمنيتصذقنفجعلنالعشير".وتكفرنالشكاةتكثرن

.(2)هبيتصذقنبلالايعطينهوأقلبتهن)1(؟

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-0629

حدثنا،أبىحدثنانميبر،بنالفهعبدبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

متوكئاقامثئم:قالطأنهإلا،معناهمنبنحوفذكره.سليمانأبىبنالملكعبد

الناسووعظ،طاعتهعلىوحمثالفهاو،49/31بتقوىفأمر،بلالطعلى

منيتصذقنفجعلن:اخرهفىوقالالنساء.أتىحتىمضىثم،وذكرهم

فىمسلمرواهوخواتيمهن.أقراطهنمنبلالطثوبفىيلقينحليهن

.(3)ريمنبنالفهعبدابنمحمدعن""الصحيح

.4/98النهايةالسرار.:القلبجمعالأقلبة(1)

خزيمةوابن،(1561)والنسائى،(14369)أحمدوأخرجه.(714)الصغرىفىالمصنف(2)

به.الملكعبدطريقمن(1460)

.(885/4)مسلم(3)
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العيدينفىللخطبةالاستماعبابالعيدينصلاةكتاب

العيدينفىللخطبةالاستماعباب

،(1)الجمعةفىللخطبةالاستماعفىالمسندةالأخبارمضتقد

عليهقياسالعيدينفىللخطبةوالاستماع

الحمامىابنالمقرئأحمد)2(بنعلئالحسنأبووأخبرنا-6291

بنموسىحدثنا،الخطبئعلىبنإسماعيلأخبرناببغداد،اللهرحمه

بنسلمةعن،سلمةبنويحيىقيسحدثنا،الحمانئيمحيىحدثنا،إسحاق

3/1،3فى/؟مواطنأربعةفىالكلاميكره:قالعباسابنعن،مجاهدعن،كهيل

.(4)موقوفوهذا.(3)الجمعةويوموالاستسقاءالعيدين

الحسنأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-9262

أبوحمادبنسعيدحدثنا،عثمانبنيحيىحدثنا،المصرىمحمدبنعلى

ابنحدثنا،()ال!ينانئموسىبنالفضلحدثناحفاد،بننعيمأخوعثمان

ابنسعيدوأبويوسفبناللهعبدمحمدوأبوالفقيهطاهرأبو.وأخبرظجريج

محمدبنالعباسحدثنا،الأصئمالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبى

موسىبنالفضلحدثناسعدويه،سليمانبنسعيدحدثنا،الدورى

صح!النبئأن،السائببناللهعبدعن،عطاءعن،جريجابنعن،(السينانى)

.بعدهوما(5890)فىتقدمماينظر(1)

"محمد".:م،س،الأصلفى(2)

به.سلمةبنيحيىطريقمن(11؟90)الطرانىأخرجه(3)

.سندهضعفمع:3/1231الذهبىقال(4)

"الشيبانى".:3صفى(5)
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العيدينفىللخطبةالاستماعبابالعيدينصلاةكتاب

نأأحبومن،فليقئميقيمأنأحب!من:لصالخطبثئمالعيدبهماظ،31/49صفى

حضرت:قالحفادابنروايةوفى.سعدويهحديثلفظفليمف((.يمضى

الخطبةيستمعأنأحب"من:قالصلاتهقضىفلفا،العيديوملمجرالفهرسول

.(1)إفلينصرفينصرفأنأحمثومن،فليستمع

محمدالعباسأبوحدثنا:قالاالصيرفئسعيدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا

يعنىيحيىسمعت:يقولالدورىيعنىالعباسسمعت:قاليعقوبابن

بهمصلىلمج!النبئأنيروىائذىالسائببنالفهعبد:يقولمعينابن

موسىبنالفضلفيهيغلطوإنما،فقطعطاءعنهوإنما؟خطأهذاالعيد،

.(2)ال!ائببنالفهعبدعن:يقولالسينانئ

القاسمأبو،يحيىقالهمابصحةأخبرناالئه:رحمهالشيخقل-6293

النجارمحمدبنالواحدعبدالقاسموأبوالعلوىمحمدبنجعفربنزيد

بنإبراهيمحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدحدثناقالا:بالكوفةالمقرئ

صلى:قالعطاءعن،جريجابنعن،سفيانعن،قبيصةحدثنا،إسحاق

يقعدأنشاءومن،فليذهبيذهبأنشاء"من:قالثئم،العيدبالناس!كج!النبئ

(3)ه-و.
)).

ماجهوابن،(5701)والنسائى،(5511)داودأبووأخرجه.3/51الدورىبروايةمعينابنتاريخ(1)

قال:3/1231الذهبىوقالبه.موسىبنالفضلطريقمن(1462)خزيمةوابن،(1290)

.(0241)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهمرسلا.عطاءعنالصواب:النسائى

.3/15التاريخفىمعينابن(2)

.2/460حاتمأبىابنعللينظر(3)
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المصلىفيوبعدهالعيدقبليصلىلاالإمامبابالعيدينصلاةكتاب

المصلىفىوبعدهالعيدقبليصلىلاالإمام/باب

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-6294

أخبرنى،شعبةحدثنا،منهالبنحجاجحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيل

علىأبووأخبرنا)ح(جبيربنسعيدسمعت:قالثابتبنعدىاو(31/50

بواسط،المقرئشوذببنعمربناللهعبدأخبرنا،بطوسالروذبارى

عن،عدىعن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،سنانبنأحمدحدثنا

فصلىالفطريومخرجأنهع!ي!النبىعن،عباسابنعنجبير،بنسعيد

فأمرهنبلالومعهالنساءأتىثمبعدها،ولاقبلهايصللمركعتين

فىالبخارىورواهسخابها)1(.وتلقىخرصهاتلقىالمرأةفجعلت،بالصدقة

:حجاجروايةفىقالأنهإلاوغيرهالمنهالبنحجاجعن"الصحيح"

،غيرهروايةعلىروايتهأحالعبيدبنوأحمدقرطها)2(.تلقىالمرأةفجعلت

.(3)شعبةعنأوجهمنمسلئموأخرجه

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6295

حدثنا،نعيمأبوحدثنا،عيسىأبىابنيعنىالحسنبنعلئحدثنا،القطان

،(1159)داودوابو،(964،989،1431،5881)والبخارى،(2533)أحمدأخرجه(1)

شعبةطريقمن(4361)خزيمةوابن،(1291)ماجهوابن،(5861)والنسائى،(537)والترمذى

.(5883)لبخارىا(2)

.(884/13)2/606مسلم(3)
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303/3

...بيتهفىوبعدهاالعيدصلاةقبليتنفلالمامومبابالعيدينصلاةكتاب

:قالسعدبنعمربنحفصابنبكرأبوحذثنى،البجلئاللهعبدابنهوأبان

المصلى.أتىحتىيمشىفخرج،فطريومأوأضحىيومعمرابنمعخرجت

فلمعمرابنانصرفثم،وانصرفصلىثئمالامامأتىحتىفقعد:قالأظنه

:قال؟صلاةخلفهاوماقذامهاما،عمرابنيا:قلت،بعدهاولاقبلهايصل

.(1)يصنع!يخحوالفهرسولرأيتهكذا

بكروأبوإسحادتىابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9662

جندلحدثنا،سليمانبناللهعبدبنمحمدحدثنا:قالاالحافظدارمأبىابن

بنمحمدبنالفهعبدعن،عمرواظ،50/31بنالفهعبيدحدثنا،والقابن

إذاكييهاللهرسولكان:قالالخدرئسعيدأبىعن،يساربنعطاءعن،عقيل

.(2)ركعتينصفىالمصفىمنرجع

والمسجد،،بيتهفىوبعدهاأالعيدصلاةقبليتنفلالمامومباب

أمحنهوحيث،والمصلى،وطريقه

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6297

حدثنا/،عيسىبنأحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

سعيدأبىبنسعيدعن،القرشىالفهعبدبنعياضعن،وهببنالفهعبد

اللهرسوليا:فقاللمجي!الفهرسولأتىرجلاأن،هريرةأبىعن،المقبرئ

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهأبانطريقمن(538)والترمذى،(5212)أحمدأخرجه(1)

عمروبناللهعبيدطريقمن(4691)خزيمةوابن،(1293)ماجهوابن،(12261)أحمداخرجه(2)

حسن.إسنادهذا:(451)الزجاجةمصباحوفىبه.
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.".بيتهفىوبعدهاالعيدصلاةقبليتنفلالمامومبابالعيدينصلاةكتاب

:!جكاللهرسولفقالديها؟أصلىألامرنىتأساعهوالنهارالليلساعاتا!من

بينتطفغفإنها؟الشمستوتفعحتىالصلاةعقفأقصزالصبحصليتإذا،"نعم (2)ص

النهارانتصففإذاالنهار،ينتصفحتىمتقبلةمحضورةالصلاةثمشيطافي،قرنئ

فيحمنالحزوشدة،جهنمتسعرحينئل!فإنهاالشصر؟تميلحتىالصلاةعقفأقصر

فإذاالعصر،تصلىحتىمتمبلةمحضمورةمشهودةفالصلاةالشمسزالتفإذا،جهنم

محفورةمشهوفىةالصلاةثم،الشمستفيبحئىالصلاةعقفأقصزالعصرصفيت

.(3)"الصبحتصفىحتىمتقبلة

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-6298

معاذ،بنمعاذحدثنا،نصربنسعدانحدثنااو(51/31،الصفارمحمدابن

الحسقأبىبنوالحسنمالكبنأنسرأيت:قالالتيمئنا!يلسحدثنا

العيد)4(.فىالإمامقبليصلونالحسنأبىبنوسعيدزيدبنوجابر

رأيت:قالالداناجاللهعبدعنالتيمئسليمانوحدثنا:قال-6299

.(6)الإمامقبلالعيديوميصلى()بردةأبا

(2

(3

(4

"أى".:3صفى(

.م،س:فىليس(

(2751)خزيمةوابن.بهعيسىبنأحمدطريقمن(0551)حبانوابن،(6581)يعلىأبوأخرجه(

.(4444)فىوتقدمبه.وهبابنطريقمن

به.اليمىطريقمن(5602)الرزاقوعبدبه.معاذعن(5809)شيبةأبىابناخرجه(

.15/437الكمالتهذيبوينظر.""برزة:شيبةأبىابنوعند،1233/3والمهذبالنسخفىكذا(

به.معاذعن(5810)شيبةأبىابنأخرجه(
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304/3

...بيتهفىوبعدهاالعيدصلاةقبليتنفلالمامومبابالعيدينصلاةكتاب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6300

بنجريرحدثنا،إسحاقبنيحيىزكرتاأبوحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

خروجقبلفيصفىالعيديوميجىءمالكبنأنسرأيت:قالأئوبعن،حازم

.(مام)1يلاا

محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوواخبرنا-6301

أبوحدثنا،الهاشمئعلىبنشادلبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظ

أبىابنعن،الدراوردئمحمدابنيعنىالعزيزعبدحدثنا،العثمانئمروان

الأضحىفى!اللهرسولأصحابيرىكانأنهسهلبنعباسعن،ذئب

.(2)إليهيرجعونولاركعتينركعتينالمسجدفىيصلونوالفطر

بنرافعبنسهلبنعيسىعنذئبأبىابنعنالإسنادوبهذا-2630

تطلعحتىالمسجدفىيجلسونوبنيهرافعاجذهيرىكانأنهالأنصارئخديج

ذئب:أبىابنقال.المصلىإلىيغدونثم،ركعتينركعتينفيصفونالشمس

.(3)أدرىلا:قال؟إليهيرجعونكانواهل:فسألته

ابنمولىشعبةعناظ،11/51دئبأبىابنعنالإسنادوبهذا/-0363

المسجدفىفيسئح)4(المصفىإلىعباسبنالفهعبدأقودكنت:قالالهعباس

به.أيوبطريقمن(5807)شيبهأبىوابن،(1560)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(6952)للمصنفالمعرفةينظر(2)

به.ذنبأبىابنطريقمن(5660)سيبةأبىابنأخرجه(3)

.!"يسبح:3صوفى،إ"ليسبح:م،سفى(4)
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العيدينصلاةكتاب

إليه.يرجعولا

...بيتهفىوبعدهاالعيدصلاةقبليتنفلالمامومباب

العيديوميصلىرجلفىعمرابنسمععمنقيسبنالأزرقعنوروينا

يعملهاحسنةعبدهعلىيردلااللهإن:قالالصلاةقبلالإمامخروخ!قبل

.(1)هل

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4563

حدثنا،أبىحدثناالضمد،عبدبنالوارثعبدحدثنا،المثنىأبوأخبرنا

قبلالنحرويومالفطريوميصلىبريدةكان:قالبريدةابنعن،الحسين

.(2)الإمام

أبوحدثنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-5635

الطوسى،مسلمابنيعنىعلئحدثنا،ببغدادالبلخئجعفبربنأحمدالعباس

:قالبريدةبناللهعبدحدثنا،الحارثئعونحدثنا،العقدىعامرأبوحدثنا

بيدىأخذثم،ركعاتأربعأهلهفىصلىثم،عيديومفىتوضأأبىرأيت

الضلاةقضيتفلما،يسمعحيثالإماممنقريبافدنا،المصفىإلىفخرجنا

أهلهفىصلىثم،يرجعحتىأهلهمنيخرجأنبعدبعدهاولاقبلهايصللم

.(3)عجرلماركعاتأربع

يصلىأنقبلالعيديوميصلىكانأنهالمسيببنسعيدعنوروينا

به.الأزرقطريقمن(4560)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(6953)المعرفةينظر(2)

به.بريدةبناللهعبدعناخرطريقمن(5804)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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كانواحيثالاسلامأهلسنةالعيدينصلاةبابالعيدينصلاةكتاب

وبعدهاالص!ملاةقبلالفطريوميصفىكانأنهالربيربنعروةوعن.(1)الإمام

إلىيغدوأنقبليصقىكانالهمحمدبنالقاسموعنالمسجد)2(.فى

العيدبعديصلىكانأنهسيرينبنمحمدوعن.(3)ركعاتأربعالمصفى

.ركعاتثماناو(52/31

بعدهايكرههاولمقبلهاوكرهها،جماعةوبعدهاقبلهاالص!ملاةوكره

بيته،وفىالمسجدفىيكرههاولمالمصفىفىبعضهموكرهها،بعضهم

كانحيثالشئمسارتفعتإذامباحةةالم!صلاو،الأيامكسائرالعيدويوم

التوفيق.وبالفه،المصفى

كانواحيثالإسلامأهلسنةالعيدينصلاةباب

أبوحدثنا،الأديبأحمدبنالقهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-6063

أبوحدثنا:قالوعمرانيعلىأبوأخبرنى،الإسماعيلئإبراهيمبنأحمدبكر

:قالسفيانعنسعيد،بنيحيىحدثنا،القواريرئعمربنالفهعبيدسعيد

صلاة:قالعمرعن،الثقةعن،ليلىأبىبنالزحمنعبدعن،زبيدحدثنى

،ركعتانوالمسافر،ركعتانوالجمعة،ركعتانوالفطر،ركعتانالأضحى

.(4)ؤجملالنبىلسان/علىقصرغيرتمام305/3

.(6860)للمصنفوالمعرفة،1/181مالك(1)

.(1932)للمصنفوالمعرفة،الصلاةقبل:علىمقتصزا1/181مالك(2)

.(1933)للمصنفوالمعرنة،1/181مالك(3)

.(5785)فىتخريجهتقدم(4)
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كانواحيثالإسلامأهلسنةالعيدينصلاةبابالعيدينصلاةكتاب

بنكعبعنالرحمقعبدعنزبيدعنالجعدأبىبنزيادبنيزيدورواه

(1)و

عمر.عنعجرة

ابنالحسنوأبوالفقيهالمعروفأبىابن(2)الحسنأبوأخبرنا-6357

حمزةحدثنا،أحمدبنبشرسهلأبوحدثنا:قالابهاالإسفرايينيانسعيدأبى

أبىبناللهعبيدعن،هشيمحدثنا،حماثبننعيمحدثنا،الكاتبمحمدابن

العيدصلاةفاتتهإذاأنسكان:قالكح!اللهرسولخادممالكبنأنسبنبكر

العيد)3(.فىالإمامصلاةمثلبهمفصلىأهلهجمعالإماممع

يشهدفلم(4)بالزاويةبمنزلهكانإذاكانأنهمالكبنأنسعنويذكر

أبىبنالفهعبدمولاهاظ(52/31يأمرثموولدهمواليهجمعبالبصرةالعيد

وعن.(كتكبيرهم)بهمويكبرركعتينالمصرأهلكصلاةبهمفيصفىعتبة

الشمسطلعتفإذايكف:قالالأضحىيدركهالمسافرفىالبصرئالحسن

يجتمعونالسوادأهل:قالأنهعكرمةوعن."6)ءاشإنوضحىركعتينصفى

:قالسيرينبنمحمدوعن.(7)الإماميصنعكماركعتينيصلونالعيدفى

.(5784)فىتخريجهتقدم(1)

.(756.895،1180)فىوتقدم.""الحسين:م،سفى(2)

به.الكاتبمحمدبنحمزةطريقمن2/386الخعليقتغليقفىحجرابنأخرجه(3)

.البصرةمنفرسخينعلىالؤاويةأن(566")عقبالمصنفقولتقدم(4)

.(5855)شيبةأبىابنأخرجه(5)

.(5854)شيبةأبىابنأخرجه(6)

.(5923)شيبةأبىابنأخرجه(7)
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306/3

العيدإلىالنساءخروجبابالعيدينصلاةكتاب

الجئان)1(إلىيمضىأنالعيدينفىالضلاةالزجلفاتإذايستحئونكانوا

ليسركعتينصئىالعيدفاتهإذاعطا؟:وعن.(2)الاماميصنعكمافيصنع

تكبير)3(.فيهما

العيدإلىالنساءخروجباب

الحسنأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-8063

أخبرنا،الوهابعبدحدثنا،يحيىبنمالكحدثنا،المصرىمحمدبنعلئ

العيدينفىنخرجأنأمرناكنا:قالتعطئةأئمعنمحمد،عن،عونابن

ودعاءهمالمسلمينجماعةفيشهدنالحئضفأفا،الخدورذواتالعواتق

عنالمثنىبنمحمدعن"الصحيح"فىالبخارئأخرجهمصلأهم)4(.ويعتزلن

.(عون)ابنعنعدئأبىابن

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9063

زيد،بنحمادحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،التسترئالخليلبنزيادأخبرنا

يعنىأمرنا-:قالتعطئةائمعن،سيرينبنمحمدعن،أئوب/حدثنا

نأالحئضوأمر،الخدوروذواتالعواتقالعيدينفىنخرجأنلمجم-النبئ

.1/237النهايةالصحراء.:والجثانةالجتان(1)

.(5858)شيبةابىابناخرجه(2)

"تكبيرة!.:م،سفى(3)

ويكبر.ركعتينيصلى:بلفظ(5849)يئ!يبةأبىابنأخرجهوالأثر

به.عونابنطريقمن(106)25/52الطبرانىأخرجه(4)

.(198)البخارى(5)
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العيدإلىالنساءخروجبابالعيدينصلاةكتاب

الربيعأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)المسلمينمصلىيعتزلن

.(2)دامحعنالحجبىعنالبخارىورواهاو(53/31،الزهرانى

علىوأبوبنيسابورالمؤكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5631

.العباسبنحمزةأخبرنا:زكرياأبوقال،ببغدادبراهيمإبنأحمدبنالحسن

حدثنا،الفضلبنالعباسبنمحمدبنحمزةأحمدأبوأخبرنا:علىأبووقال

حدثنا،السهمئبكربنالله(3)دبعحدثنا،الدورىمحمدابنيعنىعباس

ى!أوبأبىأمرنا:قالتعطيةأمعن،حفصةعن،حسانبنهشام

الخدوروذواتالعواتق؟النحرويومالفطريومنخرجهنأنءيخيماللهرسول

المسلمين.ودعوةالخيرويشهدنالفصلىفيعتزلنالحيضفأما،والحيض

:فقال؟(4)جلبابلهايكونلاإحداهنأرأيت:اللهرسوليا:فقيل:قالت

بنهشامحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(جلبابها")منأختها"لتلبشها

(6):س
لى.

وابن،(5851)والنسائى،(1361)داودوأبو.بهزيدبنحمادطريقمن(1371)داودأبوأخرجه(1)

به.ايوبطريقمن(13"8)ماجه

.(974)والبخارى،(890/01)مسلم(2)

.3/344الأنسابوينظر"عبيد".:الأصلفى(3)

.2/141رجبلابنالبارىفتح.الثيابفوقتلبسكلهللبدنالمغطيةالملاءة:الجلباب(4)

والترمذى،(1650)والدارمى،(20793)أحمدوأخرجه.(1935)المعرفةفىالمصنف(5)

حبانوابن،(4671)خزيمةوابن،(1307)ماجهوابن،(1759)الكبرىفىوالنسائى،(054)

به.هثامطريقمن(2816،2817)

.(890/12)مسلم(6)
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العيدإلىالنساءخروجبابالعيدينصلاةكتاب

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-1631

بنومحفدإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

يعنىالوهابعبدحدثنا:بشارابنوقالأخبرنا.:إسحاققال،(1)راشب

فىيخرجنأنعواتقنانمنعكنا:قالتحفصةعن،أيوبعن،الثقفئ

وكانأختها-عنفحذثت(2)فلخبنىقصرفنزلتامرأةفقدمت،العيدين

فىمعهوأختى:قالت.غزوةعشرةاثنتىعجتالفهرسولمعغزاأختهازوج

فسألت،المرضىعلىونقومالكلمى)3(نداوىوكنا:قالتعزوات-لست

؟تخرجألاجلبابلهايكنلمإنبأسإحداناعلىهل:ي!عالفهرسول

."المؤمنينودعوةالخيركعشهدجلبابهامنصاحبمها"لتلبشها)4(:فقالاظ،31/53

-(بأبا)نعم:قالتلمجو؟النبىمنسمعتهل:سألتهاعطثةأثمقدمتفلما

العواتق"لتخرج:يقولسمعتهبأبا-:قالتإلاي!عالنبئتذكرلاوكانت

الحئضويعتزلن،المؤمنينودعوةالخيرفيشهدنوالحيضالخدوروذوات

عرفةتشهدليستأو:فقالت؟الحيض:فقلت:حفصةفقالت.((المصلى

.24/511الكمالتهذيبوينظر"يسارلما.:الأصلفى(1)

المعروفالخزاعىخلفبناللهعبدبنطلحةإلىمنسربوهو،بالبصرةكان:خلفبنىقصر(2)

.423/1البارىفتح.سجستانإمرةولىوقد،الطلحاتبطلحة

.1/424البارىفتح.جريحأىكليمجمع:الكلمى(3)

لتكسها،.9:س،الأصلفى(4)

قلبهتالياءسكنتفلماوأمى.أنتبأبى:لهقلتإذاالصبىبأبات:يقال:1/19النهايةفىقال(5)

ويلتا.يا:ويلتىيافىقيلكماالفا،
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العيدإلىالنساءخروجبابالعيدينصلاةكتاب

سلامبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه؟(1)اذكوتشهدكذاوتشهد

الثقفى)2(.الوهابعبدعن

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2631

حدثنا:قالاالوراقحجاجبنومحمدقتيبةبنإسماعيلحدثنا،إملاءيعقوب

بنتحفصةعن،الأحولعاصمعن،خيثمةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيى

العيدينفىنخرجأن-لمجتالنبئيعنىأمرنا-:قالتعطيةأمعن،سيرين

يكبرنالناسخلففيكنيخرجنالحيض:قالتوالبكر.والمخبأةالعواتق

وأخرجه،يحيىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)الناسمع

.(4)عاصمعنآخروجهمنالبخارى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6313

بنعثمانحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ا!رأةعن،مصرفبنطلحةعن،النعمانبنمحمدعن،شعبةأخبرنا،عمر

"وجبا:قالعوواللهرسولأن،رواح!بنالفهعبدأختعن،القيسعبدمن

."()نطاقيذاتكلعلىالخروج

من(6641)خزيمةوابن،(388)والنسائى،(098،2561)والبخارى،(2؟789)أحمدأخرجه(1)

به.أيوبطريق

.(324)البخارى(2)

به.خيثمةأبىزهيرطريقمن(1381)داودأبوأخرجه(3)

.(971)والبخارى،(089/11)مسلم(4)

عندالأسفلعلىوترسلهثيابهاوسطوترفعلىءوسطهاتشدثمثوبهاالمرأةتلبسأنهو:النطاق(5)

.5/75النهايةذيلها.فىتعثرلئلاالأشغالمعاناة
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307/3

العيدإلىالصبيانخروجبابالعيدينصلاةكتاب

العيدإدالصبيانخروجاو(31/54/باب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4631

:قالعابسبنالزحمنعبدعن،سفيانأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا،اودفى

ولولا،نعم:قاللمجر؟اللهرسولمعالعيدأشهدت:عباسابنرجللمأل

كثيردارعندائذىالعلمجم!النهرسولفأتى،رغ!ئملامنشهدتهمامنهمنزلتى

بالضدقة.مرأثثم:قال.مةإقاولاأذانايذكرولم.خطبثئمفصفىالصلتابن

رجعثئمفأتاهنبلالافأمر،وحلوقهناذانهنإلىيشرنالنساءفجعلن:قال

:قال،سفيانحديثمن""الصحيحفىالبخارئأخرجه.(1)لمجتالنبىإلى

.(2)ريثكبنمحمدوقال

أبوأخبرنا،إملاءالعلوئالحسينبنمحمدالحسنأبووحدثنا-6315

حدثنا،ال!لمئيزيدبنمحمدحدثنا،الذفاقدئويهبنأحمدبنمحمدبكر

عابس،بنالزحمنعبدعن،حخاجعن،غياثبنحفصحدثنا،قيسبنسلمة

.(3)العيدينفىوبناتهنساءهيخرجلمجي!الفهرسولطكان:قالعباسابنعن

النعمانبنمحمد:3/2361الذهبىوقال.بهشعبةطريقمن(41027)أحمدأخرجهوالحديث=

عليه.أثنىشعبةأنورد

والنسائى،(863،975،977،5249)والبخارى،(6202)أحمدوأخرجه.(4611)داودأبو(1)

به.سفيانطريقمن(2823)حبانوابن،(1585)

.(5732)البخارى(2)

:(460)الزجاجةمصباحوفىبه.حفصطريقمن(1309)ماجهوابن،(5402)أحمدأخرجه(3)

.أرطاةبنحجاجلتدليس،ضعيفإسنادهذا
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العيدالىالصبيانخروجبابالعيدينصلاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6316

بنداودحدثنامحمد،بنيونسحدثنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوب

عن،عروةعنعطاء،عن،الصائغيعنىإبراهيمحدثنا،الفراتأبى

.(1)الذهبأخيهابنىتحلىكانتأنهار!نهاعائشة

يبلغوا،لمماذلكجوازعلىفيدلالبنينفىالراوىحفظهكانإنوهذا

يقدزماأحسناظ،54/31الصبيانويلبس:يقولاللهرحمهالشافعئوكان

العيد)3(.يوميعنىوالضبغ)2(.الحلئوئلبسون،إناثاأوكانواذكوراعليه

يكرهه.الفهرحمهأنسبنمالكوكانالثيخ:قال

308/3إسماعيلابنالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا/-6317

حكيمبنعلئحدثنا،غياثحفصبنبنغنامبنالفهعبدحدثنا،السراج

بنالرحمنعبدبنسعيدعن،إسحاقبنمحمدعن،شريكأخبرنا،الأودئ

وأ-بلغتقدإنك:فقالففخة)4(أوضاحعلئعمرابنرأى:قالحسان

.(عنك)فألقها-كبرت

(1

(2

(3

(4

(5

عناخرطريقمن(2352)المعرفةفىوالمصنف،12/299الصئسكلشرحفىالطحاوىاخرجه

عائثة.

526/1الوسيطالمعجمفىكماالصبغمعانىمنفالمصبوغ،المصبوغالثوبالمقصود:لعل

.(غب)ص

.233/1الثافعى

النهايةلبياضها.بذلكوسميهت.188/3عبيدلأبىالحديثغريبففة.حلى:الفضةاوضاح

196/5.

به.المصنفطريقمن178/21دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه
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منهاغداالتىالطريقغيرطريقمنالإتيانبابالعيدينصلاةكتاب

منهاغداالتىالطريقغيرطريتيمنالإتيانباب

نىأخبر،لاسماعيلئابكربوأنااخبر،يبلأداعمروبوأخبرناأ-8136

فليح،حدثنا،محمدبنيونسحدثنا،شيبةأبىابنحدثنا،سفيانبنالحسن

العيدإلىخرجإذالمجح!اللهرسولكان:قالجابرعن،الحارثبنسعيدعن

عن""الصحيحفىالبخارىأخرجه.(1)هيفذهبالذىالطريقغيرمنرجع

بنيونستابعه:قالثئم،بمعناهفليحعنواضحبنيحيىتميلةأبىعنمحمد

(2)برص

!ليح.عنمحمد

أبىعنسعيل!عنفليحعنتميلةأبىعنروىوقد:الشيخظل-6319

القاسمبنمحمدمنصورأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه.هريرة

عمروبنأحمدحدثنا،الخفافداودبنزكريايحيىأبوحدثنا،العتكئ

إلىجاءإذا:وقالبإسنادهفذكره.واضحبنيحيىتميلةأبوحدثنا،الحرشئ

.(3)هيفيأخذائذىالطريقغيرفىرجعالعيد

:هريرةأبىعنسعيدعنفليحعنيونسعنروىوقداو،55/31

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6320

حدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الأزهرأبوحدثنا،بلالبنيحيى

.2/382التعليقوتغليق،2/474البارىفتحفىكما-الإسماعيلى(1)

.(986)البخارى(2)

وصححه.مقالفيهفليح:3/1237الذهبىوقال.بهتميةأبىطريقمن(1130)ماجهابنأخرجه(3)

.(1076)ماجهابنصحيحفىالألبانى
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منهاغداالتىالطريقغيرطريقمنالإتيانبابالعيدينصلاةكتاب

المنادىداودأبىبناللهعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنسعيدعن،سمليمانبنفليححدثنا،المؤدبمحمدبنيونسحدثنا:قالا

فىرجعالعيدينإلىخرص!إذا!عالنبىكان:قالهريرةأبىعن،الحارث

.(1)هيفيأخذالذىالطريقغير

إليهأشاروقد،سليمانبنفليحعنالصلتبنمحمدرواهوكذلك

النسخ:بعضفىالبخارئ

بنإبراهيمإسحادتىأبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-6321

حدثنا،الصلتبنمحمدحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،العدلعصمة

كان:قالهريرةأبىعن،الحارثبنسعيدعن،سليمانبنفليح

ير(2):ء،لم
البخارى:قال.عيرهفىرجعطريقفىالعيديومخرجإذاجمجماللهرسول

.(3)حصأجابرحديث

309/3:قالاالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا/-6322

وهب:ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا

الفهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(عمربناللهعبدأخبرك

مخلد،بنخالدحدثنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

طريقمن(2815)حبانوأبن،(4681)خزيمةوابن،(8454)أحمدوأخرجه.1/296الحاكم(1)

به.يونس

حسنص:الترمذىوقال.بهالصلتبتمحمدطريقمن(154)والترمذى،(1654)الدارمىأخرجه(2)

غريب.

.(986)حديثعقبالبخارى(3)
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منهاغداالتىالطريقغيرطريقمنالإتيانبابالعيدينصلاةكتاب

يومأخذكح!الفهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،عمربنالفهعبدحدثنا

كان:وهبابنروايةوفىاخر.أظ(31/55طريقمنرجعثئم،طريقفىعيد

.(1)أخرىطريقمنويرجعطريقمنالعيدينإلىيخرج

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-6323

بنهشامحدثنا،الذمشقئالخريمئ)2(سعيدبنمحمديحيىأبوأخبرنا

:قال!رالفهرسولمؤذنسعدبنعفاربنسعدبنالزحمنعبدحدثنا،عفار

علىسلكالعيدينلىإخرجإذاكانلمججالفهرسولأن،آبائهعن،أبىحدثنى

قبلبالصلاةبدأثئم،الفساطيطأصحابوعلىوفاصأبىبنسعددار

أضحيتهوذبح،زريقبيىطريق،الأخرىالطريقمنانصرفثئم،الخطبة

أبىودارياسربنعماردارعلىخرجثئم،بشفرةبيده(3)الزقاقطرفعند

.البلاطإلىهريرة

حدثنا،الضفارالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4632

داودأبووأخرجه.(5879)أحمدطريقهومن،(216)موطئهفىوهبوابن،1/296الحاكم(1)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهعمربناللهعبدطريقمن(1299)ماجهوابن،(1561)

(0251).

.2/354الأنسابوينظر"الحرانى،.:س،الأصلفى(2)

مسلمصحيحينظر.النبوىالمسجدمنقريباوكانبالحجارةمبلطاكانبالمدينةمكان:الرقاق(3)

.01/032النووىبثرخ

الذهبىوقال.بهعماربنهثامعن(1298)ماجهابنوأخرجه.4/1162عدىابنعندوالحديث

دار:ماجهابنعندوالذىاكل..لينوإسناده،العاصبنسعيددارعلىسلك:()قفى:3/1237

الزوالد.فىعليهنبهكما،وأبيهالرحمنعبدلضعفضعيفالإسنادهذا.العاصأبىبنسعيد
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منهاغداالتىالطريقغيرطريقمنالاتيانبابالعيدينصلاةكتاب

حدثنى،سويدبنبراهيمإحدثنا،مريمبىأبناحدثنا،مذىالترإسماعيلبوأ

،عدىبننوفلبنىمولىمل.اسبنإسحاقحدثنى،يحيىأبىبنأنيس

المصلىإلىكي!اللهرسولأصحابمعأغدوكنت:قالمبشربنبكرحدثنى

ثملمجج!النبىمعفنصلى،المصلىنأ!حتىبطحانبطنفنسلك،الفطريوم

بىأبنسعيدعنالبخارىإسماعيلبنمحمدرواهوكذلكبيوتنا)1(.لىإنرجع

.(2)""الجامعغيرفىمريم

ثم:الحديثفىفقالمريمأبىابنعننصيربنحمزةورواه-6325

(وا31/56أخبرنا،الروذبارىعلىأبو.أخبرظهبيوتناإلىبطحانبطنمننرجع

.(4)بزيادتهفذكره.(3نصيربنحمزة3)حدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمد

بوأحدثنا:لواقاوغيرهالمزكىإسحاقبىأبنازكريابوأأخبرنا-6632

ابنيعنىإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،الأصمالعباس

رأىأنهجدهعن،أبيهعن،التيمىالرحمنعبدبنمعاذحدثنىمحمد،

أسفلمنالتمارينعلىفسلكعيديومفىالمصفىمنرجعلمجرالنبئ

التىالبركةموضععندالذىالأعرجمسجدعندكانإذاحتى،قو!لا

.()انصرفثئمفدعاأسلمفبئ/فاستقبلقامبالسوق

به.مريمأبىبنسعيدطريقمن1/62،63الموضحفىالخطيبوأخرجه.1/296الحاكم(1)

.2/94الكبيرالتاريخ(2)

.7/342الكمالتهذيبنصر".بن"بحر:سوفىبصير".بن"حمزة:الأصلفى(3-3)

.(1581)داودأبو(4)

.233/1والثافعى،(1939)المعرفةفىالمصنف(5)
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...رذعكانإذاالمسجدفىالعيدصلاةبابالعيدينصلاةكتاب

غيرهأومطرمنعذزحانإذاالمسجدفىالعيدصلاةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6327

بنالوليدحدثنا،يوسفبنالفهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوب

اللهعبيديحيىأباسمعأنه،فروةأبىبنالأعلىعبدبنعيسىحدثنى،مسلم

بهمفصلىعيد،يومفىمطرأصابهمالههريرةأبىعنيحدثالتيمئ

بنالزبيععن"السنن"فىداودأبورواهالمسجد)1(.فىالعيدلمجيىالنبئ

الفرويين)2(.منرجلعنالوليدعنعضاربنهشامعنورواه،سليمان

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6328

عنرجاء،بنسلمةحدثنا،كالسبابنحدثنا،الفضلبنالعباسأخبرنا

الرحمنعبدبناظأ56/31عثمانعن،الزحمنعبدبنالعزيزعبدبنمحمد

ليلةشديدامطراالمدينةعلىعثمانبنأبانإمارةفىمطرنا:قالطالتيمى

فيهيصلىالذىالمصلىإلىيخرجفلمالمسجد،فىالناسفجمع،الفطر

ماالناسفأخبرقم:ربيعةبنعامربنالفهلعبدقالطثئم،والأضحىالفطر

بنعمرعهدعلىمطرواالناسإنعامر:بناللهعبدفقالطأخبرتنى.

المسجدفىالناسعمرفجمع،المصفىمنالناسفامتنع،ه!رالخطاب

كانكلك!الفهرسولطإن،الناسأيهايا:فقالطالمنبرعلىقامثم،بهمفصفى

.!اضعف.اللهعبد:1238/3الذهبىوقالبه.الوليدطريقمن(1313)ماجهابنأخرجه(1)

.19/79الكمالتهذيبوينظرالقه.عبيد:والصواب

.(248)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1601)داودأبو(2)
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...الناسبضعفةيصلىمنيامرالإمامبابالعيدينصلاةكتاب

وإن،عليهموأوسعبهمأرفقلأنهبهميصلىالمصلىإلىبالناسيخرج

.(1)أرفقفالمسجدالمطرهذاكانفإذا:قاليسعهملاكانالمسجد

المسجدفىالعيدالناسبضعفةئصثلىمنيأفزالإمامبافي

ر!جبه:طالبأبىبنعلىعنذلكروى

ابنالحسنأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرأخبرناه-6329

حدثنا،سليمانبنيحيىبنمحمدحدثنامنصور،بنالحسينبنالحسن

قيسأباسمعت:قالالنعمانبنمحمدعن،شعبةحدثنا،علىبنعاصم

يومالمسجدفىالناسبضعفةيصفىأنرجلاأمرعلياأن،هزيلعنيحدث

.(3)سيقأبىعنالثورىورواهأربعا)2(.يصلىأنوأمره،أضحىيومأوفطر

مفصولتينالعيدركعتىثئمالمسجدتحيةركعتينأراديكونأنويحتمل

عنهما:

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنافقد-5633

عن،الحكمعن،ليثعن،عليةابنعن:الشافعئقال:قالالربيعاو،57/31

أربعالمسجدفىالعيديومصلوا:قالرضرفيعلياأنالمعتمر،بنحنش

.(4)للخروجوركعتانللسنةركعتان؟ركعات

به.أبانعناخرطريقمن1/234الثافعىأخرجه(1)

به.شعبةطريقمن(1941)المعرفةفىوالمصنف،167/7الثافعىأخرجه(2)

به.الئورىطريقمن(5863)شيبةأبىوابن،7/167الثافعىأخرجه(3)

ليثطريقمن(5861)شيبةأبىابنواخرجه.7/167والثافعى،(1943)المعرفةفىالمصنف(4)
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...الناسبضعفةيصلىمنيامرالإمامبابالعيدينصلاةكتاب

أبىعن،سفيانعن،مهدىابنعنحكايةالشافعئوقال:قال-6331

المسجدفىالعيديومالناسبضعفةيصلىأنرجلاأمره!رعلئاإن:إسحاق

(1)يرص
ركعحين.

أبىعن:قالأنهغير،مهدىبنالرحمنعبدعنبنداررواهوكذلك/3/311

.(2)!رعلئاأنأصحابهبعضعنإسحاق

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-6332

،الوراقعلىبنمحمدحدثنا،المقرئجعفربنعثمانبنأحمدالحسين

زهير،حدثنا:قالغسانلأبىوالففظعمروبنومعاويةغسانأبوحدثنا

نأالسنةمن:قالل!بهعلىعن،الأعورالحارثعن،إسحاقأبوحدثنا

يخرجولا،السنةمنالعيدينيوموالخروج:قال.المصفىإلىالرجليمشى

المصلىإلىاخرجوالكن:معاويةزاد.(3)!ضيرمأوضعيفإلاالمسجدإلى

النساء:-تحبسواولا

سفيانطريقمن(5862)شيبةابىابنوأخرجه.7/671والافعى،(4941)المعرفةفىالمصنف(1)

به.بندارطريقمن(1945)المعرفةفىالمصنفأخرجه(2)

:وقالبهإسحاقأبىطريقمن(530)والترمذىبه.زهيرطريقمن(1296)ماجهابنأخرجه(3)

حسن.حديث
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...ينحرونكيفالأضحىعيدخطبةفىيعلمهمالإمامبابالعيدينصلاةكتاب

،ينحرونحيفايأضحىعيدخطبةفىيعلمهمالإمامباب

يعيدأنالإمامنحروقتيجبأنقبلمننحرمنعلىوأن

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6333

أبوحدثنامسدد،حدثناالضبئ،عمربنعثمانحدثناالصفار،عبيد

قال!:عازببنالبراءعن،الشعبىعن،المعتمربنمنصورحدثنا،الأحوص

ونسكصلاثظصلى"من:فقالاورةبعدالضحريوملمجؤاللهرسول!خطبنا

فقاملحم".شاةفتلكالصلاةقبلنسكومن،النسكأصاباظ(57/31فقدنشكنا

الصلاةإلىأخرجأنقبلنسكتلقد،اللهرسول!يا:فقال!ييارابنبردةأبو

أهلىوأطعمتفأكلتفتعجلت،وشربأكليوماليومأنوعرفت

جذعة!اقى!نع!ان:!الىبم(.شاة"تلك:ع!ج!اللهرسول!فقال!.وجيرانى

أحدعنتجزىولن"نعم:قالسنى؟تجزىفهللحمشاتىمنخيرهو

هنادعنمسلمورواهمسدد،عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"بعدك

.(2)الأحوصأبىعنوقتيبة

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6334

حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

إليناخرج:قال!عازببنالبراءعن،الشعبىعن،زبيدعن،طلحةبنمحمد

بوجههعليناقبلأثم،ركعتينفصلىفقامالبقيعلىإأضحىيوملمجيىاللهرسول!

.(6233)فىتخريجهوتقدم،بهمسددعن(0280)داودأبوأخرجه(1)

.(7)عقب(1961)مسلمو،(983)البخارى(2)
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312/3

...ينحرونكيفالأضحىعيدخطبةفييعلمهمالإمامبابالعيدينصلاةكتاب

فعلفمنفننحر،نرجعثم،بالصلاةنبدأأنهذايومنافىنسكناأول"إن:فقال

منليسلأهلهعجلهلحمهوفإئماذلكقبلذبحومنسنتنا،وافقفقدذلك

وعندىذبحتأنا،الفهرسوليا:فقالخاصرفقام.((ءىشفىالتسك

زبيا:قال."بعدكجذعةتوفىلاثم"اذبحها:!ال؟!سنةمنخيرجذعة

فىالبخارىرواه.(1)ةعذجعناق:قالائهأصحابنابعضفسمعت

حديثمنمسلموأخرجه،طلحةبنمحمدعننعيبمأبىعن""الصحيح

(2)بر
ربيد.عنشعبة

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنااوأ58/31،فوركابنأخبرنا/-6335

جندباسمعالأسودعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

قبلمنكمذبحكان"من:فقالأضحىيوميخطبلمجس!النبئشهدت:يقول

أخرجاه.(3)"اللهباسمفليذبحذبحيكنلمومن،اخرىذبيحتهمكانفليكدةال!غلا

.(4)شعبةحديثمن!"الصحيحفى

!.(19089)فىوسيأتى.بهطلحةبنمحمدطريقمن4/173المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.(1961/7)ومسلم،(976)الجارى(2)

،19053)فىوسيأتىبه،شعبةطريقمن(18798)أحمدوأخرجه.(978)الطيالسى(3)

19147).

.(0961/3)مسلمو،(598،2655،4667،0047)الخارى(4)
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الظهر...صلاةخلفالأضحىفىيكبرقال:منبابالعيدينصلاةكتاب

الظهرصلاةخلفالأضحىفىيحبر4قالمنباب

الصبحصلاةخلفيحبرأنإلىالنحريوممن

يقطعا!ثالتشريقأيامآخرمن

حتىالتلبيةذكرهوالحاج،منىلأهلتبعالأمصارأهلبأناستدلالا

التكبير.ذكرهيكونثم،النحريومالعقبةجمرةيرمى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6336

ابنأخبرنا،عاصمأبوحدثنا)1(،الضغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

محمدأبوأخبرنى،هذالحديثهواللفظالحافظاللهعبدأبو.وأخبرناجري!

بنعلىحدثنا،خزيمةابنهوإسحاقبنمحمدحدثنا،العدلزيادابن

ابنعنعطابر،أخبرنى،جريجابنعن،يونسبنعيسىأخبرنا،خشرم

نأعباساب!فأخبرنى:قالجمع.منالفضلأردف!يمالنبئأن،عباس

51رو.(2)العقبةجمرةرمىحتىيلبىيزللمكيماللهرسولأنأخبرهالفضل

.(3)خشرمبنعلىعنمسلمورواه،عاصمأبىعن""الصحيحفىالبخارى

الحسنحدثنا،الوليدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبوأوأخبرنا-6337

(اظ58/31ابنإسماعيلحدثنا،نميربناللهعبدبنمحمدحدثنا،سفيانابن

عن،المليحأبىعن،قلابةأبوحدثنى:قالالحذاءخالدعن،علئة

."و":م،سىف(1)

ابنطريقمن(5503)والنسائى،(189)مذىوالتر،(5181)داودوأبو،(1179)أحمدأخرجه(2)

.(9685)فىوسيأتى.بهجريج

.(1281/267)ومسلم،(1685)البخارى(3)
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313/3

الظهر...صلاةخلفالأضحىفىيكبرقال:منبابالعيدينصلاةكتاب

لمجج!:النبىعنفذكر-بهفحذثنى،فسألتهمليحأبافلقيت:خالدقالنبيشة-

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"اللهوذكروشرباصلأيامالتشريق"أيام

.(2)ريمنبنالفهعبدبنمحمد

قال:قالإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6338

بنعبيدعنعطاء،عن،جريجابنعنسعيد،بنيحيىفحذثنى:عبيدأبو

،فيكبرونالمسجدأهلفيسمعهبمنىقئتهفىيكبركانه!رعمرأن،عمير

تكبيرا)3(.منىترتبئحتىفيكئرونالسوقأهلفيسمعه

الصخلواتوخلفالأيامتلكبمنىيكئركانأنهعمرابنعنويذكر

جميعا)4(.الأئامتلكوممشاهومجلسهفسطاطهوفىفراشهوعلى

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبو/وأخبرنا-6339

بنمحمديعنىالمروزئالفهعبدأبىعن،محمدبنالفهعبدأخبرنا،الفقيه

عمرابنعن،نافععن،العمرىعن،وكيععن،يحيىبنيحيىحدثنا،نصر

أياماخرمنالفجرصلاةإلىالنحريومالطهرصلاةمنيكئركانأنه

والنسانى،(2830)داودوأبو،(07292)وأحمد.بهعليةابنطريقمن(4342)النسائىأخرجه(1)

به.خالدطريقمن(4241)

.(144)بقع(1411)مسلم(2)

أواحذا(.:م،3ص،سفىبعده(3)

التعليقتغليقنىكما-منصوربنوسعيدبه.جريجابنطريقمن(2582)الفاكهىأخرجهوالأثر

به.عطاءطريقمن(2580)مكةأخبارفىوالفاكهى،2/379

.(2583)مكةأخبارفىوالفاكهى،(2199)الأوسطفىالمنذرابناخرجه(4)
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الظهر...صلاةخلفالأضحىفىيكبرقال:منبابالعيدينصلاةكتاب

.(1)التشريق

أبىعن،اللهعبدحدثنا،بكرأبوحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا-63!"

عن،شريكعن،وكيععن،النيسابورىعمروبنأحمدحدثنا:قالاللهعبد

النحريومالظهرصلاةمنيكبركانأنهعباسابنعن،عكرمةعن،خصيف

.(2)التشريقأياماخرمنالعصرصلاةإلى

حدثنا،فراسابنالحسنأبوأخبرنا،الفتحأبوالشريفأخبرنا-1634

،سفيانحدثنا،المخزومئاللهعبيدأبوحدثنااو(59/31،الديبلئجعفرأبو

حولهمنمرويأالصدر)3(يوميكبرعباسابنلمممعت:قالديناربنعمروعن

أياسفىأدلهأور!ذاو):وجلعراللهقولتأولأدرىفلايكبروا،أن

.(200:البقرةاساسك!نم!)4(قضيتص)فإذا:قولهأو(203:البقرةأئعدودات!

عنالشامأهلمنرجلعنرباحأبىبنالحميدعبدوروى:الشيخقال

.()التشريقأيامآخرإلىالنحريومالطهرصلاةمنيكبركانأنهثابتبنريد

سعيدوأبىثابتبنوزيدعمروابنعثمانعنبأسانيدهالواقدىوروى

العمرىطريقمن2/05والدارقطنىالعصر.إلى:وفيه،بهوكيععن(5683)شيبةأبىابناخرجه(1)

به.وكيععن(5682)شيبةأبىابنأخرجه(2)

/4اللسان.أماكنهمإلىمكةعنفيهيصدرونالناسلأن؟النحرأياممنالرابعاليوم:الصدريوم(3)

.(در)ص449

.2/456المنثورالدرفىكما-تفسيرهفىعيينةبنسفيانأخرجه(4)

به.الحميدعبدطريقمن(5679.5680)شيبةابىابنأخرجه(5)
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...الصبحصلاةخلفبالتكبيريبتدئأناستحبمنبابالعيدينصلاةكتاب

نإ:قالأنهرباحأبىبنعطاءعنورؤينا.عمرابنعنروينامانحوالخدرئ

اخرإلىكذلكبالتكبيريبتدئونالنحريومالطهرصلاةيكئرونكانواالأئمة

التشريق.أيام

خلفبالتحبريبتدئأناستحبمنباب

عرفةيوممنالصبحصلاة

حدثنا:قالواآخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنابمااستدلالا-2634

مالكأخبرنا،الشافعىأخبرنا،الربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

محمدعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

عرفة:إلىمنىمنغاديانوهمامال!بنأنسسألأنهالثقفىبكبرأبىابن

المهليهلكان:فقال؟!مجاللهرسولمعاليومهذافىتصنعونكنتمكيف

فىمسلمرواه.(1)عليهينكرفلامناالمكئرويكتر،عليهينكرفلامنا

بناللهعبدعنالبخارىوأخرجهاظ،59/31،يحيىبنيحيىعن""الصحيح

.(2)مالكعنوغيرهيوسف

إبراهيمبنيحيىزكرياوأبوالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6343

حدثنا،إملاءيعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالايحيىبنمحمدابن

أحمدطريقهومن،337/1ومالك،253/7والافعى،(3018)المعرفةفىالمصنف(1)

.(9516)فىوسيأتى.(3847)حبانوابن،(0030)والنسائى،(06912)

.(970،1659)والبخارى،(1285/274)مسلم(2)
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...الصبحصلاةخلفبالتكبيريبتدئأناستحبمنبابالعيدينصلاةكتاب

حدثنا:قالاالبزاز)1(مكرمبنوالحسنالصغانئإسحادتىبنمحمدبكرأبو

بنمحمدحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا(ح)2)هارونبنيزيد

بنيزيدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،الشيبانئاللهعبدأبويعقوب

حسين،بنعمرعن،سلمةأبىبناللهعبدبنالعزيزعبدأخبرنا،(2هارون

:قالأبيهعنعمر،بناللهعبدبناللهعبدعن،سلمةأبىبناللهعبدعن

3/314نحنفأما،المهللومناالمكبرفمنا،عرفةغداةفى/!اللهرسولمعكنا

رأيتما:لهتقولوالمكيفمنكملعجبوالله:قلت:قالفنكبر.

ل!ا!ربىأعنإهـاقأبىابنيازىأبى!ديثلفظ؟يصنعكي!اللهرسول

عقوغيرهاللهعبدبنهارونعن""الصحيحفىمسلمرواهالشيبانى)3(.

(4)

يزيد.

ليئ:عباسوابنوعلىعمرعنذلكفىروىوقد

بكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوفأخبرناهعمرحديثأما-4634

أبى،حدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،بالويهبنأحمدبنمحمد

يحدثعطاءسمعت:قالالحجاجعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا

منالفجرصلاةبعديكبرر!جنهالخطاببنعمركان:قالعميربنعبيدعن

مرازا.تقدمإالبزاردا.:مفى(1)

الأصل.:فىلي!(2-2)

داودوأبو،(2841/272)ومسلم،(4733)وأحمد.بههارونبنيزيدعن(0485)أحمدأخرجه(3)

به.سلمةأبىبناللهعبدطريقمن(2805)خزيمةوابن،(1816)

.(1284/273)مسلم(4)
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...الصبحصلاةخلفبالتكبيريبتدئأناستحبمنبابالعيدينصلاةكتاب

أرطاةبنالحجاجرواهكذا.(1)التشريقأئاماخرمنالطهرصلاةإلىعرفةيوم

القاسمعبيدأبوقال،ينكرهالقطانسعيدأو،31/60بنيحيىوكانعطاء.عن

،الحجاجمنوهمهذا:وقالفأنكرهسعيدبنيحيىبهذاكرت:سلامابن

بمنى.قبتهفىيكتركانأنهعمرعنالاسنادوإنما

الظهرصلاةمنيكتركانائهرباحأبىبنعطاءعنومشهورال!ثيئ:قال

عنعطاءعندكانولو،التشريقأياماخرمنالعصرصلاةإلىالنحريوم

أعلم.والله،عمرخلافلنفس!استجازلماالحخاجعنهرواهائذىهذاعمر

وهو،وعلىعمرعنحكاهأنهال!بيعىإسحاقأبىعنروىوقد

مرسل:

محمدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-6345

بنعلئحدثناببغداد،البلخئجعفربنأحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظ

طريف،بنمطرفحدثنا،القاضىيعنىيوسفأبوحدثنا،الطوسئمسلم

دبرفىالتكبيرعلىرضومسعودوابنوعلئعمراجتمع:قالإسحاقأبىعن

منالعصرصلاةفإلىمسعودابنأصحابفأقا،عرفةيوممنالغداةصلاة

.(2)التشريقأياماخرمنالعصرصلاةفإلىر!لمحق!وعلئعمروأما،النحريوم

51روفقد،ذلكفىمسعودبنالفهعبدمذهبأقا:اللهرحمهالشيخقمال

به.حجاجطريقمن(5678)شيبةأبىابنوأخرجه.299/1الحاكم(1)

على.عن(5675)شيبةأبىابنأخرجه(2)
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...الصبحصلاةخلفبالتكبيريبتدئأناستحبمنبابالعيدينصلاةكتاب

جماعةورواهموصولا)1(،اللهعبدعنالأسودعنإسحاقأبىعنالثورى

(2)

.مسعودابنعن

ز!لم:ىلىعنفيهالموصولةالزوايةوأما

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوفأخبرناه-6346

عن،علىبنحسينحدثناهناد،حدثنامحمد،بناللهعبدأخبرنا،الفقيه

صلاةبعديكبراظ،31/60!رفيعلئكان:قالشقيقعن،عاصبمعن،زائد

ثم،التشريقأيامآخرمنالإماميصلىحتىيقطعلاثم،عرفةغداةالفجر

بنعلىعنسعيدبن(عمير)عن(4)جنابأبورواهوكذلكالعصر)3(.بعديكبر

ل!جبه)6(.طالبأبى

:عباسبناللهعبدعنفيهالروايةوأما

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبوفأخبرنا-6347

بنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،بالويه

منيكبركانأنهعباسابنعن،عكرمةعن،فروخبنالحكمحدثنا،سعيد

(2

(3

(4

به.الثورىطريقمن187/7الافعىأخرجه

.(5676.5677)شيبةأبىابنومصنف،187/7الأميشظر

حسينعن(5674)شيبةأبىابنوأخرجه.1/992والحاكم،(223)الأوقاتفضائلفىالمصنف

به.علىابن

.31/284،207/33الكمالتهذيبويشظر"خباب".:الأصلفى

.22/376،31/285الكمالتهذيبويشظرعمرإ.9:س،الأصلفى

به.جنابأبىطريقمن(5675)شيبةأبىابنأخرجه

-615-



315/3

...الصبحصلاةخلفبالتكبيريبتدئأناستحبمنبابالعيدينصلاةكتاب

.(1)التشريقأتاماخرمنالعصرصلاةإلىعرفةغداة

محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبووأخبرنا-6348

حدثنا،بطوسالقيسئزهيربنأحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظ

اسانئالخريعقوبأبوحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،الفبقئيعنىسلمةبنعلئ

الحكم.عن،القطانسعيدبنيحيىعن،الحنظلئإبراهيمبنإسحاقيعنى

.(2)المغربفىويقطعالعصرفىيكئر:وزادبمثلهفذكره

علىبنالحسينعلىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6349

حدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقبنمحمدأخبرنا،الحافظ

بكارأبىعن،سعيدبنيحيىأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،ادمبنيحيى

عرفةيومغداةمنيكئركانأنهعباسابنعن،عكرمةعن،فزوخبنالحكم

فقلت:إبراهيمبنإسحاقفلقيت:رافعبنمحمدقال.التشريقأياماخرإلى

الحديث،هذالهفذكرتسعيد.بنيحيىعنعنكحذثنىادمبنيحيىإن

فقلت:إسحاق/فأتيت:العباسأبوقال.ادمبنيحيىحدثنىكمافحدثنى

كمافحذثنىعنك.ادماو(61/31بنيحيىعنحدثنىرافعبنمحمدإن

يحيىعنككتبكم:لاسحاقفقلت:العباسأبوقال.رافعبنمحمدحدثنى

.(3)حديثألفىنحو:إسحاققالادم؟ابن

.299/1والحاكم،(224)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

حمويهبنمحمدالحسنأبىطريقمن(240)2/413المتثابهتلخيصتالىفىالخطيبأخرجه(2)

به.الطوسىزهيرابن

=1/245بغدادتاريخفىوالخطيب.بهالمصنفطريقمن8/123تاريخهفىعساكرابنأخرجه(3)
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التكبيركيفبابالعيدينصلاةكتاب

بمثله:يحتجلابإسنادمرفوعحديثفىذلكروىوقد

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-5635

حسانحدثنا،المقابرىأيوببنيحيىحدثنا،يعلىأبوأخبرنا،الأصبهانئ

جابر،عن،شمربنعمروعن،مسهربنالرحمنعبدحدثنا،إبراهيمابن

صلاةعرفةيوميكبر!ج!النبئكان:قالجابرعن،سابطبنالرحمنعبدعن

وحدثنى:أيوببنيحيىقال.(1)التشريقأئامآخرالعصرصلاةإلىالغداة

الجعفى)3(وجابرسمربنعمرو.نحوهالاسنادبهذامسهربنالرحمنعبد 8(2)

بهما.لايحتج

سابطبنالزحمنعبدعنجابرعنعمروعننجيحبننائلرواهوقد

كفاية.الثقاتروايةوفى،(4)رباجعنجعفروأبى

التحبيرحيفباب

أخبرنا،اللهرحمهفوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-6351

بنوهيبحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبد

به.إبراهيمبنإسحاقبنمحمدطريق=من

.بنحوهبهحيانابنمحمدأبىطريقمن0238/1بغدادتاريخفىالخطيبأخرجه(1)

،2"2/4الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالجعفى.الكوفىاللهعبدأبوشمربنعمروهو(2)

والتعديلوالجرح،3/275الكبيروالضعفاء،8"/اللنسائىوالمتروكينوالضعفاء،6/344

.2/65والمجروحين،6/239

.(1275)عقبترجمتهمصادرتقدمت(3)

به.نجيحبننائلطريقمن(225)الأوقاتفضائلفىوالمصنف،2/50الدارقطنىأخرجه(4)
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التكبيركيفبابالعيدينصلاةكتاب

عن،طالبأبىبنعلىبنحسينبنعلىبنمحمدبنجعفرحدثناخالد،

يحبئ،لمتسعابالمدينةلمج!حالفهرسولأقام:قالائهالفهعبدبنجابرعن،أبيه

إلىخرجثئم:قالجمتالنبىحبئفىالحديثفذكرالحبئ.فىالناسآذنثئم

الله!شعإلرمنوالمروة!أ)إن:ل!،و."لواللهبلىأبماإنبلىأ:فقالافم!صلا

إلى"لا:وقالثلاثاوكئرالبيتلهبداحتىافم!صلاعلىفرقى:قال.(158:البقرةأ

الخيزبيده،ويميتيحىالحمدولهالملكلهله،شريكلا(اظ11/61وحدهاللهإلا

أتىإذاحتىفمشىنزلثئم:قال.ذلكبينيدعوثئمقديز((.شىءمملعلىوهو

المروةأتىحتىمشىثئم،المسيلفىقدميهأصعدحتىسعىالمسيلبطن

.((دثريكلاوحدهالفهإلاإدإلا:وقالثلاشافكئرالبيتلهبداحتىفصعد

.(1)لزنثئمالضفا-علىيعنىفعل-كماهكذا

بعيرهعلىاستوىإذاكان!رالفهرسولأنعمر(2)نباحديثفىوروينا

منقفلإذاكان!ي!جملالفهرسولأنعمرابنوعنثلاثا.كئرسفرإلىخارجا

.(3)تكبيراتثلاثشرفكلعلىيكئرعمرةأوحبئأوغزو

بهاالابتداءمنلمج!جالنبىسننبسائرأشبهنسقاتكبيراتبثلاثفالابتداء

التوفيق.وبالفهواسعا،الكلكانوإن،مزتين

.(8897،1194)فىوسيأتى.بهوهيبطريىمن(3943)حبانابنوأخرجه.(1773)الطيالسى(1)

مسلمعندكذلكوهوعمر،ابنحديثمن(10411)فىوسيأتى.م،س:فىلي!(2)

(425/1342).

.(9418،10460)فى)3(سبيأتى
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التكبيركيفبابالعيدينصلاةكتاب

،حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكربوأأخبرنا-6352

عن،الحكمعن،سعيدبنيحيىحدثنا،بندارحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا

فىيكبرلاالنفرأياماخرإلىعرفةغداةمنيكبر:عباسابنعن،عكرمة

أكبرالله،وأجلأكبرالله،الحمدوللهأكبراللهأكبراللهأكبرالفه:المغرب

.(1)اقسنثلاثاكتابهمنأخبرناهكذاهدانا.ماعلى

أبىبنالحسنقالوبه.(2)اللهعبدبنجابروعنعنهالواقدىورواه

البصرى:الحسن

316/3الضفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرناه/-6353

شعبة،حدثنا،جريرابنيعنىوهبحدثنا،المنادىاللهعبيدبنمحمدحدثنا

اللهأكبراللهأكبرالفه:التشريقأيامالتكبيرفىالحسنعن،يونسعن

.(3)ربكأ

.مراتثلاثاو،31/62اللهيكبر:قالأنهرباحأبىبنعطاءعنوروينا

الصفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-6354

بقعاصمعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا

:يقولالتكبيريعلمنارفجنهسلمانكان:قالالنهدىعثمانأبىعن،سليمان

أنتاللهمتكبيرا-:قالأوكبيرا-(4أكبرالله4)أكبراللهأكبرالله؟كبروا

.(6349-6347)فىتخريجهتقدم(1)

.(1950)للمصنفالمعرفةينظر(2)

الحسن.عنآخرطريقمن(5697)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.م،س:فىليس(4-4)
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...والمقيمينوالنساءللرجالالتكبيرسنةبابالعيدينصلاةكتاب

شريكلكيكونأو،ولدلكيكونأو،صاحبةلكتكونأنمنوأجلأعلى

اللهم،لنااغفراللهميمبيرا،وكبرهالذلمنولئلكيكونأو،الملكفى

.(1)لهاتينشفعاولتكونن،هاتانتتركلا،هذهلتكتبنوالله:قالثمارحمنا.

والمسافرينوالمقيمينوالنساءللرجالالتحبيرسنةباب

نافلةويصلىجماعةوفىمنفردايصلىوالذى

.،203:البفرةأئغدودات!أئاسفآاللهأور!ذاو):ثناؤهجلاللهلقول

ءاصبآء!مكذلأكؤاللهفادنخروأنناسكئقضئتص)فإذا:وقال.يخصولمفعم

أيامالتشريق"أيام:قالأنهمهي!هي!النبىعنوروينا.،002:البقرةأذئحرا!أشذأؤ

عنورؤينا،(3)امسافروكانالصفاعلىكبركج!وأنه.(2)((هفلاوذكروشرباعيم

عرفةإلىمنىمنالغدوعندعرفةيوميمبيرهمفىمالكبنوأنسعمرابن

خلففيكنالعيديوميخرجنالحيضفىعطيةأموعن،(4)مسافرينوكانوا

النساءوكان،النحريوميمبرر!نهاميمونةوكانت.()الناسمعيكبرنالناس

معالتشريقليالىالعزيزعبدبنوعمرعثمانبنأبانخلفيكبرناظ،31/62

هذايقولانالنخعئوإبراهيمالشعبئوكانالمسجد)6(،فىالرجال

.(227)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

.(6337)فىتقدم(2)

.(6351)فىتقدم(3)

.(6342،6343)فىتخريجهتقدم(4)

.(6310-6308)فىتقدم(5)

.2/380التعليقتغليقفىكما-الدنياأبىابنووصله،(970)قبلالبخارىعلقه(6)
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...الهلالرؤيةعلىيشهدونالشهودبابالعيدينصلاةكتاب

خلفالتشريقأئامبمنىيكئرعلىبنمحمدجعفرأبووكان،(1)القول

.(2)لفالنوا

أفطوواالنهارآخرالهلالرؤيةعلىيشهدونالشهودبافي

الغدمنعيده!اإلىخرجواا!ث

بشرسهلأبوأخبرنا،المستملىأحمدبنملكاجعفربوأحدثنا-6355

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثناأحمد،الن

وكان:قال-مالكبنأنسابنعميرأبوأخبرنى:قالبشرأبىعن،هشيم

!ماللهرسولأصحابمنالأنصارمنلىعمومةحدثنى:قال-ولدهأكبر

النهاراخرمنركبفجاءصياما،فأصبحناشوالهلالعليناأغمى:قال

منيفطرواأنمرهمفأ،مسبالأالهلالرأواأنهم!ماللهرسولعندفشهدوا

51رووبمعناه.صحيحإسنادهذا.(3)دغلامنلعيدهميخرجواوأن،يومهم

أصحابمنعميرأبىوعمومه،4وحشئةأبىبنجعفربشرأبىعنشعبة

.ثقاتإلايكونونلا!ماللهرسول

لمفإن:أيضماوقلنا،بهقلناذلكثبتلو:اللهرحمهالشافعئقالوقد

317/3بعديومهفىيصقىوقلنا:الغد.بعدمنبهمخرج/الغدمنبهميخرج

.(5911)شيبةأبىابنمصنفينظر(1)

.378/2التعليقتغليقفىكما-والمختلفالمؤتلففىالدارقطنىأخرجه(2)

وصححه.(8279)فىوسيأتى.بههشيمطريقمن(1653)ماجهوابن،(58402)أحمدأخرجه(3)

.(1340)ماجهابنصحيهحفىالألبانى

.(8279)عقبتخريجهسيأتى(4)
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الهلاليخطئونالقومبابالعيدينصلاةكتاب

عن،الربيععن،العباسأبىعنسعيد،أبوأخبرنافيماوذلك.الزوال

الشافعى)1(.

أبوأخبرنااو،63/31،يحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرنا-6356

(2)

الحميدئ،حدثنا،موسىبنبشرحدثنا،كوثربنالحسنبنمحمدبحبر

العزيزعبدبنعمرأنالتضار،هلالبنمحمدحدثنا،عيسىبنمعنحدثنا

وأنيفطرواأنالناسفأمرالنهار،اخرمنالفطرهلالعلىعندهشهد

الغد.منلعيدهميخرجوا

الهلاليخطئونالقومباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6357

بنمحمدعن،أئوبحديثفىحمادحدثنا،عبيدبنمحمدحدثناداود،

،تفطرونيوماوفطركم:قالفيهكيهمالنبئذكرهريرةأبىعنالمنكدر،

منحر،مكةفجاجوكلمنحر،منىوكل،موقفعرفةوكل،تفحونيوموأضحاكم

.(3)((موقفجمعوكل

.1/230الشافعى(1)

.16/141النبلاءأعلامسيروينظر)بكر،.:الأصلفى(2)

صوابه:3/4421الذهبىوقال.بهحمادطريقمن2/422الدارقطنىوأخرجه.(4232)داودأبو(3)

من(0166)ماجهابنوأخرجه.!ا.!"السننفىوقعهكذاولكنه،المنكدرابنلاسيرينبنمحمد

فىوسياتى.2/256الحبيروالتلخيص،2/396والايهامالوهمبيانوينظربه.سيرينابنطريى

.(2؟38)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(8287،9914)
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...العيديناجتماعبابالعيدينصلاةكتاب

الجمعةيومالعيديوميوافقبأنأالعيديناجتماعباب

درستويه،ابنأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6358

)ح(إسرائيلأخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبووأخبرنا

عن،إسرائيلحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

يسألمعاويةشهدت:قالالشامىرملةأبىبنإياسعن،المغيوةبنعثمان

نعم.:قال؟يومفىاجتمعاعيدين!جماللهرسولمعأشهدت:أرقمبنزيد

أنلثاء"من:فقالالجمعةفىرخصثم،العيدصفى:قال؟صنعكيف:قال

يومفىاظأ63/31:وقال.معاويةسمعت:اللهعبيدروايةوفىفليمل((.يصلى

سوالمح!)1(.والباقىواحد.

318/3،الحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا/-6359

زيافىحدثنا،لمممينةأبىبنمحمدحدثنا،يونسبنإبراهيمبنإسحاقحدثنا

:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعن،رفيعبنالعزيزعبدعن،اللهعبدابن

وإناوالجمعةهذاعيدكماجتمعقد"إنه:فقال!فهالبىعهدعلىعيداناجتمع

.(2)عمجالعيدصلىفلمافليجمع((.يجمعأنشاءفمنمجفعون،

أحمدوأخرجه.(720)والطيالسى،303/1والتاريخوالمعرفة،(735)الصغرىفىالمصنف(1)

(4641)خزيمةوإبن،(0131)ماجهوابن،(591")والنسائى،(0701)داودوأبو،(19318)

الحبيرالتلخيصفىحجرابنعنهحكاهفيماالمدينىبنعلىوصححهبه.إسرائيلعنطرقمن

.(945)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.88/2

.3/1050الكاملفىعدىابن(2)
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...العيديناجتماعبابالعيدينصلاةكتاب

أخبرنا،إملاءالزاهدعثمانأبىبنالملكعبدسعدأبووحدثنا-0636

موسىبنأحمدبنالفهعبدحدثنا،الحسينبنبنداربنعلئالحسنأبو

الحافظ،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(المصفىبنمحمدحدثنا،الأهوازئ

كثيربنيحيىبنمحمدحدثنا،الحافظعلىبنالحسينعلىأبوحدثنا

المغيرةعن،شعبةحدثنا،بقيةحدثنا،المصفىبنمحمدحدثنا،الحمصئ

،هريرةأبىعن،صالحأبىعن،رفيعبنالعزيزعبدعن،الضبىمقسمابن

منأجزأهشاءفمن،عيدانهذايومكمفىاجتمع"قد:قالأنهه!مجاللهرسولعن

.(1)"مجفعونوإنا،الجمعة

شقيقبنالحسنبنعلىعنالمروزىمنيببنالعزيزعبدأيضارواه

.""التاريخفىوهوموصولا)2(.العزيزعبدعنحمنئأبوحدثنا

فأرسله:العزيزعبدعنالثورئسفيانورواه

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-6361

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

صالحأبىذكوانعن،رفيعبنالعزيزعبدعن،سفيانعن،حفصابن

عيد،ويومجمعةيومجمحماللهرسولعهدعلىعيداناجتمع:قالاو،31/64

فمنمجفعون،وإناوخيراذكراأصبتم"قد:فقالالناسفخطبقامثمفصلى

المصفى.بنمحمد:منبدلاالصفار.اللهعبدبنمحمد:وعنده،288/1،289الحاكم(1)

وصححه.بهبقيةطريقمن(1131)ماجهوابن.بهالمصفىبنمحمدعن(0731)داودأبووأخرجه

.(948)داودأبىصحيحفىالألبانى

مرسلا.رووهفيمنالسكرىحمزةأبىعن01/217العللفىالدارقطنىذكره(2)
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العيدينصلاةكتاب

فليجمع")1(.يجمعأنأحبومنفليجلش،يجلسأنأحب

...العيديناجتماعباب

العوالى،بأهلمقئداموصولاالعزيزعبدعنعيينةبنسفيانعنويروى

ضعف.إسنادهوفى

إلاالعاليةبأهلمقيدا!جوالنبىعنالعزيزعبدبنعمرعنذلكوووى

منقطع:أثه

بنمحمدالعباسبوأحدثنا،إسحاقأبىبناؤكريابوأأخبرناه-2636

بنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

عيداناجتمع:قالالعزيزعبدبنعمرعن،عقبةبنإبراهيمحدثنى،محمد

غيوفىفليجل!قالعاليةأهلمنيجلسأنأحب"من:فقالع!ي!النبىعهدعلى

.(2)"حوح

العاليةبأهلمقيدامل!فرعفانبنعثمانعنصحيحبإسنادذلكوووى

عليه:موقوفا

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرناه-6363

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،لسليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

معالعيدشهدت:قالأؤهرابنمولىعبيدأبىعن،شهابابنعن،نسأابن

لكماجتمعقدإنه:فقالفخطبانصرفثمفصملىفجاء،رضر!4عفانبنعثمان

.+سفيانطريقمن(1561)الصثسكلشرحفىوالطحاوى،(5728)الرزإقعبدأخرجه(1)

.1/239والثافعى،(1955)المعرفةفىالمصنف(2)
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....العيديناجتماعبابالعيدينصلاةكتاب

فلينتظرها،الجمعةينتظرأنالعاليةأهلمنأخمافمن،عيدانهذايومكمفى،

.(1)هلأذنتفقدفليرجعيرجعأنأخماومن

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبووأخبرنا-6364

الفه،عبدأخبرنا،حتانحدثنا،سفيانبنايعنىالحسنأخبرك!،الإسماعيلئ

أنهأزهرابنمولىعبيدأبوحذثنى:قالالرهرى،ظ31/164عن،يونسأخبرنا

أيهايا:فقالخطبثئمالخطبةقبلفصفى،عمرمعالأضحىيومالعيدشهد

فيوم/أحدهماماأ؟العيدينهذينصيامعننهاكمقدلمجمالفهرسولإنالناس3/319

عبيد:أبوقال.نسككممنفيهتأكلونفيومالآخروأفا،صيامكممنفطركم

الخطبةقبلفصلى،الجمعةيومذلكوكانر!جبهعفانبنعثمانمعشهدتثئم

فمن،عيدانفيهلكماجتمعقديومهذاإن،الناسأثهايا:فقالخطبثغ

فليرجعيرجعأنأخماومن،فلينتظرالعوالىأهلمنالجمعةينتظرأنأخما

قبلفصر،ل!جنهطالبأبىبنعلىمعشهدتهثئم:عبيدأبوقال.لهأذنتفقد

لحومتأكلواأننهاكملمجتالفهرسولإن:فقالالناسخطبثئمالخطبة

51رو.(3)نحوهعبيدأبىعنالزهرىعنمعمروعن.(2)ثلاثفوقنسككم

حبانابنطريقهومن،178/1ومالك،239/1والثافعى،(1957)المعرفةفىالمصنف(1)

.3/192المشكلشرحفىوالطحاوى،(0360)

البارىفتحفىكما-مستخرجهفىنعيمأبووأخرجه.01/29البارىفتحفىكما-الاسماعيلى(2)

به.سفيانبنالحسنطريقمن-29/10

(5573)عقبمعلقاالبخارىوذكره،بهمعمرطريقمن(771)والترمذى،(224)احمدأخرجه(3)

.(8533)فىوسيأتىبه.معمرعن

-626-



العيدينصلاةكتاب

.(1)بطولهموسىبنحبانعن""الصحيحفىالبخارى

العيدينليلةعبادةباب

العيدينليلةعبادهبا!

الأصم،العباسأبوحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدأخبرنا-6365

بنثورقال:قالمحمد!بإلراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الوبيعأخبرنا

للهالعيدليلتىقاممن:قالالدرداءأبىعن،معدانبنخالدعنيزيد،

.(2)القلوبتموتحينقلبهيمتلممحتسبا

؟ليالخمسفىيستجابالدعاءإن:يقالكانأنهوبلغنا:الشافعئقال

وليلة،رجبمنليلةوأول،الفطروليلة،الأضحىوليلة،الجمعةليلةفى

جمع،ليلةيحيىكانعمرابناو(65/31أنوبلغنا:قال.شعبانمنالنصف

النحر)3(.صبحهافىلأنالعيد؟ليلةهىجمعوليلة

لبعض:بعضه!االعيد(4)مويالناسقولفىروىماباب

ومنكمنااللهتقبلى

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-6366

حدثنا،المقرئالفرجبنأحمدعلىأبوحدثنا،سفيانبنإبراهيمبنإسحاق

.(5735-1575)البخارى(1)

مرتينمنقطعموقوت:3/1246الذهبىوقال.1/231والثافعى،(1958)المعرفةفىالمصنف(2)

إبراهيم.وفيه

.1/231الثافعى(3)

."صلاة"فى:سفى(4)
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العيد...يومالناسقولفىروىمابابالعيدينصلاةكتاب

خالدعن،يزيدبنثورعن،الوليدبنبقيةحدثنا،الشامئإبراهيمبنمحمد

منااللهتقبل:فقلتعيديومفىالأسقعبنواثلةلقيت:قالىمعدانابن

يوم!اللهرسولىلقيت:واثلةقالى.ومنكمنااللهتقبل،نعم:فقالى.ومنك

.(1)((ومنكممااللهتقثل"نعم،:فقال.ومنكمناالفهتقبل:فقلتعيد،

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-6367

بنالعزيزعبدحدثنا،عاصمأبىبنعمروبنالضحاكبنمحمدحدثنا

عن،يزيدبنثورعن،بقيةحدثنا،الشامئإبراهيمبنمحمدحدثنا،معاوية

فقلت:عيديوم!صاللهرسولىلقيت:قالىواثلةعن،معدانبنخالد

.(1)"ومنكممااللهتقئل"نعم،:قال.ومنكمنااللهتقبل

هذا:الحافظعدىابنأحمدأبوقالى:قالىالمالينئسعدأبوأخبرنا

.(2)اذهإبراهيمبنمحمدغيربقئةعنيرويهأعلملا،منكر

ولا،مرفوعغيرموقوفابقيةعناخرسإسنادرأيت!قد:اللهرحمهالشيخقمال

محفوظا.أراه

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-6368

حدثنا،إسحاقبنأحمدحدثنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوب

كنا:قالىالعزيزعبدبنعمرمولىأدهمعن،البزازاظ(65/31السلامعبد

محمد:3/4612الذهبىوقال.بهإبراهيمبنمحمدطريقمن3/29التدوينفىالقزوينىأخرجه(1)

التالى.وينظر.!امحمد.بهتفردمنكر،هذا:عدىابنقال،بالكذبمتهم

.6/2274الكاملفىعدىابن(2)
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العيد...يومالناسقولفىروىمابابالعيدينصلاةكتاب

المؤمنين.أميريا(1)ومنكمنا-اللهتقبل:العيدينفىالعزيزعبدبنلعمرنقول!

علينا)2(.ذلكينكرولاعلينافيرد

يصح:ولا،ذلككراهيةفىمرفوعحديثروىوقد

محمدجعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرناه-6369

(3)
3/023،حماد/بنلعيمحدثنا،حمادبنالهيثمبنمحمدحدثنا،الرزازعمروبن

عن،مكحولعن،أبيهعن،الدمشقئواقدبنزيدبنالخالقعبدحدثنا

فىالناسقولعنلمججاللهرسول!سألتقال!:ه!رالصامتبنعبادة

.(4)وكرهه."الكتابينأهلفعلى"ذاك:قال.ومنكممناالفهتقبل:العيدين

البخارى)6(."قاله،الحديثمنكر(زيد)بنالخالقعبد

السادسالجزءومنهاللهبحمدتم

السابعالجزءويتلوه

الخسوفصلاةكتاب:وأوله

."س:"منكمىف(1)

.(3720)الشعبفىالمصنف(2)

.15/386النبلاءأعلامسيروينظر.(190،385،417)فىوتقدم"عمر".:س،الاصلفى(3)

به.الرزازعمروبنمحمدطريقمن98/34دمثقتاريخفىعساكرابناخرجه(4)

الضعفاء:فىعليهالكلامينظرالدمشقى.وأقدبنزيدبنالخالقعبدوهو"يزيد".:الأصلفى(5)

والمجروحين،6/37والتعديلوالجرح،3/501الكبيروالضعفاء،1/212للنسائىوالمتروكين

149/2.

أيضا.منقطعوهو:1247/3الذهبىوقال.6/125الكبيرالتاريخ(6)
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