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...الصلاةوالىاللهذكرإلىبالفزعالأمربابالخسوفصلاةكتاب

أ!صلم

الخسو!صلاة!تاب

الشمسكسفتمتىالصلاةوإلىاللهذحرإلىبالفغالأمرباب

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6370

أخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

مسودأبىعن،حازمأبىبنقيسعن،خالدأبىبنإسماعيلعن،سفيان

فقال!،جمي!اللهرسولابنإبراهيمماتيومالشمسانكسفت:قال!الأنصمارئ

والقمرالشمس"إن:!هجالنبئفقال.إبراصيملموتالشئمسانكسفت:الناس

إلىفافزعواذلكرأيئمفإذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلا،اللهآياتمنآيتان

عنعمرأبىابنعن"ا!ح!ح"فىمسلمرواه.(1)"الصلاةوإلىاللهذكر

.(2)إسماعيلعناخروجهمنالبخارئوأخرجه،سفيان

أخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبووأخبرنااو(6371-66/31

بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىجدى

أبىعن،قيسعن،إسماعيلحدثناقالا:ووكيعجريرأخبرنا،إبراهيم

فقال!،جمرالفهرسول!عهدعلىالشمسانكسفت:قال!الأنصمارىمسعود

لاوالقمرالشمس"إن:عي!ك!ابخئفقال.مس!اربإلموتانكسفت:الناس

به.سفيانعن(554)الحميدىوأخرجه.1/242،432والثافعى،(1961)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1401،5701،4032)والبخارى،(119/23)مسلم(2)



جامعةالصلاة:ينادىبانالأمربابالخسوفصلاةكتاب

رأيتموهمافإذا،اللهآياتمنآيتانولكنهما،لحياتهولاأحدلموتينكسفان

.(2)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)((اولمف

عنبكرةوأبوشعبةبنوالمغيرةوعائشةعمروبنالفهعبدورواه

.(3)المعنىهذابمثلم!عالنبى

جامعةالصلاة4ينادىبأنالأمرباب

الحسينوأبوالقاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-6372

بنمحمدجعفرأبوحدثنا:قالابالكوفةالمقرئ(4)خشيشبنعلىبنمحمد

حدثنا،نعيمأبوأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،الشيبانئدحيمبنعلى

أنه،زة!يهماعمروبنالفهعبدعن،سلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،شيبان

فركع،()معةجاالصئلاةأننودىلمجصالفهرسولعهدعلىالشمسكسفتلفا

به،ووكيعجريرطريقمن(575)17/575والطبرانى.بهوكغعن(8374)شيبةابىابنأخرجه(1)

.(6424،6425)فىوشأنى

.(191/23)مسلم(2)

-6379)فىشاتىعانشةوحديث،(6383،6384)فىشأتىعمروبناللهعبدحديث(3)

فىشاتىبكرةأبىوحديث،(6442،6443)فىشأتىشعبةبنالمغيرةوحديث،(6382

(6402-6404).

تكملةوينظر.(4"264،3160،26)فىوتفدمأحبيق!.:سوفى،إ!ثخأ:الأصلفى(4)

.424/2الإكمال

علىوجامعة،الإغراءعلىالأصلفىالصلاةونصب،الحكايةعلىفيهمابالنصب:حجرابنقال(5)

وجامعةمبتدا،الصلاةانعلىبرفعهماوقيل.جامعةكونهاحالفىالصلاةاحضروا:اى،الحال

.2/533الفتح...خبره



الخسوففىيصلىكيفبابالخسوفصلاةكتاب

جلس،ثم،سجدةفىركعتينفركعقامثم،سجدةفىركعتين!ي!اللهرسول

نعيم،أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)الشمسعنجلىثم
(1)

.(3)شيبانعنآخروجهمنمسلئموأخرجه

بنيحيىجذىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبوأخبرنا-6373

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنااظ،31/66،منصور

قالت:عائشةعن،عروةعن،الزهرئعن،الأوزاعىعن،مسلمبنالوليد

الضلاة:فنادىمناديافبعث،ءشي!الفهرسولعهدعلىالشمسخسفت

،سجداتبأربعركعتينفىركعاتأربعبهمفصفى،الناسفاجتمع.جامعة

بنالوليدعنمهرانبنمحمدعن""الصحيحفىأخرجاه.4وسفمتشفدثم

.()مسلم

الخسو!فىلصلىحيف/باب

المزكىيحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرئاأبوأخبرنا-6374

."ىتح،:م،3صىف(1)

به.شيبانطريقمن(6631)وأحمد.مختصرابهنعيمابىطريقمن(1375)خزيمةابناخرجه(2)

خزيمةوابن،(1478)والنسائى،(091/02)ومسلم،(4501)والبخارى،(4670)واحمد

به.يحىطريقمن(1376)

.(910/20)ومسلم،(1051)البخارى(3)

داودوابوبه.الوليدطريقمن(4641)وايضابه.إبراهيمبنإسحاقعن(4721)النسالىاخرجه(4)

به.الأوزاعىطريقمن(1188)

.(109/4)مسلمو،(6601)البخارى(5)

3/123



الخسوففىيصلىكيفباب.الخسوفصلاةكتاب

،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيره

عمربنأحمدبنعلئالحسنأبوواخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئاخبرنا

النجاد،سلمانبنأحمداخبرناببغداد،الفهرحمهالحمامىابنالمقرئ

الحسنأبووأخبرنا)ح(القعنبئحدثنا،ميمونبنالحسنبنإسحاقحدثنا

بنهشامحدثناالضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئ

أسلم،بنزيدعن،أنسبنمالكعلىقرأفيماإملاءالقعنبئحدثنا،على

عهدعلىالشمسانكسفت:قالعباسابنعنيسار،بنعطاءعن

سورةمننحوا:قالطويلا.قيامافقام،معهوالناسفصفىلمجز،الفهرسول

القيامدونوهوطويلاقيامافقامرفعثئمطويلا،ركوعاركعثئم،""البقرة

قامثئمسجد،ثئم،الأؤلالزكوعدونوهوطويلاركوعاركعثئم،الأول

دونوهوطويلاركوعاركعثئماو(67/31،الأؤلالقيامدونوهوطويلاقياما

ركعثم،الأولالقيامدونوهوطويلاقيامافقامرفعثثم،الاؤلالركوع

تجفتوقدانصرفثئمسجد،ثئم،الأؤلالزكوعدونوهوطويلاركوعا

أحل!لموتينخسفانلا،اللهآياتمنآيتافيوالقمرالشمس"إن:فقال،الشمس

تناولترأيناك،الفهرسوليا:قالوا.!اللهفاذكرواذلكرأيتمف!ذا،لحياتهولا

أو:2)-الجنةرأيت"إنى:فقالتكعكعت)1(.رايناكثئم،هذامقامكفىشيئا

وأريتالدنيا،بقيتماينهلأكلتمأخذتهولوعنقودا،منهادت!اولت-(2الجنةأريت

.213/6النووىبئرحمسلمصحيح.وأحجمتتوقفت:أى(1)

.س،الأصل:فىلي!(2-2)



الخسوففىيصليكيفبابالخسوفصلاةكتاب

لم:قالواالنساء".أهلهاامحنرورأيتمنها،أفظعمنظراكاليومأرفلمالنار

العشير،"يكفزن:!الرالفه؟!فرن:قيل"بكفرهن".:قالالفه؟رسوليا

رأيتما:قالتشيئامنكرأتثمالدهرإحداهنإلىأحسنتلو،الإحسانويكفزن

خسفت:قالالشافعىحديثوفى.القعنبىحديثلفظ."طقخيرامنك

عنإسحاقروايةفىوكذلكمعه.والناسلمجصالفهرسولفصلىالشمس

51رو.(1)ءاوسوالباقىمنها"."أفظع:قولهالشافعئيذكرولم،القعنبى

عنرافعبنمحمدعنمسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارئ

.(2)مالكعنعيسىبنإسحاق

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6375

:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهما

أخبرنى:قالشهابابنعنيزيد،بنيونسأخبرك:وهبابنعلىقرممئى

الشمسخسفت:قالتع!ي!النبىاظ،67/31زوجعائشةعن،الزبيربنعروة

وصف،فيفقامالمسجدإلىلمجصاللهرسولفخرج،لمجيواللهرسولةحيافى

طويلا،ركوعافركعكئرثئم،طويلةةقراءلمجيواللهرسولفاقترأ،وراءهالناس

قراءةفاقشرأقامثئمالحمد".ولكرئنا،حمدهلمنالله"سمع:فقالرأسهرفعثم

منأدنىهوطويلاركوعافركعكبرثم،الأولىالقراءةمنأدنىهىطويلة

أحمدطريقهومن،1/186،187ومالك،1/242والافعى،(0391)المعرفةفىالمصنف(1)

ابنوأخرجه.(1377)خزيمةوابن،(1492)والنسائى،(748،0232)والبخارى،(1271)

به.القعنبىعن(1189)داودوأبو.بهالربيععن(1377)خزيمة

.(.../907)ومسلم،(29،431،1052)البخارى(2)



الخسوففىيصلىكيفبابالخسوفصلاةكتاب

فىفعلثئمالحمد".ولكربنا،حمدهلمنالفه"سمع:قالثسم،الأؤلالزكوع

وانجلت،سجداتوأربعركعاتأربعفاستكمل،ذلكمثلالأخرىالركعة

أهله،هوبماالفهعلىوأثنىالناسفخطبقامثئم،ينصرفأنقبلالشئمس

لحياته،ولاأحل!لموتيخسفان)1(لاالفهآياتمنآيتانوالقمرالشمسأإن:قالثئم

أبىعن""الصحيحفى!سعرواه.(2)"الصلاةالىفمافزعوا/رأيتموهمافماذا322/3

عنعنبسةحديثمنالبخارئوأخرجه.(3)بهوابنعنوغيرهالطاهر

(4)بر
ما:وزاد،يزيدبنيوس!

أبوحدثنأ،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6376

:قالشهاباب!عن،يونسعن،عنبسةحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،داود

فىصفى!ح!ك!الفهرسولأنيحذثعباسابنأنيحذثعباسبنكثيروكان

فىركعتينصلىأنهلمجرالنبىعنعائشةعنعروةحديثمثلالشئمسكسوف

.()ركعتينركعؤكل

حدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-6377

فقلت:وزادابهذصالحبنأحمدحدثنا،الزمادىحدثنا)6(،زكرئابنالقاسم

)ينخسفان!.:الأصلوحاشية،سفى(1)

ماجهوابن،(1471)والنسائى،(1180)داودأبووأخرجه.(737)الصغرىفىالمصنف(2)

به.يون!طريقمن(3480)فىوتقدم.بهوهبابنطريقمن(1387)خزيمةوابن،(1263)

.(190/3)مسلم(3)

.(4601)البخارى(4)

.(4801)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1811)داودأبو(5)

الأصل.:منسقط(6)



الخسوففىيصلىكيفبا!الخسوفصلاةكتاب

ركعتينعلىيزدلمبالمدينةالشئمساخسفتاو(68/31يومأخاكإن:لعروة

فىالبخارئرواه.(2)السنةأخطأإنه،أجل:قال!.الصبحصلاةمثل

.(4)الزيادتينهاتينمعبطوله(3)صالحبنأحمدعن""الصحيح

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-6378

حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،مهرانبنمحمدحدثنا،العباسبنالحسن

قال!هعائشةعنعروةعنبذلكيخبرشهابابنسمعأنهنمربنالرحمنعبد

إلاصلىما،الزبيربناللهعبدأخوكذلكفعلما:لعروةفقلت:الرهرى

قال!.السنةأخطأإنه،أجل:قال!.بالمدينةصفىإذحبم!صلاصلاةمثلركعتين

أربعصفى!النبئأنعباسابنعنعباسبنكثيروأخبرنى:شهابابن

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.()سجداتأربعفىركعتينفىركعات

معمهرانبنمحمدعنمسلمورواهكثير،حديثدونمهرانبنمحمد

الزبير)6(.ابنقضةدونكثيرحديث

بنجعفرحدثنا،الوليدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-!379

أبووأخبرنا)ح(معاويةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الحسينبنمحمد

."س:"كسفتىف(1)

به.الزهرىطريقمن(24571)أحمدأخرجه(2)

."لعروةفقلتوزاد"بهذا:مفىبعده(3)

.(6401)البخارى(4)

به.الوليدطريقمن(1468)النسائىأخرجه(5)

.(109/5،209)ومسلم،(5601)البخارى(6)

-11-



الخسوففىيصلىكيفبابالخسوفصلاةكتاب

أحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىجذىأخبرناطاهبر،أبىابنصالح

بنهشامعن،معاويةأبوأخبرنا،التميمئئر!لابنهنادحدثنا،سلمةابن

عهدعلىالشتمسكسفت:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروة

فأطالركعثم،القيامفأطال!يصفىكتاللهرسولفقام،لمجتالفهرسول

الركوعفأطالركعثئم،الأؤلالقيامدونوهوالقيامفأطالرفعثم،الركوع

القيامدونوهوالقيامفأطالقامثئمسجد،ثم،الأؤلالزكوعدونوهو

رفعثم،الأول-الركوعدونوهواظ،68/31الزكوعفأطالركعثئم،الأؤل

الركوعدونوهوالركوعفأطالركعثم،الأولالقيامدونوهوالقيامفأطال

بعد،"أفا:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمد،الشمسوتجفتسجدثم،الأؤل

فإذا،اللهآياتمنولكنهما،لحياتهولاأحدلموتيخسفانلاوالقمرالشمسفإن

نإواللهمحملإ،أمة"يا:قالثئم.((وادعوهالفهواذكرواوتصدقوافصلوارأيتموها

أعلمماتعلمونلوواللهمحملإ،أمةيا،أمتهتزنىأوعبدهيزنىأناللهمنأغيرأحد

:.قال"؟بلغتهل"ألا:فقاليديهرفعثئم:قالتقليلأ".ولف!حكتماز!نمجلبكيتم

قالت:عائشةعن،أبيهعن،هشابمعن،عبدةحدثنا،ئر!لابنهنادوحذثنا

.(1)يصلىجمتالفهرسولفقام،لمججالفهرسولعهدعلىالشمسخسفت

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.صالحأبىحديثلفظ.الحديثفذكر

.(2)يحيىبنيحىعنمسلمورواه،عبدةعنمحمد

من(1499)والنسائىبه.معاويةأبىعنهنادطريقمن(2028)مشخرجهفىنعيمأبوأخرجه(1)

.(6414،6430)فىوسيأتى،بهعبدةطريق

.(190/2)ومسلم،(6631)البخارى(2)

-12-



الخسوففىيصلىكيفبابالخسوفصلاةكتاب

323/3بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-6380

)ح(مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،يعقوب

بنأحمدأخبرنا،ببغدادالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا

يحيىعن،مالكحدثنا،القعنبئحدثنا،الحسنبنإسحادتىحدثنا،سلمان

نأ،ءيخييهالنبىزوجعائشةعن،الرحمنعبدبنتعمرةعنسعيد،ابن

عائشةفسألتالقبر.عذابمنالفهأعاذك:لهافقالت،تسألهاجاءتيهودية

بالله"عائذا:!صاللهرسولفقال؟قبورهمفىالناسأيعذب:لمجواللهرسول

فرجع،الشمسفخسفتمركباغداةذاتلمجواللهرسولركبثئمذلك".من

الناسوقاميصلىقامثم،الحجرظهرانىبينج!عالفهرسولفمر،ضحى

فقامرأسهرفعثماو(69/31،طويلاركوعاركعثم،طويلاقيامافقاموراءه

الركوعدونوهوطويلاركوعاركعثم،الأولالقيامدونوهوطويلاقياما

ثم،الأولالقيامدونوهوطويلاقيامافقامقامثمفسجد،رفعثم،الأول

وهوطويلاقيامافقامرفعثم،الأؤلالركوعدونوهوطويلاركوعاركع

رفعثم،الأولالركوعدونوهوطويلاركوعاركعثم،الأولالقيامدون

نأأمرهمثم،يقولأناللهشاءماع!ي!الفهرسولفقال،وانصرففسجد

وهوالقعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواهالقبر)1(.عذابمنيتعوذوا

.(2)مسلمةبناللهعبد

ومن،1/187،188ومالكمختصزا،بهالحسنأبىعن(194)القبرعذابإثباتفىالمصنف(1)

به.يحمىطريقمن(4751)والنسائى،(24268)أحمدوأخرجه.(5501)البخارىطريقه

.(9401)البخارى(2)
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الخسوففىيصلىكيفبابالخسوفصلاةكتاب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6381

سعيدبنيحيىسمعت:قالسفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشر

فقالت:يهوديةأتت:قالتأنهار!بهاعائشةعنتحدثعمرةسمعت:يقول

فقال؟قبورنافىلنعذبإنا،الفهرسوليا:فقلتالقبر.عذابمناللهأعاذك

يوما!!صاللهرسولخرجثئم:قالتذلكدأ.منبالئهعائذ"إنى:كلمة

فجاءالحجر،بينونسوأنافخرجت،الشمسوكسفتمركب

قيامافقامفكبر،مصلاهفىقامحتىسريعامركبهمنلمجصاللهرسول

القيامدونوهوطويلاقيامافقامرفعثئمطويلا،ركوعاركعثمطويلا،

فسجدرفعثم،الأولالزكوعدونوهوطويلاركوعاركعثم،الأول

،الأولالسجوددونوهوطويلاسجوداسجدثمرفعثمطويلا،سجودا

.سجداتأربعفىركعاتأربعصلاتهفكانت،ذلكمثلالثانيةفىفعلثم

"إنكم:وقالالقبر،عذابمنيتعؤذذلكاظ،69/31بعدفسمعته:قالت

.(1)((لاخدلا)كفتمة:أو."المسيحكفتنةقبوركمفىتمتون

أبىبنميل"اربإحدثنا،الوليدأبوأخبرنى،الفهعبدأبووأخبرنا-6382

فىمسلئمرواه،ومعناهبإسناده.سفيانحدثناعمر،أبىابنحدثنا،طالب

روايةعلىبهوأحال،(2)المتنيسقلمأنهإلا،عمرأبىابنعن""الصحيح

طريقمن(0139)خزيمةوابن،(4761)والنسائى،(4601)البخارىوأخرجه.(179)الحميدى(1)

به.سفيان

.(.../903)مسلم(2)
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الخسوففىيصلىكيفبابالخسوفصلاةكتاب

وصفسليمانروايةفىوليس،(1)ديعسبنيحيىعنبلال!بنسليمان

ذكرنا.كماعيينةابنروايةفىوهو،بالطول!السجود

الحرفىاللهعبدبناللهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمبوأوأخبرنا-6383

أحمدحدثنا،الشافعئإبراهيمبنالفهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرناببغداد،

يحيىعن،شيبانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،القاضىالبرمح!عيسىبنمحمدابن

الشمسانكسفت:قال!،عمروبناللهعبدعن،سلمةأبىعن،كثيرأبىابن

فىركحتينفركع.جامعةالضلاة:نودىثم!ر،اللهرسول!عهدعلى

الشمس،عنجلىحتىجلسثم،سجدةفىركعتينفركعقامثم،سجدة

.(2)هنمأطول!قطركوعاركعتولاقطسجوداسجدتما:ر!نه!عائشةفقالت

بنمحمدعنمسلموأخرجه،نعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(3)شيبانعنالنضرأبىعنرافع

3/324بكرأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا/-6384

حدثنا:قال!أسمعوأناجعفربنيحيىعلىقرئ:قال!النجادسلمانبنأحمد

بنوعطاء،أبيهعنعطاء،بنيعلىعن،سفيانحدثنا،العقدئعامرأبو

علىالشمسانكسفت:قال!عمروبناللهعبدعن،جميعاأبيهعن،السائب

الركوعفأطال!فركع.يركعلا:قيلحتىالقيامفأطال!،ع!ج!اللهرسول!عهد

.(8/903))1(مسلم

.(6372)فىوتقدم،(740)الصغرىفىالمصنف(2)

.(091)ومسلم،(1501)البخارى(3)
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الخسوففىيصلىكيفبابالخسوفصلاةكتاب

فأطالسجدثثميسجد.لا:قيلحتىفأطال،و31/170فرفع.يرفعلا:قيلحتى

ثئميسجد.لا:قيلحتىالجلوسفأطالفجلسرفعثم.يرفعلا:قيلحتى

انجلتحتىذلكمثلالأخرىفىوفعلرفعثئمال!جود،فأطالسجد

الشئمس)1(.

يحفظولمال!جودطولعمروبناللهعبدعنحفظالزاوىفهذا

ال!جودطولوحفظركعةفىركعتينحفظسلمةوأبو،ركعةفىركعتين

عائشة.عن

ثم:الحديثفىفزاد،سفيانعنإسماعيلبنمؤملرواهوقد-6385

لا:قيلحتىالزكوعفأطالركعثئم.يركعلا:قيلحتىالقيامفأطالرأسهرفع

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرظه.يرفع

.سفيانحدثنا،إسماعيلبنمؤملحدثنا،الزملئعئاش)2(بنحميدحدثنا

فىخزيمةابنأخرجهوقد.(3)الريادةهذهمعجميعابالإسنادينفذكره

.(4)"الصحيح"مختصر

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-6386

الطيالسئ،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،فارسبنأحمدبنجعفر

التالى.الحديثفىتخريجهسيأتى(1)

.3/227والتعديلالجرحوينظر.أ)عباس:والمستدرك،سفى(2)

الذهبى.ووافقه.صحيحغريبعطاءبنيعلىعنالثورىحديث:وقال،1/329الحاكم(3)

به.السائببنعطاءطريقمن(0734)فىوتقدم.(1393)خزيمةابن(4)
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الخسوففىيصلىكيفبابالخسوفصلاةكتاب

علىالشمسكسفت:قال!اللهعبدبنجابرعنالربير،أبىعن،هشامحدثنا

القيامفأطال!!س!اللهرسول!فصلى،الحرشديديومفىع!يىالفهرسول!عهد

ثم،فأطال!ركعثم،فأطال!رفعثم،فأطال!ركعثم:قال!.يخرونجعلواحتى

ركعاتأربعفكانت،ذلكمثلفصنعقامثم،سجدتينسجدثم،فأطال!رفع

أصحابهعلىأقبلثم،صلاتهفىويتأخريتقدموجعل،سجداتوأربع

منهاتناولتلوحئىالجئة(1)نمفقربتوالنار،الجنةعلئغرضت"إنى:فقال!

علئ"وعرضتهشامشكعنه"يدى"قصرت:قال!أو((نلته،ظ31/170قطفا2)

فىتعذبطويلةسوداءحميرية(2امرأةورأيت،تغشاكمأنرهبةأتأخرفجعلتالناز،

ورأيت،الأرضخشالتق)3(منتاكلتدعهاولمتسقهاولمتطعمهافلمربطتهالهاهزه

الشمسإن:يقولونكانواوإئهمالنار،فىقضبه)4(يجزماللثبنعمروثمامةأبافيها

فإذايريكموها،اللهآياتمنآيتانوإئهماعظييم.لموتإلاينكسفانلاوالقمر

عنوجهينمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(ينجلى")حفىفصلواانكسفا

الدسئوائى)6(.هنشام

.!م:"منىىف(1)

.3:صمنطقس(2-2)

وكسرهاالخاءفغالقاضوحكىالطير،صغار:وقيلوخراتها،هوامها:الأرضخثاش(3)

*1/334المعلمإكمالوينظر،2؟6/7النووىبشرحمسلمصحيحالمثمهور.هووالفتح،وضمها

.67/4النهايةينظرالأمعاء.منالبطنأسفلكانماهو:وقيلكلها،للأمعاءاسم:القصب(4)

داودوأبو،(18051)أحمدوأخرجه.(1186)والطيالسى،(96)القبرعذابإثباتفىالمصنف(5)

به.هشامطريقمن(1380)خزيمةوابن،(4771)والنسائى،(1791)

.(490/9)مسلم(6)
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الخسوففىيصلىكيفبابالخسوفصلاةكتاب

البراز،سعدبناللهعبدحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6387

حدثنا،الرعفراك!محمدبنالحسنحدثنا،إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا

نافع،عن،الفهعبيد)1(عن،سليمبنيحيىحدثنا،الشافعئإدريسبنمحمد

لمجؤالنبئفصفى،ؤ!مجاللهرسولعهدعلىخسفتالشمسأن،عمرابنعن

إبراهيمعنأيضاالحديثهذاوروى.(2)ركعتينركعةكلفىركعتينبالناس

يحيىبهتفزدممافهو،(3)سليمبنيحيىعنالشافعىالعباسبنمحمدابن

كفاية.مضىوفيما،عمربنالفهعبيدعنسليمابن

أخبرنا،الفقيهالأرموىمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا-6388

أخبرنا،بهاالنسوئيعقوببنمحمدبنأحمدبنالفهعبدالقاسمأبوالفقيه

بنيعقوبعن،علئبنالحسينحدثنى،سفيانبنالحسنالعباسأبو

فضيلبنالحارثحذثنى:قالإسحاقبنمحمدعن،أبىحدثنا،إبراهيم

الخزاعىشريحأبىعن،العوجاءأبىبنسفيانعن،الخطمئثثمالأنصارئ

بنالفهعبدوبهابالمدينةه!زعثمانعهدفىالشئمسكسفت:قالاو،31/71

ركعتينالصلاةتلكبالناسفصلى،ه!رعثمانفخرج:قالمسعوب.

اللهعبدوجلس،دارهفدخلعثمانانصرفثثم:قال.ركعةكلفىوسجدتين

.31/365الكمالوتهذيب،الحديثعلىالمصنفتعقيبوينظرإعبد،.:سفى(1)

طريقمن(1975)المعرفةفىوأخرجه.ا2.صالافعىعلىأخطأمنخطأبيانفىالمصنف(2)

به.الزعفرانى

بنمحمدبنإبراهيمطريقمن12اصالثافعىعلىأخطأمنخطأبياننىالمصنفأخرجه(3)

به.الثافعىالعباس
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...ثلاثركعلاكلفيركعتينالخسوففييصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

مريأكانلمجواللهرسولإن:فقال،إليهوجلسناعائشةحجرةإلىمسعودابن

325/3إلىفافزعواأصابهماقد/رأيتمفإذا،والقمرالشمسكسوفعندبالصلاة

يمنلموإن،غفلةغيرعلىوأنتمكانتتحذرونالتىكانتإنفإنها؟الصلاة

حرببنزهيرخيثمةأبورواهوكذلك.(1)اكتسبتموهأوخيراأصبتمقدكنتم

.(2)دعسبنإبراهيمبنيعقوبعن

أحمدأخبرنا،ببغدادالمقرئأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-6389

حدثنا،الوهابعبدأخبرنا:جعفربنيحيىعلى:هـقرئقالسلمانابن

بالمدائنصلىحذيفةأن،العرنىالحسنعن،عزرةعن،قتادةعن،سعيد

.الكسوففىعباسابنصلاةمثل

رحعتينالخسو!فىيصلىاناجازمنباب

رحوعاتثلاثرحعةحلفى

بنيحيىجذىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-0639

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

بنعبيدسمعت:يقولعطاءسمعت:قالجريجابنأخبرنا،بكربنمحمد

عهدعلىانكسفتالشمسأن-عائشةيريد-أصدقمنحدثنى:يقولعمير

يركع،ثم،يقومثم،يركعثمقائما)3(،يقومشديداقيامافقاملمجراللهرسول

.موثقونرجاله:2،072"2/6المجمعفىالهيثمىقال.بهيعقوبعن(4387)أحمدأخرجه(1)

به.خيثمةأبىعن(5394)يعلىأبوأخرجه(2)

قياما".9:م،سفى(3)
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...ثلاثركعةكلفىركعتينالخسوففىيصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

فانصرف،سجداتوأربع(1)ركعاتثلاثفىركعتين،يركعثئم،يقومثئم

رفعوإذا،يركحثئماكبر".االله:قالركعإذاوكان،الشثمستجلتوقد

ثئم،عليهوأثنىالفهفحمدفقام.((حمدهلمنالفه"دمع:!ال(ظ31/171رأسه

الفهآياتمنوكنهما،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلاوالقمرالشمس"إن:قال

فىمسلئمرواه.(2)((ىلجنيحئىاللهفاذكرواكسوفارأيتمف!ذابهما،الفهيخوف

يريدحسبته:الحديثفىوقال،إبراهيمبنإسحاقعن"الصحيح"

،صص(3)ري
يريدأنهظننت:جريجابنعنوجماعةالززاقعبدروايةوفى.ئشه

4)ري
ئشه.

بنيحيىجذىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا-6391

بشاربنومحمدإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

حذثنى:هشامبنمعاذوقال:إسحاقحديثوهذا،هشامبنمعاذعنجميعا

صفى:قالتز!ثنهاعائشةعن،عميربنعبيدعن،عطاءعن،قتادةعن،أبى

عنأهو:هشامبنلمعاذقلت.سجداتأربعفىركعاتلستلمجفهالفهرسول

عن""الصحيحفىمسلمرواه.()مريةولاشكبلانعم:قاللمج!؟النبى

.الركوعبمعنىهناوالركعة"ركوعات،.:م،3صفى(1)

به.جريجابنطريقمن(1383)خزيمةوابن،(1469)والنسائى،(1177)داودأبوأخر-(2)

.إركعاتثلاثركعةكل)فى:وعندهم

.(902/6)مسلم(3)

.(4926)الرزاقعبد(4)

به.بشاربنمحمدعن(1382)خزيمةوابنبه.إسحاقعن(1470)النسائىأخرجه(5)



...ثلاثركعةكلفيركعتينالخسوففييصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

.(1)هشامبنمعاذعنالمثنىبنومحمدالمسمعىغسانأبى

بنالملكعبدخالفهماوقد،عائشةعنأنهفىيشكلمقتادة:الشيخقال

الله،عبدبنجابرعنرباحأبىبنعطاءعنفرواه،إسنادهفىسليمانأبى

!يهجحو:اللهرسولابنإبراهيمفيهماتالذىاليومفىكانذلكأنوأخبر

القاسمبنمحمدبنالحسنبنالحسيناللهعبدأبوأخبرناه-6392

أربعسنةإملاءالصولئيحيىبنمحمدبكرأبوحدثناببغداد،الغضائرى

بنأحمدحدثنا،الأشعثبنسليمانداودأبوحدثنا،وثلاثمائةوثلاثين

:قالجابرعنعطاء،عن،الملكعبدعن،يحيىحدثنا،حنبلبنمحمد

فيهماتالذىاليومفىذلكوكانوج!هي!اللهرسولعهدعلىالشمسكسفت

326/3الشمسكسفتإنما:الناسفقال،و172/31،لمج!اللهرسولابن/إبراهيم

،سجداتأربعفىركعاتلشمابالناسفصلىلمجح!النبئفقام،إبراهيملموت

القراءةدونفقرأرأسهرفعثم،قامممانحواركعثم،ةالقراءفأطالقرأثمكئر

القراءةدونالثالثةالقراءةفقرأرأسهرفعثم-،قامممانحواركعثم،الأولى

فسجدللسجودوانحدررأسهرفعثئم،قامممانحواركعثم،الثانية

التىإلاركعةفيهاليسيسجدأنقبلركعاتثلاثفركعقامثم،سجدتين

صلاتهفىتأخرثم،قيامهمننحواركوعهيكونأنإلامنها،أطولقبلها

معه،الصفوفوتقدمتمقامهفىفقامتقدمثم،معهالصفوففتأخرت

والقمرالشمسإنافماس،أيها"يا:فقال،الشمسطلعتوقدالضلاةفقضى

.(7/902))1(مسلم

-21-



...ثلاثركعةكلفىركعتينالخسوففىيصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

حتىفصفواذلكمنشيئارأيئمفإذابشير،لموتينكسفانلااللهآياتمنآيتان

.(1)"ىلجنت

الكعبئ،محمدبنالفهعبدحدثنا،الحافظالفهعبدأبو3936-وأنجرنا

نميربناللهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا

الفهعبدبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،الوليدأبووأخبرنا)ح(

:قالأنهإلا،ومعناهبإسنادهفذكره.الملكعبدحدثنا،أبىحدثنا،نميرابن

إلىانتهىإذاحتى:قالالصفوفتأخرفىوزاد.سجودهمننحووركوعه

صلاتىفىرأيتهوقدإلاتوعدونهشمىءمن"ما:الحديثاخرفىزادثمالنساء.

لفحها،منيصيجىأنمخافةتأخرترأيئمونىحينوذلكبالنارجىءحتىهذه،

متاعيسرقكان،ظ31/172النارفىقصبهيجزالمحجن)2(عحاحبفيهارأيثوحتى

وحتى،ذهبعنهغفلوإن.بمحجنىتعفقانه:قاللهفطنفإنبمحجنه،الحخاج

الارضخشالتقمنتاكلتدعهاولمتطعمهافلمربطتهاالتىالهزةعحاحبةفيهارأيت

فىقمتحتىتقدمترأيئمونىحينوذلكمبالجنةجىءثئمجوعا،ماتتحتى

ألالىبداثم،إليهلتمظرواثمرهامنأتناولأنأريدوأنايدىمددتولقدمقامى،

فىمسلمرواه.(3)"هذهصلاتىفىرأيتهقدإلاتوعدونهشمىءمنفما،أفعل

.(4)ريمنبنالفهعبدبنومحفدشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

.(3481)فىوتقدم.(17441)وأحمد،(1781)داودأبو(1)

.2/192السننمعالم.راحلتهبهيحركالراكبمعالرأسمعقفعود:المحجن(2)

به.نميربناللهعبدطريقمن(منتخب-1010)حميدبنعبدأخرجه(3)

.(904/10)مسلم(4)
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...ثلاثركعةكلفىركعتينالخسوففىيصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

أبورواهاالتىالقضةوفىالقضةهذهفىنظرمنالفه:رحمهالمشيخظل

إنماعنهاأخبرالتىالضلاةوأن،واحدةقصةأنهاعلمجابر)1(عنالزبير

الزبيربنعروةروايةاتفقتوقد،ع!جماللهرسول!ابنإبراهيمتوفىيومفعلها

بنوكثيريساربنعطاءورواية،(2)عائشةعنالرحمنعبدبنتوعمرة

بنالفهعبدعنالرحمنعبدابنسلمةأبىورواية،(3)عباسابنعن،عباس

إنما!رالنبئ(أنعلى)اللهعبدبنجابرعنالزبيرأبىورواية،عمرو (4)

يومئذ:!قولهأكثرهمحكايةوفى،ركوعينركعةكلفىركعتينصلاها

دلالة."لحياتهولاأحل!لموتتنخسفانلاالفهآياتمنايتانوالقمرالشمس"إن

لقولهم:رذاالمقالةهذهوقال!فخطب،ابنهتوفىيومصلاهاإنماأنهعلى

لمأنهعلىدلالةحفظهمفضلمعالعددهؤلاءاتفاقوفى.لموتهكسفتإنما

بنومحمد،و173/31الشافعىإليهذهبكماركوعينعلىركعةكلفىيزد

.(6)تعالىالفهرحمهماالبخارىإسماعيل

(2

(3

.(6386)فىتقدم(

.(6382-6375،6378،6379)فىتقدم(

.(6374،6376،6377،6378)فىتقدم(

.(6383)فىتقدم(

"عنإ.:م،سفى(ه-

.97صالترمذىوعلل،245/1الأمينظر(

.(6397)قبلالبخارىورأى،(6396)فىالشافعىرأىوسيرد
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...أربعركعةكلفىركعتينالخسوففىيصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

رحعتينالخسو!فىيصلىاناجازمن/باب327/3

رحوعاتارلعرحعةحلفى

الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6394

ابنحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسناخبرناإملاء،

صفى:قالعباسابنعن،طاوسعن،حبيبعن،سفيانعن،علئة

أبوقال.سجداتأربعفىركعاتثمانالشئمسكسفتحينلمج!اللهرسول

وعن:قالسفيانبنالحسنعنفيهجعفرأبىابنعمروأبوزادنى:اللهعبد

وذكر،شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)كلذمثلعلى

"(2)
علما.لمحمه

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6395

حبيبحذثنى:قالسفيانعن،يحيىحدثنا،مسذدحدثنا،المثنىأبوأخبرنا

كسوففىصفىأنهلمج!النبىعن،عباسابنعن،طاوسعن،ثابتأبىابن

ثئم،ركعثئم،قرأثم،ركعثئم،قرأثئم،ركعثم،قرأثئم،ركعثئم،فقرأ

المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهمثلها)3(.الأخرىوفىسجد،

به.عليةابنطريقمن(4661)والنسائى،(1975)أحمدوأخرجه.(8377)يئميبةأبىابنمصنف(1)

.(1064)فىعلىعنالروايةوستأتى

.(908)مسلم(2)

،(4671)والنسائى،(560)والترمذى،(3236)وأحمد.بهمسددعن(1831)داودأبوأخرجه(3)

به.يحصطريقمن(1385)خزيمةوابن
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...أربعركعةكلفىركعتينالخسوففىيصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

(1)القطانيحيىعنوغيره

هذهعنأعرضفإنهاللهرحمهالبخارىإسماعيلبنمحمدوأما

الجماعة.روايةخلاففيهاالتىالروايات

ع!يمالنبىعنعباسبىابنعنعباسبنوكثيريساربنعطاءعنرويناوقد

كانوإنثابتأبىبنوحبيبركوعين)2(.ركعةكلفى،ركعتينصلأهاأنه

عنالحديثهذافىسماعهذكرأجدهولم،يدلسكانفقدالثقاتمن

وقد.طاوسعنبهموثوقغير،ظ173/31عنحملهيكونأنويحتمل،طاوس

لستصلاهاأنهفعلهمنعباسابنعنطاوسبىعنالأحولسليمانروى

جميعا:والعددالرفعفىفخالفه،سجداتأربعفىركعات

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6396

بعضيعنىفقال:قالالشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

328/3.ركعةكلفىركعاتثلاثصلىع!يمالنبئأنبعضكمروى:يناظرهكانمن/

-نراهووجهالانفرادعلىالمنقطعنثبتلاونحنمنقطعوجهمنهو:لهقلت

؟(3)ركعاتثلاثصلاةعباسابنعنيروىوهل:قالغلطا.-أعلموالله

:يقولطاوساسمعت:يقولالأحولسليمانعن،سفيانأخبرنا؟نعم:قلنا

أربعفىركعابلستزمزم(4)ةفصفىعباسبىابنبنافصفى،الشمسخسفت

.(909))1(مسلم

س.!)ركوعان:م،سفى(2)

."ركعةكل"فى:الأصلفىبعده(3)

.1/145السارىهدى.مظللمكان:الصفة(4)
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...أربعركعةكلفىركعتينالخسوففىيصلىأنأجازمنبابالخسوفصهلملأةكتاب

(1)عباسابنعنيساربنعطاءعنأسلمبنزيدجعلفما:فقال.سجدات

ابنعنالذلالة:قلتعباسبى؟ابنعنطاوسعنالأحولسليمانمنأثبت

عنبكرأبىبنالفهعبدعنروى؟عنهأسلمبنزيدحديثموافقةعباس

فىزمزمظهرعلىصفىعباسابنرأيت:قالصفوانبنالفهعبدبنصفوان

فىيصفىلاعباسوابن.(2)ركعتينركعةكلفىركعتينالشئمسكسوف

وصفوانيساربنعطاءكانوإذا،الفهشاءإن!ي!النبىةصلاخلافالخسوف

الأحولسليمانروىماخلافعباسابنعنيروونوالحسنالفهعبدابن

أسلمبن،و31/174وزيدبكربىأبنلفهاوعبد،تقبلأنأولىثلاثيةروانتكا

عباسبىابنعنروىفقد:قال.سليمانمنبالحديثبالعلموأشهرحديثاأكثر

عباسابنعنثبتلو:قلت.ركعةكلفىركعاتثلاثزلزلةفىصفىائه

(3)نإو،والرلزلةوالقمرالشمسخسوفبينفزقعباسابنيكونأناشبه

.(الأثبت)بالأكثرفاخذنا،رويتمفاوأثبتأكثرفأحاديثنا)4(بينهماسؤى

قالهحيثعميربنعبيدحديثبالمنقطعالشافعئأرادوإنماالثيخ:قال

بنالملكعبدحديثبالغلطوارادبالتوفم)6(،!ال!عائشةعن

.(6374)فىتقدم(1)

.(6446)فىتخريجهسيأتى(2)

إلانها.:م،سفى(3)

)فأحاديثها".:مفى(4)

.19،192اصالحديثاختلاتفىوالافعى،(1983،1987)المعرفةفىالمصنف(5)

.(6390،6391)فىتقدم(6)
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...أربعركعةكلفىركعتينالخسوففىيصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

وقال،عميربنعبيدعنعطاءعنفرواهخالفهجريجابنفإن؟(1)سليمانأبى

.(2)ءاطعحديثفىالملكعبدعلىجريجلابنأقضى:حنبلبنأحمد

بنمحمدعن""العللكتابفىاللهرحمهالترمذئعيسىأبوحكىوفيما

329/3صلاةفىعندىالزواياتأصح/:قالأنهاللهرحمهالبخارىإسماعيل

.(3)سجداتأربعفىركعاتأربعالكسوف

أبىبنحبيبعنضعيفآخروجهمنروىوقداطه:رحمهالشيخظل

حذيفة:عنزفربنصلةعنثابت

القاسمأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-6397

بنمحمدجعفرأبوحدثنا،الماسرجسئعيسىبنالحسنبنالمؤملبنعلئ

أبى،حدثنى:قالليلىأبىبنعمرانبنمحمدحدثنا،سليمانبناللهعبد

عنزفر،بنصلةعن،ثابتأبىبنحبيبعن،ليلىأبىابنعن

فكئر،فقامبالناسالشئمسكسوفعندصلىلمج!آاللهرسولأن،زجنهحذيفة

نأقبلركعاتأربعذلكصنع،ركعكمارفعثثم،قرأكماركعثئم،قرأثئم

ولم،ذلك(ظ31/174مثلفصنعالثانيةفىقامثم،سجدتينسجدثئم،يسجد

.(به)يحتجلاليلىأبىبنالزحمنعبدبنمحمد.(4)الركوعبينيقرأ

.(6392،6393)فىتقدم(1)

.(5123)الرجالومعرفةالعلل(2)

.97صالكبيرالعلل(3)

الهيثمىقال.بهعمرانبنمحمدطريقمن(2234)الدعاءفىوالطبرانى،(2924)البزارأخرجه(4)

.كلاموفيهليلىأبىبنمحمدفيه:208/2المجمعفى

.(87)عقبتقدم(5)
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..أربعركعةكلفىركعتينالخسوففىيصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

صاحبابمثلهيحتجلمبإسنادركعةفىركوعاتخمسوروى

ما:وهو(1)""السننفىداودأبوأخرجهولكن،""الصحيح

،إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6398

عبادبنالحسنبنوموسىحنبلبنأحمدبنالفهوعبدأيوببنمحمدأخبرنا

بنعمرحدثنا،المؤمنعبدبنروحأخبرنا:قالواأيوببنلمحفدواللفظ

أبىعن،العاليةأبىعن،أنسبنربيععن،الرازئجعفرأبوحدثنا،شقيق

!عاللهرسولوإن،!شجالفهرسولعهدعلىالشمسكسفت:قالكعبابن

سجدتين،سجدثم،ركعاتخمسوركع،الطوالمنسورةفقرأبهمصثى

سجدثم،ركعاتخمسوركع،الطوالمنسورةفقرأالثانيةفىقامثثم

كسوفها)2(.تجلىحتىيدعوالقبلةمستقبلهوكماجلسثثم،سجدتين

كسوففىصلىر!بهعلياأنالبصرئالحسنعنويذكر-6399

عمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا/.سجداتوأربعركعاتخمسالشمس3/330

عن،هشيمعنحكايةالشافعئقال:قالالربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا

.(3)بذلكالحسنعن،يونس

ركعة:فىركعاتأربع:ز!بهعلىعنويذكر

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-5564

.(1821)داودأبو(1)

.(52212)المسندزواند(2)

.168/7والثافعى،(1988)المعرفةفىالمصنف(3)
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...أربعركعةكلفىركعتينالخسوففىيصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

بناللهعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

سليمانحدثناالواحد،عبدحدثنامحمد،بنيونسحدثنا،المنادى

انكسفت:قالربيعةبنحنشعن،عتيبةبنالحكمحدثناالشئيبانئ،

سورةفقرأعندهبمنفصلىفخرج:قالرفجنه.علىعهدعلىالشمس

نحواركعثم،بالقراءةوجهربدأبأئهما(و31/175أدرىلا،"و"يس""الحج

)اثئم،قيامهمننحواركعثئم،قيامهمننحوافقامرأسهرفعثم،قيامهمن

ثم،ركعاتأربعقيامهمننحواركعثم،(اقيامهمننحوافقامرأسهرفع

صنعكمافصنعقامثم،"و"يس""الحجبسورةفقرأقامثم،الزابعةفىسجد

،انصرفثم،فدعاقعدثئم،سجداتوأربعركعاتثمانالأولىالركعةفى

51ورو،الشيبانئسليمانيرفعهلم.(2)الشمسعنانجلىوقدانصرافهفوافق

فرفعه:الحكمعنالحربنالحسن

بنأحمدبنعمربناللهعبدحدثنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-1046

نعيموأبوادمبنيحيىحدثنا،أيوببنشيبحدثنا،بواسطشوذب

عنالحز،بنالحسنعنزهير،حدثناقالوا:الطنافسئعمربنوحفص

الشمس،كسفت:قالرف!علىعن،حنش:لهيقالرجلعن،الحكم

قراءتهمننحوا3)ركعثمونحوها،"يس"بفقرأ،للناسد!بهعلئفصلى

(3السورةقدرقامثم.حمدهلمناللهسمع:وقالرأسهرفعثم،السورة

.3:صمنطقس(ا-1)

به.سليمانطريقمن(4936)الرزاقعبدأخرجه(2)

الأصل.:فىليس(3-3)
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...أربعركعةكلفيركعتينالخسوففييصلىأنأجازمنبابالخسوفصلاةكتاب

قامثئم.حمدهلمناللهسمع:قالثئم،قراءتهقدر(اركعثئمويكئر،يدعو
(1

:قالثئم،ركعاتأربعركعحتى،أيضاذلكقدرركعثم،ال!ورةقدرأيضا

فىكفعلهففعل/الثانيةالزكعةفىقامثثمسجد،ثئم.حمدهلمنالفهسمع331/3

حذثهمثئم،الشمسانكشفتحتىويرغبيدعوجلسثم،الأولىالزكعة

.(2)لعفكذلك!جدالفهرسولأن

حنش:قالالحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا

ربيعة-بنحنش:بعضهموقالالكنانئ-المعتمرأبوالمعتمر،ظ175/31ابن

فىيتكفمون،(3)عتيبةبنوالحكمحرببنسماكعنهروى،زجهعلياسمع

أحمد:أبوقالالبخاركئى)4(.عنيذكرهحفادبناسمعت،كوفىوهو،حديثه

بنحنش:عنهالعباسبنمحمدأخبرخ!فيماالنسائئالزحمنعبدأبووقال

.(بالقوئ)ليسالمعتمر

هذهفىالواردةالأخبارتصحيحإلىذهبمنأصحابناومن:الشيخقمال

ومئئ،ركعةكلفىركوعينمزة؟مزاتفعلها!ي!النبئوأنالأعداد،

لأصل.ا:فىلي!(ا-1)

قال.بهنعيمأبىطريقمن(1388،4139)خزيمةوابن.بهادمبنيحىعن(6121)أحمدأخرجه(2)

.ثقاترجاله:207/2المجمعفىالهيثمى

أعيينة!.:3ص،الأصلفى(3)

والضعفاء،99/3الكبيروالتاريخ،237/1الصغيهروالتاريخ.2/844الكاملفىعدىابن(4)

.اقتيبةبناالحكم:وفيه،4أصالصغيهر

فى:عليهالكلامينظرالكوفى.المعتمرأبو،الكنانىربيعةابن:ويقالالمعتمر،بنحث!هو(5)

.17أصللنسائىوالمتروكينوالضعفاء،7/432الكمالوتهذيب،2/484عدىلابنالكامل

ويرسل.أوهامله،صدوق:1/205التقريبفىحجرابنوقال
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ركعتينالخسوففىصلىمنبابالخسوفصلاةكتاب

كلفأذى،ركعةكلفىركوعاتأربعومرة،ركعةكلفىركوعاتثلاث

يرلمإذاالركوعفىيزيدكانع!ي!وكأنه،جائزالجميعوأن،حفظمامنهم

بنمحمدبعدهومن،(1)راهويهبنإسحاقهذاإلىذهب.تجلتقدالشئمس

وأبو،الصبغئأيوببنإسحاقبنأحمدبكروأبو،(2)خزيمةبنإسحاق

صاحبالمنذربنإبراهيمبنمحمدبكرأبوواستحسنهالخطابئ)3(،سليمان

التوفيق.وبالفه"الخلافيات")4(،

أعلم.والله،أصحالترجيحمنالشافعئ)6(()اختارهوائذى

رحعتينالخسو!فىصلىمنباب

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-6402

عامر،بنسعيدحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

انكسفت:قالبكرةأبىعن،الحسنعنعبيد،بنيونسعن،شعبةحدثنا

فىالبخارىرواه.(7)ركعتينفصلىع!ي!،الفهرسولعهدعلىالشمس

.،سجداتأربعفىركمات"أربع:عنه(560)عقبالترمذىسننفى(1)

.(1385)عقبخزيمةابنصحيح(2)

.256/1،257السننمحالم(3)

.(2838)عقبالأوصط(4)

.،إليه)أشار:م،3صفى(5)

.(6396)نىلقدم(6)

طريقمن(3660)البزاروأخرجه.بهمرزوقابنعن1/330المحانىشرحفىالطحاوىأخرجه(7)

به.عامربنصحيد
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ركعتينالخسوففىصلىمنبابالخسوفصلاةكتاب

.(1)رماعبنسعيدعنمحمودعن""الصحيح

عليهإبراهيمابنهتوفىيوملمجييهالفهرسولصلاةعنخبزوهذا،و176/31

ما:بدليلال!لام

عليهةقراءالخوارزمئغالببنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3046

بنمحمدحدثنا،النيسابورئأحمدبنمحمدالعباسأبوحدثناببغداد،

عن،يونسحدثنا،الوارثعبدحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا،نعيم

الشئمس،فانكسفتجي!الفهرسولعندكنا:قالبكرةأبى/عن،الحسن332/3

فصفى،الناسوثابالمسجدإلىانتهىحتىرداءهيجزلمجيرالفهرسولفخرج

الفهيخؤفاللهآياتمنآيتانوالقمرالشمس!إن:قالانكشففلضا،ركعتينبنا

حتىفصفواذلكرأيتمف!ذا،لحياتهولاأحدلموتينخسفانلاوإئهما،عبادهبهما

فىناسفقال.إبراهيم:لهلمالماتلهابناأنوذلك:قالبكم".مايكشف

ء(2).
نأإلا،الوارثعبدعنمعمرابىعنلما"الصحيحفىالبخارئرواه.دد

جماعة.ه!ذوقد.(3)،عبادهبهماالفه"يخؤف:قولهيذكزلم.معمرأبا

توفىيومكانذلكأنإخبارهمع.ركعتينبنافصفى:الحديثفىوقوله

ابنأثبتهكماركوعينركعةكلفىركعتينبهيريد،ال!لامعليهإبراهيم

.(4)ورمعبنالفهوعبدوجابروعائشةعباس

.(2601)لبخارىا(1)

به.موسىبنعمرانعن(1490)الشاثىأخرجه(2)

.(6301)البخارى(3)

.(6383،6385،6386-6374)فىتقدمماينظر(4)
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ركعتينالخسوففىصلىمنبابالخسوفصلاةكتاب

فىفقالواعبيد،بنيونسعنوغيرهزريعبنيزيدورواه-6404

بنالحسينبنمحمدعمرأبو.أخبرناهتصلونكماركعتينفصفى:الحديث

حدثنا،الحسينبنداودحدثناالمهرجاك!،سهلأبوأخبرنا،القاضىمحمد

كما:وقال،بمعناهفذكره.يونسعن،زريعبنيزيدأخبرنا،يحيىبنيحيى

الخسوفوصلاة،ظ176/310(1)السلامعليهابنهموتيذكرلمأنهإلا.تصفون

أعلم.واللهإليها،فأشاربينهمفيمامشهورةكانت

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5064

بشرحدثنا،القواريرئعمربناللهعبيدحدثنا،السكنبنعيسىبنمحمد

سمرةبنالزحمنعبدعن،عميربنحئانعن،الجريرئحدثنا،المفضلابن

الشئمس،انكسفتإذع!ي!اللهرسولحياةفى!ربأسهمأرمىأنابينما:قال

.اليومال!ثئمسكسوففىع!ي!اللهلرسوليحدثمالأنظرن:وقلتفنبذتهن

حتى،ويدعوويكئرويهفلويحمديسبحيديهرافغوهوإليهفانتهيت:قال

الصحيح""فىمسلئمرواه.(2)ركعتينوركعبسورتينفقرأ،الشئمسعنحسر

ركعتين.وركعبسورتينفقرأ:وقولهالقواريرئ)3(.عمربناللهعبيدعن

،أثبتوهجماعةعنرؤيناهفقد،ركعةكلفىبذلكمرادهيكونأنيحتمل

به.يزيدطريقمن(1374)خزيمةوابن،(1015)الشائىأخرجه(1)

،913/26)ومسلم،(06172)وأحمد.بهالمفضلبنلرطريقمن(1195)داودأبوأخرجه(2)

به.الجريرىطريقمن(1373)خزيمةوابن،(4591)والشائى،(27

.(913/25)مسلم(3)
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3/333

ركعتينالخسوففىصلىمنبابالخسوفصلاةكتاب

.بالقبولأولىفهوشاهاوالمثبت

بها،المهرجاخ!المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6406

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا

عن،قلابةبىأعن،خالدعن،الثقفئالوفابعبدحدثنا،بكرأبىبنمحمد

فخرج،جمي!الفهرسول/عهدعلىالشمسانكسفت:قالبشيربنالنعمان

)افلفا،انجلتحتىيصفىيزلفلمالمسجد،أتىحتىثوبهيجزفزعا

منعظييملموتإلأينكسفانلاوالقمرالشمسأنءنرعمونناساأإن:قال(اانجلت

لحياته،ولاأحدلموتينكسفانلاوالقمرالشمسإن؟كذلكوليسالعظماء،

خلقهمنلشىءتجلىإذاوجلعزالئهوإن،و177/31،اللهآياتمنآيتانولكئهما

هذاالمك!وبةإ)2(.منصفيتموهاصلاةكأحدثفصفواذلكرأيتمف!ذاله،خشع

عنرجلعنرواهإنمابشير،بنالنعمانمنيسمعهلمقلابةأبو؟مرسل

:الأخيرةالففظةهذهفيهوليس،النعمان

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0764

بنإبراهيمحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

عن،رجلعن،قلابةأبىعن،أتوبعن،الوارثعبدحدثنا،الحخاج

يصفىفجعل،جمي!الفهرسولعهدعلىالشئمسكسفت:قالبشيربنالنعمان

.3ص،س:فىىميل(ا-1)

الوهابعبدطريقمن(1404)خزيمةوابن،(1262)ماجهوابن،(1484)النسائىأخرجه(2)

.(1485)النسائىضحيففىالألبانىوضعفهبه.
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ركعتيقالخسوففىصلىمقبابالخسوفصلاةكتاب

:فقال،الشصسانجلتحتى،(اويسلمركعتيق)اويصفى،ويسفمركعتين

عظييملموتينكسفإنما:منهماواحدكسفإذايقولونكانواالجاهلئةمنناشاإإن

فإذأ،اللهخلقمنخلقانوكنهما،كذلكليسذلكوإن.الأوضأهلعظماءمن

بنالحارثورواه.(2)"اولصفذلكوأيتمفإذاله،خشعخلقهمنلشىءاللهتجلى

فجعل:فيهقالبشمير،بنالنعمانعنقلابةأبىعنأئوبعنالبصرئعمير

.(4)انجلتحتىعنها(3)ويسألركعتينيصفى

توهمالتىالألفاظهذهعنخاليابشميربنالنعمانعنالحسنورواه

التجفى:لفظعنوخالياخلافا،

!بمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرناه-6408

بنمعاذحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

نأبشمير،بنالنعمانعن،الحسنعن،قتادةعن،أبىحذثنى،هشام

وقدالمسجدأتى،ظ177/31حتىرداءهيجرمستعجلاخرج!كل!جالفهرسول

نإ:يقولونالجاهليةأهل"إن:وقالانجلتحتىفصفى،الشئمسانكسفت

334/3الشمسوإنالأوض.عظماءمنعظيبملموت/إلاينخسفانلاوالقمرالشمس

الفهويحدث،وجلعزاللهخلقمنخلقانولكئهماأحد،لموتينخسفانلاوالقمر

3،م.:ص)1-ا(لي!فى

به.الوارثعبدطريقمن(18351)احمداخرجه(2)

.()وسأل:مفى(3)

به.عميربنالحارثطريقمن(1931)داودأبوأخرجه(4)

-35-



ركعتينالخسوففىصلىمنبابالخسوفصلاةكتاب

.(1)"ارمأوجلعزالفهيحدثأوينجلىحتىفصفواانخسففأئهمايشاء،ماخلقهفى

محفوظا.يكونأنأشبههذا

الهلاصر:قبيصةعنقلابةأبىعن:قيلوقد

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6459

حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثنا،الحافظيعقوب

بنالفهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمأبووأخبرنا)ح(أيوبعن،وهيمب

بنإسماعيلحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدحدثناببغداد،الحرفئالفهعبد

حدثناسعيد،بنالوارثعبدحدثنا،الحخاجبنإبراهيمحدثنا،إسحاق

عهدعلىالشمسكسفت:قالالهلالىقبيصةعن،قلابةأبىعن،أئوب

فقال،وانجلت:قال.القيامفيهماأطالركعتينبهمفصفى،لمج!النبى

فصفواذلكرأيتمف!ذا،عبادهبهااللهيخؤفتخويفاالآيات"إنما:كحالنبئ

فىوليس،الوارثعبدحديثلفظ.(2)"المكتوبةمنصفيتموهاصلاةكأحدث

يومئذمعهوأناثوبهيجزفزعافخرج:أؤلهفىوزاد)تخويفا".:وهيبرواية

عنرجلعنرواهإنما،قبيصةعنقلابةأبويسمعهلمأيضاوهذا.بالمدينة

قبيصة:

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-6415

به.هامبنمعاذطريقمن(1489)النسائىأخرجه(1)

طريقمن(80602)وأحمد.بهإسماعيلبنموسىعن(1851)داودأبووأخرجه.1/333الحاكم(2)

وابن،(1486)والشائىبه.أيوبطريقمن(1485)والشائى،(06072)وأحمدبه.وهيب

.(254)داودأبىضجففىالألبانىوضعفهبه.قلابةأبىطريقمن(1402)خزيمة
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ركعتينالخسوففىصلىمنبابالخسوفصلاةكتاب

عبادحدثناسعيد،بنريحانحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثناداود،أبو

نأ،عامربنهلالعن،قلابةأبىعن،أيوبعن،منصورابناو،78/31

إسماعيل،بنموسىحديثبمعنى.كسفتالشمسأنحدثهالهلالئقبيصة

إلىراجعةأنهاعلىتدلالأحاديثهذهفألفاظ.(1)النجومبدتحتى:قال

منجماعةأثبتوقد،السلامعليهماابنهتوفىيومصلاتهعنالإخبار

منروايةمنبالقبولأولىفهو،(2)ركعةكلفىركوعهعددالحفاظأصحابه

التوفيق.وبالله،يثبتهلم

نأ(3)بكرةأبىبحديثاحتجمناحتجاجاللهرحمهالشافعئذكروقد

بنسمرةوحديث.صلاتكممننحواركعتينالكسوففىصلىلمجيبالنبئ

بنالنعمانوحديث.(4)تعالىاللهشاءإنيردوذلك،معناهفىجندب

أثبتلأنه؟قولهيقبلأنأولىبالزيابالجائىبأنأحاديثنارجحثم،بشير

إسنادأثبتمنحديثنافىإسنادناوبأن،الحديثنقصالذىيثبتلمما

الربيع،أخبرنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوبذلكأخبرنا.الناس

لتماجنه)6(الشافعىعن

(2

(3

.(255)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1861)داودأبو(

.(6383،6385،6386-6374)فىتقدم(

.(6402،6403)فىتقدم(

.(6413)فىسيأتى(

.(6408-6406)فىتقدم(

.19،191؟صالحديثاختلاففىوالشافس،(1982)المعرفةفىالمصنف(
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الشمسخسوففىبالقراءةيسرقال:منبابالخسوفصلاةكتاب

الشمسخسو!فىبالقراءةيسر4قالمن/باب335/3

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-1146

علىأبووأخبرنا)ح(مصعبأبوحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

جميعا،القعنبئحدثناداود،أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئ

:قالعباسابنعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،مالكعن

بنحوطويلاقيامافقاممعهوالناسع!حماللهرسولفصفى،الشمسخسفت

سورةمننحواأ!اق:مصعب(ظ178/31أبىروايةوفى.""البقرةسورةمن

منمسلموأخرجه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)""البقرة

قرأ؟مايسمعنمأنهعلىدليلهذافى:الشئافعئقال.(2)مالكعناخروجه

.(3)بغيرهيقدرهلمسمعهلولأنه

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6412

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

حدثنى،حبيبأبىبنيزيدحدثنى،لهيعةابنحدثنى،الحباببنزيد

لهنسمعفلمالكسوفصلاةصلىلمجمالنبئأن،عباسبىابنعن،عكرمه

(4)ا"
صولا.

.(6374)فىوتقدم.(1891)داودوأبو،(606)مصعبأبىبروايةالمرطا(1)

.(.../709)مسلمو،(2501)البخارى(2)

.243/1الأم(3)

لهيعة.ابنفيه:3/1259الذهبىوقالبه.الحباببنزيدعن(3278)أحمدأخرجه(4)
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الشمسخسوففىبالقراءةيسرقال:منبابالخسوفصلاةكتاب

أخبرنا،ادببغدالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3146

أسمع:وأناالبرص!عيسىبنمحمدبنأحمدعلىقرئ:قالسلمان!بأحمد

يعنىعبادابنعن،قيسبنالألممودعن،الثورئسفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا

فذكر.خطبتهفىقالأنهجندببنسمرةعن،القيسعبدمنرجلثعلبة

فصلىفاستقدم:قال،الشمسخسوففى!ك!يه!النبىصلاةفىالحديث

ركعثم،صوتالىنسمعلامصلاهفىقامماكأطولفقام،معهونحنبالناس

مثلالثانيةفىفعلثمصوتا،لهنسمعلاصلاةفىبناركعماكأطولبنا

.(1)كلذ

يعقوببنأحمدسعيدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4146

سعد،بناللهعبيدحدثنا،الرازىالليثبنأحمدبنالحسنحدثنا،الثقفئ

عروةبنهشامحدثنى:قالإسحاق(3)نباعن،أبىحدثنا،2عمىحدثنا

عن،عروةعنحدثنىقدكل،يساربنسليمانعن،سلمةأبىبناللهوعبد

فخرج،!ك!يه!االفهرلممول!عهدعلىالشصسكسفت:قالتعائشة،و179/31

سورةقرأأنهفرأيتقراءتهفحزرت،بالناسفصلى!كجيه!آاللهرسول

فرأيتقراءتهفحزرت،القراءةفأطالقامثم،سجدتينسجدثم،""البقرة

مذىوالتر،(06102)وأحمد.نعيمأبىطريقمن(1397)خزيمةوابن،(9441)النسائىأخرجه(1)

طريقمن(4831)والنسائى،(1841)داودوأبوبه.سفيانطريقمن(1264)ماجهوابن،(562)

.(253)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.الأسود

.43/5للعينىداودأبىشرحسعد.بنإبراهيمبنيعقوبهوعمه(2)

"أبى!.:م،سنى(3)
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الخسوفصلاةكتاب

.(1)"عمران"آلسورةقرأأنه

بهاالجهراختارمنباب

فىقالأنهإلا""السننكتابفىسعدبنالفهعبيدعنداودأبوورواه

سجدثئم،الحديثوساق:-""البقرةبسورة:قولهابعد-الأولىالزكعة

دونالقراءةوصفالحديثبهذاقصدالهعلىدليلذلكوفى.2سجدتين

.والقيامالركوععددوصف

بهاالجهراختارمنباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6415

،مهرانبنمحمدحدثنا،الزازئالعباسبنالحسنحدثناالضفار،عبيد

عنيخبرشهابابنسمع،نمربنالزحمنعبدحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا

منفرغفإذا،بقراءتهالكسوفصلاةفىجهر!ي!جمالنبئأن،عائشةعن،عروة

الحمد((.ولكربنا،حمدهلمنالفه)سمع:قالرأسهرفعوإذا،وركعكئرقراءته

وأربعركعتينفىركعاتأربعفصفى،الكسوفصلاةفى/القراءةيعاودثئم3/336

(3)

بنمحمدعن"الصحيح"فىجميعاومسلئمالبخارئرواه.سجدات

الرهرئعنحسينبنوسفيانكثيربنسليمانتابعه:البخارئقال.4مهران

الجهر)5(:فى

سعيدا.بناللهاعبد:وعنده.الذهبىووافقهوصححه333/1،334الحاكم(1)

.(4901)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(1871)داودأبو(2)

به.الوليدطريقمن(2850)حبانوابن،(1493)النسائىأخرجه(3)

.(109/4)ومسلم،(5601)البخارى(4)

.(0661)عقبالبخارى(5)
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بهاالجهراختارمنبابالخسوفصلاةكتاب

كثير:بنسليمانحديثأما

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوفأخبرناه-6416

كثير،بنسليمانأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا،المثنىأبوأخبرنا(ظ179/31

عهدعلىالشمس(1)خسفت:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهرىعن

.(2)وأطالبالقرآنفجهرقرأثم،الناسوكبرفكبرفقام،لمجتاللهرسول

حسين:بنسفيانحديثوأفا

أحمدأخبرنا،ادببغدالمقرئأحمدبنغلئالحسنأبوفأخبرنا-7146

الربيع،بنالحسنحدثنا،عليهقراءةمحمدبنجعفرأخبرنا،سلمانابن

،عروةعن،الرهرىعن،حسينبنسفيانعن،الفزارىإسحاقأبوحدثنا

فصفى.الشمسانخسفت:قالأو.الشمسانكسفت:قالتعائشةعن

الزهرئ:عنالأوزاعىعنروىوقد.(3)بالقراءةفجهرعجتاللهرسول

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-6418

الأوزاعىحدثنا،أبىحدثنامزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوب

نأر!تها،عائشةعن،الزبيربنعروةأخبرنى:قالالزهرىحدثنى:قال

.(4)الكسوفصلاةفىبهايجهرطويلةقراءةقرأعجتاللهرسول

.!تفسك":م،سىف(1)

به.سليمانطريقمن(1880)الكبرىفىوالنسائى،(24473)أحمدأخرجه(2)

بنسفيانطريقمن(1379)خزيمةوابن،(1881)الكبرىفىوالنسائى،(563)الترمذىأخرجه(3)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.حسين

به.مزيدبنالوليدبنالعباسعن(8811)داودأبووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/334الحاكم(4)
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بهاالجهراختارمنبابالخسوفصلاةكتاب

بكوأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-6419

السلمئ،يعنىإسماعيلبنمحمدحدثنا،القاضىخلفبنكاملبنأحمد

بنإسحاقعن،أعينبنموسىحدثنا،النفيلىخالحفصبنسعيدحدثنا

فىصلى!قهاللهرسولأن،ر!نهاعائشةعن،عروةعن،الرهرئعن،راشد

الأولىالزكعةفىفقرأ،سجداتوأربعركعاتأربعالشمسكسوف

حنشعنأو،31/80ورؤينا.(1)"الروم"أو"بى"لقمانالثانيةوفى،"العنكبوتبى"

أبوحكىوفيما.(2)الشمسكسوفصلاةفىبالقراءةجهرأنهر!جنهعلىعن

ز4لمحئهاء،ئشةحديث:قالأنهإنبخاهـئإسماعيلبنمحمدعن(3)ىذمالترعيسى

سمرةحديثمنعندىأصح،الكسوفصلاةفىبالقراءةجهر4)!حمالنبئأن

فيها.القراءةأسز(4ص!لمحهشصالنبئأن

الرهرى.،ي!رفىالجهرفىر!نهاعائشةحديث:اللهرحمهأحمدالإمامقال

علىيدلمازعيهما(6)عباسابنعنثتم،()عائشةعنآخروجهمنرؤيناوقد

أعلم.والله،(7)اهبالاسرار

(2

(3

به.حفصبنسعيدطريقمن2/64الدارقطنىأخرجه(

.(6400)فىتقدم(

.(164)97صالترمذىعلل(

.3ص:منسقط(4-

.(6414)فىتقدم(

.(6411،6412)فىتقدم(

وأرجح.أصرحالجهرفىالزهرىرواية:3/1261الذهبىقال(
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والعيد...الخسوفاجتماعحواوعلىبهيستدلمابابالخسوفصلاةكتاب

والعيدالخسو!اجتماعجوازعلىبهيستدلماباب

الشهر)1(منالعاشرفىالخسو!وقوعلجواز

أحمدبنمحمدالحسينأبوأخبونا،الحافظاللهعبدأبوأحمونا-5246

حدثنى:قالسعدبنمحمذحدثنا،فهمبنالحسينحدثسا6الأصصأتميمابن

منخلونلياللعشرالثلاثاءيوممات!يواللهرسولابنإبراهيمأنالواقدى

أئمجمندمازنبنىفىوفاتهوكانت،بالبقيعودفنعشرسنةالأولربيعشهر

.(2)ارهشعشرثمانيةابنوهوومات،النجاربنىمنالمندربنتبرور

حدثناالوليد،أبوأخبونا،إجازةالحافظالفهعبدأبووأنبأنى-6421

بنمحمدحدثنا،مجمعبنإسماعيلحدثنا،(3)وكيعخلفبنمحمدبكرأبو

بنالرحصنعبدعن،عبيدبنالمنذرعن،زيدبنمةأساحدثنا،الواقدىعمر

337/3ابن/إبراهيمموتحقرت:قالتسيريرأفهعن،ثابتبنحسان

لموتهذا:الناسفقاليومئذ،الشئصسفكسفت(ظ180/31!حم،النبى

."لحياتهولاأحدلموتتنكسفلاالشمس"إن:!مالفهرسولفقال.إبراهيم

.(4)رشعسنةالأولربيعمنخلونلعشرالثلاثاءيومومات

ذلكوقوعامتاعلكقشىء،كل-علىقادروالفه،يقعولنذلكيقعلم:3/1261الذهبىقال(1)

الشهر.ومحشرينئامنليلةالهلالرويةكامتاع

وقال.برزةام:منبدلا.بردةأم:وفيهما1/431،441سعدوابن،5/429الدلائلفىالمصنف(2)

؟تسندهولمكيف،لودروإهالواتدىكانفلو،أسندتإذاافسدت:3/1261الذهبى

.163/25الكمالتهذيبوينظر"ووكغ".:م،3ص،سفى(3)

به.الواتدىعن143/1،144سعدابناخرجه(4)
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وألعيد...الخسوفاجتماعجوازعلىبهيستدلمابابالخسوفصلاةكتاب

كيه!اللهرسول!فوفاةمحفوظاكانفإن،(1)راكببنالربيرذكرهوكذلك

خسفتالشمسأنصحيحةأخبارفىرويناوقد.عشرةإحدىسنةبسنةبعده

.(2)لمج!إالفهنبىابنإبراهيمتوفىيوم

بن3)إبراهيمإسحاقأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا-6422

صص(3
الأشعث،أبوحدثنا،الثقفئإسحادتىبنمحمدحدثنا،يحيىبنمحمد

قتل:قالقتادةعن،عروبةأبىبنسعيدأخبرناالعلاء،بنزهيرحدثنا

سنةالمحزممنمضينلعشرعاشوراءيومالجمعةيومزصالماعلىبنالحسين

.(4)ونصفأشهروستةسنةوخمسينأربعابنوهووستينإحدى

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-6423

الجئار،عبدبنالنضرالأسودأبوحدثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

كسفترفل!علىبنالحسينقتللفا:قال!،قبيلأبىعن،لهيعةابنأخبرنا

.(هى)أنهاظنناحتىالنهارنصفالكواكببدتكسفةالشمس

سيرين.إلىب!سنادهالزبيرطريقمن(776)24/306الطرانىأخرجه(1)

.(0637،6392،6393،0346)ينظر(2)

.16/164النبلاءأعلامسيروينظر.م،س:فىلي!(3-3)

الثقفىإسحاقبنمحمدطريقمن(0179)الصحابةمعرفةفىنعيمابووأخرجه.3/177الحاكم(4)

ضعيف،لهيعةابن:3/1261الذهبىوقالبه.لهيعةابنطريقمن(2838)الطرانىأخرجه(5)

.بعدهأوبأيامذلكقبليكونبل،!همصرعهيومكانالكسوفإن:يقللمصحتههوتقدير
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القمرخسوففىالصلاةبابالخسوفصلاةكتاب

القمرخسو!فىالصلاةباب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6424

إسماعيل،حدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا،(االحسنبن)اعلئأخبرنا،يعقوب

:!مجاللهرسولقال:قالالأنصارىمسعودأبىعن،حازمأبىبنقيسعن

يكسفانلاوإنفما،عبادهبهمااللة)2(يخوثاللهآياتمنآيتانوالقمرالشمس"إن

ينكشفحتىوادعوافصلواشيئامنهارأيتمفإذا،(3لحياتهولا3)أحدلموت،و31/181

.(4)"بكمما

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6425

يحيىحدثنا:قالامحمدبنوجعفرالوراقحجاجبنمحمدحدثنى،يعقوب

:قالأنهإلا،بمثلهفذكره.إسماعيلعن،هشيمأخبرنا،يحيىابن

وأخرجه،يحيىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه."يكش!"

.(6)دلاخأبىبنإسماعيلعناخروجهمنالبخارى

إسماعيل،عنووكيعجريرحديثمنالكتابهذاأولفىورويناه

.376/20الكمالتهذيبوينظرعلى".بن"الحسن:م،3صوفى،إ"الحسن:سفى(ا-1)

.3ص،الأصل:فىليس(2)

."الناس"من:س،الأصلفى(3-3)

.(637،6371")فىوتقدمبه.يعلىعن(1566)الدارمىأخرجه(4)

به.هثيمطريقمن(572)17/021الطبرانىأخرجه(5)

.(1401)والخارى،(191/12)مسلم(6)
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الخسوفصلاةكتاب

(1)((فصلوارأيتموهما"فإذا:فيهو

(3)يرص.

عائشه.عن

القمرخسوففيالصلاةباب

عروةعنالرهرىعنعقيلقاله(2)وكذلك.

نىأخبر،لإسماعيلئابكربوأناأخبر،لأديباعمروبوأناأخبر-6246

عمروأحبرنى،وهببناللهعبدحدثنا،معروفبنهارونحدثنى،يعلىأبو

بناللهعبدعن،أبيهعن،حدثه،القاسمبنالزحمنعبدعن،الحارثابن

ولاأحل!لموتيخسفانلاوالقمرالشمس)إن:قالنهأع!ي!لفهارسولعن،عمر

فىالبخارئرواه.(4)"اوقصفرأيتموهاف!ذاالفه،آياتمنآيةولكنهما،لحياته

ابنعنالأيلىسعيدبنهارونعنمسلمورواه،أصبغعن""الصحيح

(5)

وهب.

أخبرنا،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالخسينأبوأخبرنا-2746

حدثنا،الأسدئعلىأبوموسىبنبشرحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

عن،عبيدبنيونسعن،سلمةبنحمادحدثنا،السيلحينئيعنىزكرياأبو

لمجو،الفهرسولعهدعلى(6)الشمسكسفت:قال،بكرةأبىعن،الحسن

.(6371)فىتقدم(1)

الأصل.:منسقط(2)

.(6445)فى)3(سيأتى

طريقمن(0641)والنسائى،(1032)والبخارى.بهمعروفبنهارونعن(5883)أحمدأخرجه(4)

به.وهبابن

.(914)ومسلم،(1042)البخارى(5)

الأصل.:منسقط(6)
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القمرخسموففىالصلاةبابالخسوفصلاةكتاب

الله،آياتمنآيتانوالقمرالشمس"إن:،ظ31/181قالثئم،ركعتينفصفىفخرج

وادعوافصلوامنهماواحدكسففإذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلاوإنهما

الففظ،بهذاموسىبنبشرعنالأئفةمنجماعةرواههكذا.(1)"اللهواذكروا

.(2)يونسعنلبملمةبنحمادبروايةالبخارئاستشهدوقد

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-6428

338/3اللهعبدأبو/وأخبرنا)ح(يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبىبنمحمدحدثنا،يوسفأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظ

نأ،بكرةأبىعن،الحسنعن،أشعثعن،الحارثبنخالدحدثنا،بكر

والقمر)3(.الشمسكسوففىهذهصلاتكممثلركعتينصلىلمجتالنبئ

حدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-6429

الشافعى،أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

،حزمبنعمروبنمحمدابنبكرأبىبناللهعبدحدثنى:قالإبراهيمأنجرنا

ابنفخرج،بالبصرةعباسوابنكسفالقمرأن:عباسابنعنالحسنعن

إنما:فقالفخطبنا،ركبثم،ركعتينركعةكلفىركعتينبنافصفىعباس

منآيتانر!اوالثمس"إظ:و!ال،!لىءشجوادرسولرأيتكماصليت

فليكنخاسفامنهماشيئارأيتمفإذا،لحياتهولاأحدلموتيخسفانلااللهآيات

به.حمادطريقمن(1548)النسالىاخرجه(1)

.(8401)البخارى(2)

طريقمن(1491)النسائىوأخرجه.1/334،335والحاكم،(1980)المعرفةفىالمصنف(3)

نكارته.معصالحإسناده:3/1262الذهبىوقال.بهخالد
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الخسوفصلاةكتاب

.(1)((اللهإلىفزعكم

الخسوفصلاةبعدالخطبةباب

(2)الخسو!صلاةبعدالخطبةباب

أحمدأخبرنا،المقرممئىعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5436

وأخبرنا)ح(القعنبئحدثنا،الحسنبنإسحاقحدثنا،سلمانابناوأ31/82

بنال!رممئىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو

عن،عروةبنهشامعن،مالكعن،مسلمةبنالفهعبدحدثنا،خزيمة

لمجتالفهرسول!عهدفىالشئمسخسفت:قالتائها!نهأ،عائشةعن،أبيه

ثثم،الزكوعفأطال!ركعثئم،القيامفأطال!فقام،بالناسلمجتاللهرسول!فصلى

دونوهوالزكوعفأطال!ركعثئم،الأؤل!القيامدونوهوالقيامفأطال!قام

ثم،ذلكمثلالأخرىالزكعةفىفعلثئمفسجد،رفعثئم،الأؤل!الركوع

قال!:ثئم،عليهوأثنىالفهفحمدالناسفخطب،الشمستجفتوقدانصرف

الله،فادعواذلكرأيتمف!ذا،لحياتهولاأحل!لموتيخسفانلاوالقمرالشمس"إن

يزنىأناللهمنأغيرأحل!منماوالفهمحملإ،أمةإيا:لظثثموتصذقوا((.وكبروا،

جمنرالمأ)3(.ولبكيتمقليلالضحكتمأعلمماتعلمونلومحملإ،أمةيا،أمتهتزنىأوعبده

مسلئمورواه،القعنبىمسلمةبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(4)مالكعنقتيبةعن

.243/1والثافعى،(1992)المعرفةفىالمصنف(1)

.أإالكسرف:م،سفى(2)

به.القعنبىعن(1191)داودأبووأخرجه.(1473)النسائىطريقهومن،1/186مالك(3)

.(109/1)ومسلم،(4401)البخارى(4)
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الخسوفصلاةبعدالخطبةبابالخسوفصلاةكتاب

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-4316

بنومحمدمنصوربنالحسينحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

بنتفاطمةعن،عروةبنهشامحدثنا،نميربناللهعبدحدثنا:قالارافع

،!يكاللهرسولعهدعلىالشمسخسفت:قالتبكرأبىبنتأسماءعن،المنذر

،ظ182/31الناسشأنما:فقلت،تصلىوهىز!تفأعائشةعلىفدخلت

فأطال.نعم:فقالتاية؟:فقلتالسماء،إلىبرأسهافأشارت؟يصلون

إلىماءمنقربةفأخذتالغشع)1(،تجلاخ!حتىجذاالقياملمجي!اللهرسول

تجلتوقدلمجيباللهرسولفانصرف،الماءرأسىعلىأصبفجعلت،جنبى

"أما:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمدالناسع!ي!الفهرسولفخطب،الشمس

والئار،الجنةحتىهذا،مقامىفىرأيتهقدإلأرأيتهن!عالمتوعدونهشىءمنمابعد،

لا.((الدجالالمسيحفتنةمثل-:أوقرلما-القبورفىتفتنونأنكمإلقأوحىقدوإنه

فأما؟الزجلبهذاعلمكما:لهفيقالأحدكم"يؤتىأسماءقالتذلكأئأدرى

بالبيناتجاءنالمجي!اللهرسولهومحمد،هو:فيقول-الموقن:أو-المؤمن

فنم(2بهتؤمن2)كنتأنكنعلمكناقد:لهفيقال،مراتثلاث.واتبكنافأجبنا،والهدى

لا:"فيقولأسماء!التذلكأىأ!رىلا"(3)المرتاب:أو-المنافقوأماصالحا.

حديثلفظوهذا:()الفضلأبوقال.(4)"فقلتشيئايقولونالناسسمعتأدرى

.183/1البارىفتحمنه.القريبةالحالةهنابهوالمرادالإغماء،منطرف:الغشى(1)

إمؤمنا!.:سفى(2-2)

.""فيقول:مفىبعده(3)

.(3466)فىوتقدم.بهنميرابنعن(26925)أحمداخرجه(4)

الحسين.عنالراوىسلمةبنأحمدهو(5)
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الخسوفصلاةبعدالخطبةبابالخسوفصلاةكتاب

عنالعلاءبنمحمدكريبأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.الحسين

.(2)هشامعنأخرأوجهمنالبخارئوأخرجه،(1)ريمنبناللهعبد

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا/-339/36432

)ح(زهيرحدثناالنضر،أبوحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوبابن

العزيز،عبدبنعلئحدثنا،العدل!حمشاذبنعلئحدثنامحما،وأخبرنا

عئادبنثعلبةحدثنى:قال!قيسبنالأسودعن،زهيرحدثنا،نعيمأبوحدثنا

،جندببنلسمرةيوماخطبةشهدأنه(و183/31البصرةأهلمنالعبدى

عهدعلىلناغرضانرمىالأنصارمنوغلاميوماأنابينا:خطبتهفىفذكر

الناظرعينفىثلاثةأورمحينقيدعلىالشمسكانتإذاحتىجمراللهرسول!

انطلق:لصاحبهأحدنافقال!،(4)تنومةكأنها(3)تضآحتىاسوذتالأفقمن

أفتهفىت!عاللهلرسول!الشمسهذهشأنليحدثنفواللهالمسجد،إلىبنا

خرجحينلمجصاللهرسول!فوافقنا،بارزهوفإذاالمسجدإلىفدفعنا.حدثا

لهيسمعلاقطصلاةفىبناقامماكأطول!بنافصلىفتقدم:قال!.الناسإلى

ثم،صوتهلهيسمعلاقطصلاةفىبناركعماكأطول!بناركعثئم،صوته

فعلثئم:قال!.صوتهله()يسمعلاقطصلاةفىبناسجدماكأطول!بناسجد

إنمر!.:الأصلفى(1)

.(86،1053)والبخارى،(905/11)مسلم(2)

.1/53.85النهاية.وصارترجعت:آضتومعنى.إ"أظلت:سفى(3)

.199/1النهاية.تليلسوادثمرهوفىفيهالأرضنباتمننوع:التنومة(4)

.!إنسمع:3/1264والمهذب،سفى(5)



الخسوفصلاةبعدالخطبةبابالخسوفصلاةكتاب

الزكعةفىجلوسمهالشمستجلىفوافق:قال!ذلك.مثلالثانيةالزكعةفى

اللهإلاإلهلاأنوشهد،عليهوأثنىتعالىاللهفحمدلممفمثم:قال!.الثانية

اللهورسولبشؤأناإنما،الناسأيها"يا:قالشم،ورسولهعبدهأنهوشهد

لماربىرلممالاتتبليغمنشىءعققصرتأنىتعلمونكنتمإناللهفأذكركم

قدأنىتعلمونكنتموإن!؟تبلغأنلهاينبنىكماربىرلممالاتأئلغحتىأخبرتمولى

قدأنكنشهد:فقالواالناسفقام:قال!؟أخبرتمونى"لماربىرلمالاتبلغت

،سكتواثم:قال!.عليكالذىوقضيتضتكلأونصحتربكرسالاتبلغت

الشمس،هذهكسوفأنيزعمونرجالافإنبعد،"أما:!ج!اللهرسول!فقال

رجاليلموتمطالعها،عقالنجومهذهوزوالالقمر،هذاأظ،83/31وكسوف

لينظرعبادهبهايفتناللهآياتمنآياثولكنكذبوا،وإنهم،الأرضأهلمنعظماء

دنياكمفىلاقونأنتمماأصلىقمتمنذرأيتلقدوالله.توبةمنهميحدثمن

،لالدجاالأعوراخرهمكذاباثلاثونيخرجحتىالساعةتقوملاواللهوإنه،وآخرتكم

كبئمتىوإظالأنصار-منلشيختحى-أبىعينكأئهااليسرىالعينممسوخ

ومن،سلفعملمنصالخينفعهفليسواتبكهعدقهوبهآمنفمن،اللهأنهيزغمفإنه

إلأكلهاالأرضعلىسيظهروإنه،سلفعملهمنبشىءيعاقبفليسوكذبهبهكفر

زلزالافيزلزلون،المقدسبيتفىالمؤمنينيحضروإنه،المقدسوبيتالحرم

مؤمن،يا:لينادىالشجرةوأصلالحائط(1)مذجإنحتىوجنودهالفهفيهزمهشديدا،

لثمأنهايتفاقمأموراترواحتىذلكيكون"ولن:قال."اكعلهتعالبىيستتركافزهذا

.1/252النهاية.الأصل:الجذم(1)
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الخير...علىالناسحضمنلدماميستحبمابابالخسوفصلاةكتاب

جباذتزولوحتىذكرا؟منهالكمذكرنبيكمكانهل:بينكمتسألونأنفسكمفى

خطبةشهدتثئم:قال.بيدهوأشار."القبضذلكإئرعلىثممراسيها،عن

أخرها)1(.ولاقذمهاماالحديثهذافذكر:قال.أخرى

جعفرأبوحدثنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-6433

بنعلئجدىأبوحدثنا،الطالئحرببنعلىبنعمربنيحيىبنمحمد

عن،قيسبنالأسودعن،سفيانعن،الحفرئيعنىداودأبوحدثنا،حرب

انكسفتحينع!قهالنبئأناو،84/31،جندل!بنسمرةعنعئاد،بنثعلبة

..(2)((دعب"أفما:فقالخطبالشمس

الخيرعلىالفاسحضمنللإماميستح!ثماباب

الخيربنوافلوجلعزاللهإدوالتقرببالتوبةوأمرهم

الخسو!خطبةفى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4346

حدثنا/،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو3/034

الشثمسكسفت:قالموسىأبىعن،بردةأبىعنبريد،عن،أسامةأبو

صو"(3:3)
المسجد،أتىحتىال!اعةيمونأنيخشىفزعافقاملمجؤ،النبىرمنفى

:قالثتم،قطصلاةفىيفعلهرأيتهوسجود)4(وركوعقيامبأطوليصفىفقام

.(6413)فىتقدمماوينظر.الذهبىووافقهوصححه331-1/329الحاكم(1)

نىالألبانىوضعفهبه.الحفرىداودأبىطريقمن(0150)والنسائى،(18002)أحمدأخرجه(2)

.(95)النسائىضعيف

عهد،.)على:م،سىن(3-3)

-،خزيمةوابنالبخارىلروايةموافقوالمثبت.ما،!:حبانوابنوالنسائىومسلم،م،صفىبعده(4)
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الخير...علىالناسحضمنمام،الليستحبمابابالخسوفصلاةكتاب

أرسلهااللهولكن،لحياتهولاأحدلموتتكونلااللهيرسلالتىالاياتهذه"إن

.(1)"واستغفارهودعائهالفهذكرإلىفافزعواشيئامنهارأيتمفإذا،عبادهبهايخوف

.(2)أسامةأبىعنكريبأبىعن""الصحيحفىجميعاومسلمالبخارىرواه

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6435

حدثنا:قالاسفيانبنوحسنقتيبةبنإسماعيلحدثنا،إملاءالحافظيعقوب

عن،أبيهعن،هشامحدثنا،نميربناللهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبو

فىالحديثفذكرلمج!.اللهرسول!عهدفىالشمسخسفت:قالتر!ثنهاعائشة

فخطب،الشمستجلتوقدك!ج!اللهرسول!انصرفثم:قالت،صلاته

(ظ184/31منوالقمرالشمس"إن:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمدالناس

فكبروارأيتموهماف!ذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلاوإنهماالفه،آيات

وأعبدهيزنىأناللهمنأغيرأحدمنإنمحمد،أمةيا،وتصدقواوصلواالفهوادعوا

هلألاقليلا،ولفححكتمكيرالبكيتمأعلمماتعلمونلومحمد،أمةيا،أمتهتزنى

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"؟تففب

عنعروةبنهشامعنسعدبنالليثعنالحديثهذاوروى-6436

وصلواالفهفمادعواذلكرأيئماذ!ف":فجهوقال،نحوهع!يه!النبىعنئشةعاعنأبيه

.3/1265المهذبفى=وكذا

به.أسامةأبىطريقمن(2836)حبانوابن،(1371)خزيمةوابن،(0215)النسائىأخرجه(1)

.(219)مسلمو،(9501)البخارى(2)

به.نميرابنعن(25312)أحمدوأخرجه.(8380)شيبةأبىابنمصنف(3)

.(901/1)مسلم(4)
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الخير...علىالناسحضمنللاماميستحبمابابالخسوفصلاةكتاب

عبيدبند!أأخبرنا،عبدانابنالحسنأبو.أخبرناهوأعتقوا"وتصذقوا

وأخبرنا)ح(علىبنعاصمحدثناالخراز)1(،علىبنأحمدحدثنا،الصفار

بنعمرأخبرلا،الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبو

.(2)فذكرهسعد.بنالليثحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،حفص

عنوالمشهور،غري!بعائشةعنأبيهعنهشامروايةفىالإعتاقولفظ

أمر!رالنبىأنبكر،أبىبنتأسماءعنالمنذربنتفاطمةعنهشام

بذلك:

أخبرنا،ببغدادالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4376

حدثنا:قال!،أسمعوأنامحمدبنالملكعبدعلىقرئ:قال!سلمانبنأحمد

عن،المنذربنتفاطمةعن،عروةبنهشامعن،زائدةحدثنا،حذيفةأبو

فىالبخارئرواه.(3)الكسوفعندبالعتاقةأمرلمجيه!النبئأنز!تها،أسماء

تابعه:البخارىقال!،وغيرهمسعودبنموسىحذيفةأبىعن""الصحيح

.(4)هشامعنالدراوردى

بنمحمدبنإسماعيلأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6438

حمر،بنإبراهيمحدثنا،جذىحدثنا،الشعرانئمحمدبنالفضلاو،31/85

أعلامسيروينظر.(9421،4902،6322)فىوتقدم."الخراز":سوفى،الحراز"":الأص!فى(1)

.13/184النبلاء

الذهبى.ووافقهوصححه،بهحفصبنعمرطريقمن1/332الحاكماخرجه(2)

به.حذيفةأبىطريقمن(1014)خزيمةوابن،(1573)الدارمىأخر!(3)

.هشامعنالدراوردىعنعلىتابعه:وفيه.(2519)البخارى(4)
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الجامعالمسجدفيالخسوفصلاةسنةبابالخسوفصلاةكتاب

!راللهرسول!أمر:قالت،إسنادهبمثلفذكرهمحمد.بنالعزيزعبدحدثنا

.(1)الشمسكسفتحي!بعتاقة

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسقأبووأخبرنا-6439

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفأخبرنا،إسحاقبتمحمد

عن،المنذربنتفاطمةعن،عروةبنهشامحدثنا،علىبنعثامحدثنا،بكر

51روبالعتاقة)2(.الخسوفعندنؤمركنا:قالتر!يهمابكرأبىبنتأسماء

.(3)ركبأبىبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارى

الجامعالمسجدفىالخسو!صلاةسنةباب

،العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-0446

ابنعن،يزيدبنيونسأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال!نصربنبحرحدثنا

خسفت:لتقالمج!النبىزوجعائشةعن،الربيربنعروةأخبرنى:قال!شهاب

3/143وذكر.المسجدإلىصوواللهرسول!فخرص!،صوواللهرسول!ةحيافى/الشمس

وأخرجه،وهحبابنحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(4)الحديث

بكرةوأبوالأشعرىموسىبوأورواه،يوس!عنعنبسةحديثمنالبخارى

طريقمن(1014)خزيمةوابن،(1572)الدارمىوأخرجه.وصححه1/331،332الحاكم(1)

به.الدراوردى

به.هشامطريقمن(1921)داودوأبو،(5401)والبخارىبه.عئامعن(26923)أحمدأخرجه(2)

.(0252)البخارى(3)

.(6375)فىتقدم(4)

.(1"46)والبخارى،(3/901)مسلم(5)
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ينجلى...حتىالخسوفصلاةيصلىانماأنهعلىالدليلبابالخسوفصلاةكتاب

المسجد.فىصلاتهفى!(1)ركبأبىبنتوأسماءجندببنوسمرة

ببغداد،المالكئالإيادئمحمدبنعلئالقاسمأبووأخبرنا-6441

،الزبرقانبنجعفربنيحيىحدثناالخراساخ!،إسحاقبنالفهعبدحدثنا

عن،والشعبىبراهيمإعن،ح!انبنحبيبحدثنا،الزبيرئأحمدأبوأخبرنا

عهدعلىالشمسانكسفتقال:مسعودبنالفهعبدعن،علقمة

خرجثئم.إبراهيملموتانكسفتإنمااظ،85/31فقالوا:محرالفهرسول

ال!ثمسإن،الناسأأيها:فقال،بالناسفصفى،(2المسجدإلى2)!مالفهرسول

.(3)"الصلاةإلىفافزعواذلكرأيتمف!ذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلاوالقمر

لنجلى،حتىالخسو!صلاةيصلىإنماأنهعلىالدليلباب

بالصلاة(4)يبتدئلمانجلىفإذا

،إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4264

)ح(زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا،النضربنأحمدبنمحمدأخبرنا

حدثنا،حيان(بنمحمد)بنمحمدأخبرنا،بكرأبووحدثنا:قال

فىتقدمسمرةوحديث.(0364)فىتقدمبكرةأبىوحديث.(6434)فىتقدمموصىأبىحديث(1)

.(6431)فىتقدمأسماءوحديت.(6432)

.س:فىلي!(2-2)

إبراهيمطريقمن(1372)خزيمةوابن.بهالشمبىعنحبيبطريقمن(65001)الطبرانىأخرجه(3)

.متروك:والنسائىأحمدقالحبيب:3/1266الذهبىوقال.بنحوهبه

)يبدأأ.:3صنى(4)

.م،3ص:فىلي!(ه-5)
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ينجلى...حتىالخسوفصلاةيصلىإنماأنهعليالدليلبابالخسوفصلاةكتاب

شعبةبنالمغيرةسمعت:قالعلاقةبنزيادعن،زائدةحدثنا،الوليدأبو

فقال،إبراهيمماتيوم!لمجيمالفهرسولعهدعلىلشمسانكسفت:يقول

والقمرالثمساان:!لمجيماللهرسولفقال.إبراهيملموتانكسفت:الناس

اللهفادعوارأيتموهاف!ذا،لحياتهولااحدلموتينكسفانلااللهآياتمنآيتان

أنهإلا،الوليدأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"تنكشفحئىوصلوا

."(2)ىلجنياحتى:قال

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبووأخبرنا-4364

ومحمدشيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنى،الاسماعيلئ

قال:قالزائدةحدثنا،المقدامبنمصعبحدثنا:قالانميربناللهعبدابن

"حئى:وقالبمثلهفذكره.يقولشعبةبنالمغيرةسمعت:علاقةبنزياد

بنومحمدشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.3"ة."

.(4)ريمنبناللهعبد

فىغقي!النبىعنكايهمابكرةوأبىالأنصارىمسعودأبىحديثفىوروينا

.(بكمإ)مايكشف"حئى:الحديثهذا

معاويةطريقمن(2469)عوانةوأبوبه.النضربنمحمدعن(1401)02/042الطبرانىأخرجه(1)

به.الرليدأبىطريقمن(2827)حبانوابنبه.عمروابن

.(0601)البخارىعندوالحديث"تنجلىأ.:م،3صفى(2)

زائدةطريقمن(1843)الكبرىفىوالشائى،(18178)احمدواخرجه.(1084)شيبةأبىابن(3)

به.علاقةبنزيادطريقمن(4310)والبخارىبه.

.(915)مسلم(4)

.(0346)فىبكرةابىحديتوتقدم،(0637،6371،4264،5246)فىمسعودابىحديثتقدم(5)
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التجلىبعدبالخطبةالابتداءجوازعلىالدليلبابالخسوفصلاةكتاب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبو4446-وأخبرنا

سلمةبنمحمدحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يعقوباو،86/31

أخبرنى:قالشهابابنعن،يونسأخبرك!،وهبابنحدثنا،المرادئ

صلاةفىالحديثفذكرلمجي!.النبىزوجعائشةعنالربير،بنعروة

ابنعننصربنبحرحديثفىمضىكماالشمسخسوففىلمجي!النبى

.(1)"عنكميفرجحتى"فصلوا:لمججكأيضاوقال:قال:اخرهفىوزاد،وهب

أريدرأيتنىلقدحتىوعدتمشىءكلهذامقامىفىإرأيت:لمججوالفهرسولوقال

بعضهايحطمجهنمرأيتولقد،أتقدمجعلترأيتمونىحينالجنةمنقطفاآخذأن

.(2)"الشوائبسئبالذىوهولحئابنفيهاورأيت،تأخرترأيتمونىحينبعضا

.(3)سلمةبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

التجلىبعدبالخطبةالابتداءجوازعلىالذليلباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4564

أخبرنا/،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(ملحانابنحدثناالضفار،عبيد342/3

بكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنأحمدأخبرنا،الفقيهإسحاقبنأحمدبكرأبو

نأالربيربنعروةأخبرك!:قالأنهشهابابنعن،عقيلعن،الفيثحدثنا

قراءةوقرأفكئرقامال!ثئمسخسفتيومعي!الفهرسولأنأخبرتهر!نهماسثةعا

.(6375)فىتقدم

.(6375)فىوتقدمبه.سلمةبنمحمدعن(1471)والنساثى،(1180)داودأبرأخرجه1)

.(901/3)مسلم(3)
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...إماميحضرهلمإذاالخسوفصلاةيصلىالمنفردبابالخسو!صلاةكتاب

."حمدهدمنالله"سمع:فقالرأسهح!رشم،طويلاركوعاركعثم،طويلة

رجمعثئم،الأولىالقراءةمنأدثىوهىطويلةقراءةفقرأهوكماوقام

ثئمطويلا،سجوداسجدثم،الأولالركوعمنأدنىوهوطويلاركوعا

فخص!!،الشصستجلتوقدسلمثم،ذلكمثلالأخرىالزكعةفىفعل

!لاللهآياتمنآيتمان"إن!ا:والقمرالشئمسكسوففىفقالاظ(86/31الناس

91رو.(1)"الصلاةإلىفادزعوارأيتموهمافإذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفان

.(2)ريكببنيحيىعن""الصحيحفىالبخارى

إماميحضزهلمإذاالخسو!صلاةيصلىالمنفردباب

الصلاهإلىبالفزعع!ي!أمرهمنمضىبمااستدلالا

العبالموأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-6446

بنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بناللهعبدبنصفوانأوعمروعنبكر،أبىبنالفهعبدحدثنىمحمد،

الشمس؟لخسو!زمزمظهرعلىصلىعباسابنرأيت:قالصفوان

.(3)ركعتينركعةكلفىركعتين

الخسو!لصلاةالمسجديحضرنالنساءباب

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-4746

مختصزا.بهعقيلطريقمن(24365)وأحمدبه.الليثطريقمن(0471)الخارىأخرجه(1)

.(6401)البخارى(2)

.246/1والشافعى،(1977)المعرفةفىالمصنف(3)
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والقمرالشمسغيرالآياتمنشىءعندجماعةيصلىلاباب:الخسوفصلاةكتاب

حدثنابشر،بنالزحمنعبدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنامنصور،

بنتصفيةفهأعن،صفيةبنمنصورحذثنى:قالجريجابنعن،الززاقعبد

الشمس،كسفتيوملمجتالنبئفزع:قالتائهابكرأبىبنتأسماءعن،شيبة

جاءفلو،يركعثئميقومطويلاماقيابالناسفقام،بردائهأدركحتىدرعافأخذ

.القيامطولمنركعأنهنفسهحذثماشيئاركعيكنلمركعبعدماإنسان

أسقمهىالتىةالمرأوإلى،منىكبرأهىالتىةالمرأإلىنظرأفجعلت:قالت

.(1)كنم(و187/31القيامطولعلىأصبرأنأحقأنا:فأقول،قائمةمنى

:(2)

.وعيرهجريجابنحديث"من"الصحيحفىمسلماخرجه

والقمرالشمسغيرالآياتمنشىءعندجماعةيصلىلا4بافي

بنعمرعهدعلىكانتزلزلةبأنذلكفىالقديمفىالشافعئواحتبئ

.(3)ىلصأنهيذكرولم،الناسفخطبد!نهالخطاب

محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-6448لا

محمدبنأيوبحدثنامعشر،أبىبنالحسينعروبةأبوأخبرنا،الحافظ

صفيةعن،نافععن،عمربنالفهعبيدحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،الوزان

رر!لااصطفقت)4(حتىعمرعهدعلىالأرضزلزلت:قالتعبيدأبىبنت

.(26954)أحمدطريقهومن،(4927)الرزاقعبد(1)

.(906)مسلم(2)

.(53)المأثورةالسنن(3)

.(قف)ص26/34التاجينظر.واهتزتاضطربت:اصطفقت(4)



...فرادىالصلاةالىالفزعاستحبمنبابالخسوفصلاةكتاب

عمرفخطب،بهافدرىيصلىأحدايوافقولم،بهايدرفلميصفىعمروابن

عادتلئن:قال!إلاأعلمهولا:قالتعجلتم.لقد!أحدثتم:فقال!الناس

فى.(1)ظهرانيكمبينمنلأخرجن

الظلمةعندفرادىالصلاةإلىالفغاستحبمنباب

الآياتمنوغيرهاوالزلزلة

العدل!،حمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6449

بنحرمىحدثنا،صفوانأبىبنمحمدحدثنا،الحافظمحمدبنعبيدحدثنا

أنسعهدعلىظلمةكانت:قال!أبىحدثنى،النضربناللهعبيدعن،عمارة

343/3يصيبكمكان/هلحمنئأبايا:فقلتمالكبنأنسفأتيت:قال!.مالكابن

لتشتذالريحكانتإن،اللهمعاذ:فقال!ك!ي!؟اللهرسول!عهدعلىهذامثل

.(2)القيامةمخافةالمسجدإلىفنبادر

أحمد،بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-5645

حدثنى،أبانبن(ظ187/31الحكمبنإبراهيمحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا

بكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(عكرمةعن،أبى

يحيىحدثنا،الثقفئصفوانأبىبنعثمانبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

قيل:قال!عكرمةعن،أبانبنالحكمعن،جعفربنسلمحدثنا،كثيرابن

له:فقيلساجدا،فخرك!ي!النبىأزواجبعض.فلانةماتت:عباسلابن

به.اللهعبيدطريقمن(8412)شيبةأبىوابن،(1731)الفتنفىحمادبننعيمأخرجه(1)

فىالألبانىوضعفهبه.عمارةبنحرمىطريقمن(1196)داودأبووأخرجه.1/334الحاكم(2)

.(258)داودأبىضعيف
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...فرادىالصلاةإلىالفزعاستحبمنبابالخسوفصلاةكتاب

وأىدأسجدوا".ايةرأيتم"إذا:لمجحالفهرسولقال:فقال؟الساعةهذهتسجد

روايةوفىالزوذبارى.حديثلفظ!ج؟النبىأزواجذهابمنأعظماية

ماانظرعكرمةيا:عباسابنلىفقال،بالمدينةصوتاسمعنا:قالالقاضى

قدلمجفهالنبىامرأةحيىبنتصفثةفوجدتفذهبت:قال.الصوتهذا

الشمس،تطلعولماساجدافوجدتهعباسابنإلىفجئت:قال.توفيت

لك،أئملايا:فقالبعد؟!الشمستطلعولمتسجدالفهسبحان:لهفقلت

نأمنأعظمايةفأىفاسجدوا"؟!آيةرأيتم"إذا:لمجي!الفهرسولقالأليس

أحياء)1(؟ونحنأظهرنابينمنالمؤمنينأفهاتيخرجن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5146

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

علقمةعن،الشعبىعن،حسانابنيعنىحبيبعن،سفيانعن،حفص

إلىفافزعواال!ماءمنهاذا)2(سمعتمإذامسعود:بنالفهعبدقال:قال

الضلاة)3(.

لاغريبحسن:وتال.بهكيربنيجىطريقمن(3891)الترمذىوأخرجه.(1971)داودأبو(1)

.51وإبراهيم:3/1269الذهبىوتال.الوجههذامنإلانعرفه

.218/3الفائقالسماء.منيقعماصوت:الهذة(2)

قولمن(8395)شيبةأبىوابنمرفوعا.بهحبيبطريقمن2/181الكاملفىعدىابنأخرجه(3)

.بمعناهعلقمة
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...الركوععددبزيادةالزلزلةفىصلىمنبابالخسوفصلاةكتاب

،والقيامالزحوععددبزيادةالزلزلةفىصلىمنباب

الخسو!صلاةعلىقياسا

أخبرنا،العباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-6452

عن،الأحولعاصمعن،عبادعناو،88/31بلاغاالشافعئقال:قالالزبيع

؟سجداتأربعفىركعاتلستزلزلةفىصفىأنه،4!علىعن،قزعة

قال.ركعةفىوسجدتينوركعة،ركعةفىوسجدتينركعاتخمس

.(1)هبلقلنال!بههعلىعنعندناالحديثهذاثبتولو:الشئافعئ

كما:ثابتعباسابنعنهوالئه:رحمهالشيخقال

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6453

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

زلزلؤفىصلىأنهعباسابنعن،الحارثبناللهعبدعن،وعاصمقتادةعن

ثم،ركعثم،القنوتفأطالرأسهرفعثم،ركعثم،القنوتفأطالبالبصرة

كذلك،ففعلالثانيةفىقامثم،(2)دجسفركعثم،القنوتفأطالرأسهرفع

هكذا:حديثهفىقتادةقال.سجداتوأربعركعاتلستصلاتهفصارت

.(3)الآياتصلاةهكذا:عباسابنقالثئم.الآيات

.7/168والشافعى،(1994)المعرفةفىالمصنف(1)

"وسجدإ.:3صوفى،س:نىلش(2)

.(4929)الرزاقعبد(3)
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قحطواإذاالاستسقاءالامامالناسسؤالبابالاستسقاءصلاةكتاب

الاستسقاءصثلاةحتاب

قحطوااذاالاستسقاءالإمامالناسسؤالباب

المزكىيحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-6454

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوااخرينفى

القاسمأبووأخبرنا)ح(أنسبنمالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

344/3علىبنعيسى/بنجعفربنمحمدبنعلىبنمحمدبنجعفربنزيد

أبوأخبرنا،سماعهأصلمنبالكوفةطالبأبىبنعلىبنالحسينابن

الحنين،أبىبنالحسينبنمحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفر

نمر،أبىبناللهعبدبنشريكعن،مالكعن،القعنبئ،ظ188/31حدثنا

:فقالكي!الفهرسولإلىرجلجاءقال:أنهمالكبنأنسعن

الشافعى:روايةوفى-الناسسبلوانقطعتالمواشىهلكتاللهرسوليا

منفمطرنا:قال.!يكاللهرسولفدعاالفه.فادع-السبلاوتمطعت

تهدمتاللهرسوليا:فقالكي!النبىإلىرجلفجاء،الجمعةإلىالجمعة

"اللهم:فقاللمخي!اللهرسولفقام.المواشىوهلكتالسبلوتقطعتالبيوت

عننجابتفا:قالالشجركا.ومنابتالأوديةوبطونوالإكام)2(الجبالرءوسعلى

.!أوانقطعت:مفى(1)

منارتفعما:وقيل،المجتمعالترابوهى،أكمةجمعوتمد:تفتحوقد،الهمزةبكسرالإكام(2)

.3.صالأنوارمارقوينظر.2/505البارىفتحذلك.كيروقيل.الأرض
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بصلاةيستسقىأنأراداذاالمصلىالييخرجالامامبابالاستسقاءصلاةكتاب

،وغيرهالقعنبىعنلما،الصحيحفىالبخارئرواه.(1)الثوبانجيابالمدينة

.(2)شريكعناخروجهمنمسلئموأخرجه

بصلاةيستسقىأنأرادإذاالمصلىإلىيخرجالإمامباب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5546

أبىبنالفهعبدعن،سفيانأخبرنا،يحىبنيحىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

فاستسقى،المصفىإلىز!مجالنبئخرج:قالعفهعن،تميمبنعئادعن،بكر

"الصحيح"فىمسلئمرواه.(3)ركعتينوصفى،رداءهوقلب،القبلةواستقبل

(4)

يحى.بنيحيىعن

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبووأخبرنا-6456

حدثنا،المدينئالفهعبدبنعلئحدثنا،الفاريابئجعفزحدثنا،الإسماعيلئ

يحذثتميمبنعئادسمعأنهبكرأبىبنالفهعبدحدثنا،عيينةبنسفيان

إلىخرجع!ي!الفهرسولأنالنداء،أرىائذىزيدبنالفهعبدعفهعن

"الصحيح!فىالبخارئرواه.()بمثلهالحديثفذكر،و189/31.المصفى

الخارىطريقهومن،1/191ومالك،246/1والشافحى،(1995)المعرفةفىالمصنف(1)

(4151)والنسائى،(1751)داودوأبو،(1301)الخارىوأخرجه.(0351)والنسانى،(1701)

.(0651)فىوصيأتىبه.شريكطريقمن

.(897)ومسلم،(1601)الجارى(2)

،(2671)ماجهوابن،(9051)والنسائى،(2601،2701)والجارى،(15461)أحمدأخرجه(3)

به.سفيانطريقمن(0614)خزيمةوابن

.(894/2)مسلم(4)

به.علىطريقمن(2470)عوانةابواخرجه(5)
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متضرعامتواضعامتبذلايخرجالامامبابالاستسقاءصلاةكتاب

.(1)هفلاعبدبنعلىعن

لأن؟وهمولكنه.الأذانصاحبهو:يقولعيينةابنكان:البخارىقال

قتل:"التاريخ"فىقالالأنصار.مازنالمازخ!محاصمبنزيدبناللهعبدهذا

الخزرجبنبلحارثمنالأنصارىرثهعبدبنزيدبنالفهوعبد،الحرةيوم

.(2)الأذانصاحبالمدنئ

هلضرعاملواضغاهتبذلالخرجالإمامباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6457

حدثنا،المدنئثابتأبوحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

بنمالكبنىمنكنانةبناللهعبدبنإسحاقبنهشامعن،إسماعيلبنحاتم

صلاةعنيسألهعباسابنإلىأرسلالوليدأن،أبيهعن،(3)لسح

صلاةفىالمسجدفىتماريناإنما:فقلتفأتيتهالاستسقاء.فى!ك!يه!الفهرسول

وهوالوليديعنى.أخيكمابنأرسلبللا:فقالالاستسقاء.فى!ك!يه!اللهرسول

متواضعامتبذلا)4(ج!ك!الفهرسولخرج:عباسابنفقال،يومئذالمدينةأمير

فىيزللمولكن،هذهخطبتكميخطبفلم(المنبرعلىفجلس،متضرمحا

.(2101)رىلبخاا(1)

.5/12الكبيروالتاريخ،1/151،166الصغيرالتاريخينظر(2)

،حنبل".:مفى(3)

.1/111النهاية.التواضعجهةعلىالجميلةالحسنةبالهيئةوالتهتؤالتزينترك:التبذلمتبذلا:(4)

الأصل.:فىلي!(ه-5)
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3/345

...والصبيانبالضعفاءالخروجاستحباببابالاستسقاءصلاةكتاب

.(1)العيدينفىيصلىكانكماركعتينفصلى،والتكبيروالتضزعالدعاء

علىبنالحسينعلىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6458

إسحاقبنهارونحدثناببغداد،الصفارالحسينبنعلئأخبرنا،الحافظ

بناللهعبدبنإسحاقبنهشامعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،الهمدانئ

أسألهعباسابنإلىالأمراءمنأميرأرسلنى:قالأبيهعن،ظ189/31،كنانة

خرجيسألنى؟أنمنعهما:عباسابنلهفقالالاستسقاء.فىالضلاةعن

ركعتينفصلىمترسئلا)2(،متضرغامتبذلامتخشئعامتواضغالمجؤاللهرسول

خطبتكم)3(.يخطبولمالعيدفىيصلىكما

والعجائزوالعبيدوالضبيانبالضعفاءالخروجاستحباب/باب

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6459

ابنحدثناالوليد،حدثنا،الحزانئالفضلبنمؤفلحدثناأبوداود،

أباسمعأنهالحضرمىنفيربنجبيرعن،الفزارئأرطاةبنزي!عن،جابر

ترزقونفإنماالفعفاء؟"ابغونى:يقول!يه!ؤالفهرسولسمعت:يقولالدرداء

به.إسماعيلبنحاتمطريقمن(0715)والنسائى،(558)مذىوالتر،(1651)داودأبوأخرجه(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقال

.223/2النهايةينظر.يعجلولمتأنىإذا.ومشيهكلامهفىالرجلترصتل:يقالمترسلا:(2)

"كخطبتكم!.:م،سفى(3)

والنسائى،(559)والترمذى،(0392)أحمدوأخرجه.1/326،327الحاكمعندوالحديث

وابن،(5051)والنسالى.بهوكغطريقمن(5041)خزيمةوابن،(2661)ماجهوابن،(0521)

.(1046)ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنهبه.سفيانطريقمن(1408)خزيمة
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الاستسقاءصلاةكتاب

.(1)"بضعفائكموئنصرون

...والصبيانبالضعفاءالخروجاستحبابباب

الهمذانئصالحأبىبنقاسمحدثنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5646

حدثنا،غياثبنحفصبنعمرحدثنا،الرازىحاتمأبوحدثنا،بهمذان

لهأنظنأنه،أبيهعنسعد،بنمصعبعن،طلحةعنمسعر،عن،أبى

نصرالله"إنما:ع!يهعاططنجئفقال،!هي!هب!النبىأصحابمندونهمنعلىفضلا

البخارىأخرجه.(2)"وإخلاصهموصلالهمبدعوتهمبفحعيفها،الأمةهذهوجلعز

.(3)مصرفبنطلحةأبيهعنطلحةبنمحمدحديثمن

اللهرحمهسليمانبنمحمدبنسهلالطيبأبوالإمامحدثنا-6461

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،وثلاثمائةوتسعينتسعسنةرمضانشهرفىإملاء

العزيز،عبدبنمحمدبناللهعبدحدثنا،الفقيهالشاشئإسماعيلبنعلى

،وا31/90بنعراكبنايعنىخثيمبنبراهيمإحدثنا،يونسبن4سريجحدثنى

الفهعن"مهلا:قالتج!النبىعن،هريرةأبىعن،جدهعن،أبيهعن،مالك

عليكملصب،رضعوأطفال،ركعوشيوخ،زتعوبهائم،خشعشبابلولافإنهمهلا،

لمحوى.غيراخربإسنادلشاهدوله،قوىنحيرحثنبنإبراهيم.(صبا")العذابئ

(1

(2

(3

(6

طريقمن(1793)والنسائى،(2017)والترمذى،(17312)أحمدوأخرجه.(4592)داودأبو

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.جابرابن

به.حفصبنعمرطريقمن(3178)النسائىأخرجه

.(2896)البخارى

.10/221،222الكمالتهذيبوينظر"شريح".:3ص،الأصلفى

خثيمبنإبراهيمفيه:01/227المجمعفىالهيثمىوقال.بهسريجعن(0264)يعلىأبوأخرجه

ضعيف.وهو

-،13صالنسائىضعفاء:فىعليهالكلامينظر،الغفارىمالكبنعراكبنخثيمبنإبراهيمهو
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للاستسقاء...الصياماستحباببابالاستسقاءصلاةكتاب

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-6462

بنالرحمنعبدحدثنا،عقاربنهشامحدثنا:قالاسعيدبنومحفدعبدان

مسافعابنيعنىعبيدةبنمالكحذثنى،القرظسعدبنعفارابنيعنىسعد

للهعباد"لولا:قالجمجيهالفهرسولأن،جذهعنحذثهأنه،أبيهعن،الديلئ

.(2)"(1)اضرلترضنثئمصئا،العذابعليكملصبئرتع،وبهائم،رضغوصبيةركغ،

الصائمدعاءمنيرجىلماللاستسقاء،الصياماستحبابباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6463

المروزى،بكربنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

مالكبنأنسعن،الطويلحمياحدثنا،بكبربنالفهعبديعنىالسهمئحدثنا

الصالم،ودعوةالوالد،دعوةترذ؟لادعوابئثلاث9:عشحاللهرسولقال:تال

المسافر")3(.ودعوة

جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنابنبكرأبوأخبرنا-6464

(1)

(2)

(3)

الميزانولسان،1/47الضعفاءفىوالمقى،1/30الاعتدالوميزان،1/52العقيلى=وضعفاء

.متروك:النسائىقال:3/1271الذهبىوقال.53/1

.(ضضر)18/344التاج.الذق:الزضت

والطبرانى،(965)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابنوأخرجه.6/2377الكاملفىعدىابن

فىالأولمثلهو:3/1271الذهبىوقالبه.سعدبنالرحمنعبدطريقمن(785)22/309

.مجهولانوأبرهمالك،الضعف

فيه:3/1272الذهبىوقالبه.القاضىبكرأبىطريقمن(504)معجمهفىعساكرابنأخرجه

إبراهيم.أعرفولا،نكارة



...تعالىاللهإلىوالتقربالمظالممنالخروجبابالاستسقاءصلاةكتاب

معاوية،بنزهيرحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،أحمدابن

لمج!:الفهرسولقال:قالهريرةأباسمع،المدئةأبوحذثنى،الطائىسعدعن

علىتحملالمظلومودعوةيفطر،حتىوالصائم،العادلالإمام؟دعوتهمترذلا"ثلاثة

3/346بعد/ولولأنصرنكأظا31/90وعزتى:الزبئويقولالشماء،أبوابلهاوتفتحالغمام

(1)

.حينن"

بالصدقةتعالىاللهالىوالتقزبالمظال!امنالخروجباب

الإجابةرجاءالخيرونوافلى

أبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-6465

بنوعلئالعبدىالوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبد

وأخبرنا)ح(مرزوقبنفضيلحدثنا،نعيمأبوحدثنا:قالاالهلامحكالحسن

الرحمن،عبدبنمحمدبنالفهعبدحدثنا،عيسىبنعلئأخبرنا،اللهعبدأبو

عدىحدثنى،مرزوقبنفضيلحدثنا،أسامةأبوحدثنا،كريبأبوحدثنا

الله"ان:لمججال!رسولقال:قالهريرةأبىعن،حازمأبىعن،ثابتابن

)يخأيها:قالالمرسلينبهامربماالمؤمنينامراللهوإن،الطيبالأيقبللاطيمث

:وقال.151:المؤمنونأ!عليمتعملونبماإقصنهلحاواصلوأالظينتمنممؤاالرسل

مذىوالتر.بهزهيرطريقمن(7387)حبانوابن،(4380)أحمدوأخرجه.(2707)الطيالسى(1)

الترمذى:وقالبه.الطائىسعدطريقمن(1190)خزيمةوابن،(1752)ماجهوابن،(3598)

ثقة،وهوسعدعنحرببنالسلاموعبدالجهنىسعدانرواه:3/1272الذهبىوفالحسن.

.(16726)فىوسيأتى.الصائميذكرفلمهريرةأبىعنجعفرأبوورواه
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...تعالياللهإليوالتقربالمظالممنالخروجبابالاستسقاءصلاةكتاب

"الرجل:ذكرثم.(172:البقرةأ!رزفنبهئمماطيبتمن!لو(ءامنو(الذلىيأيفا)

،حرامومطعمهرب،يارب،ياالشماء:إلىيديهيمذأغبر،أشعثالشفريطيل

51رو.(1)((إ؟هليستجابفأنى،بالحرامغذىوقد،حراموملبسه،حرامومشربه

.(2)كريبأبىعن""الصحيحفىمسلم

بنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6466

حدثنا،إسحاقبنمحمدالعباسأبوحدثنا،إملاءالمزكىيحيىبنمحمد

،بلالبنسليمانعنمخلد،بنخالدحدثنا،كرامةبنعثمانبنمحمد

قال:قالهريرةأبىعن،عطاءعن،نمرأبىبناللهعبدبنشريكأخبرخ!

وما،بالحرببارزنىفقدوليالىعادىمن:قالوجلعزالفه"إن:!يدالفهرسول

بالنوافلإلقيتقزب-نرالوما،عليهاكرضتمماإلقأحبئبشىءعبدىإلقتمزب

به،ل!صرائذىوبصرهبه،يسمعائذىدمعهكنتأحببتهف!ذا،أحبه،و31/191حتى

ولئن،أعطيتهعبدىسأليىولئن،(3)اهبيمشىالتىورجلهبها،لمطشالتىويده

"الأسماءكتابفىأخرجتهقد.الحديثباقىوذكرلأعيذئهإ)4(.استعاذنى

عثمانبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.()تأويلهمع"والصفات

طريقمن(2989)الترمذىوأخرجه.(332)الكبيرالدعراتوفى،(062)الادابفىالمصنف(1)

به.مرزوقبنفضيلطريقمن(8348)وأحمدبه.نعيمأبى

.(1015)مسلم(2)

اعليها".:م،صفى(3)

به.إسحاقبنمحمدعن(347)حبانابناخرجه(4)

.(9201)والصفاتايأسماء(5)
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...تعالىاللهإلىوالتقربالمظالممنالخروجبابالاستسقاءصلاةكتاب

.(1)كرامةابن

الطوسئ،أحمدبنحاجبأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6467

أخبرنا،الضبىالحميدعبدبنجريرحدثنا،منيببنالرحيمعبدحدثنا

أبواب"تفتح:قال!ي!مبالنبئأن،هريرةبىأعن،بيهأعن،صالحبىأبنسهيل

وبينبينهامرأإلاشيئا،باللهيشركلاعبدلكلفيففر،ري!يمخواثنينكلفىالسماء

يصطلحا")2(.حتىهذينانتظز:"فيتهال:قالشحناء((.أخيه

دارمأبىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6468

عثمانحدثنا،بالكوفةالحضرمئاللهعبدبنمحمدحدثنا،بالكوفةالحافظ

اأنظروا:قالأنهإلا،بمعناهفذكره.سهيلعن،جريرحدثنا،شيبةأبىابن

حرببنزهيرعن"الصحيح"فىمسلئمرواه.3مرتجينيصطلحا((.حتىهدي!ن

(4)

جرير.عن

الحسينأخبرنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-6469

بناللهعبيدحدثنا،الرازىحاتمأبوأخبرنا،الطوسئأيوببنالحسنابن

غ!يه!:النبئقال:قالأبيهعن،بريدةابنعن،مهاجربنبشيرحدثنا،موسى

.(2056)لبخارىا(1)

به.سهيلطريقمن(4916)داودأبووأخرجه.(3861)الشعبفىالمصنف(2)

وعند،بهسهيلطريقمن(1740)ماجهوابن،(2565/35)ومسلم،(8361)أحمدأخرجه(3)

به.صالحأبىطريقمن(5667)حبانابنوعنه،(0212)خزيمةوابناخره.دونأحمد

.(.../2565)مسلم(4)
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...تعالىالئهإلىوالتقربالمظالممنالخروجبابالاستسقاءصلاةكتاب

إلاقطقومفىةث!حافظهرتوما،بينهمالقتلكانإلأقطالعهدقومنقض"ما

.11)"وطقلاعمهماللهحبسإلاالزكاةقوممنعولا،الموتعليهموجلعزالفهسفط

المهاجر.بنبشيررواهكذا

(اظ31/91بنالحسينأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناوقد-6470

،المروزى!2)دسأبنمعاذحدثنا،الزازىحاتمأبوأخبرنا،أيوببنالحسن

اللهعبدعنواقد،بنالحسينحدثناال!يناك!،موسىبنالفضلأخبرنا

عليهماللهسفطإلاالعهد)3!قومنقضما:قالعباسابنعن،بريدةابن

وما،بالموتانفهاأخذإلاقومفىالفاحشمةفثتولا،/عدوهم347/3

إلاالزكاةقو!منعوما،بالسنينالفهأخذهمإلاالميزانقومطفف

بينهم.البأسكانإلاحكمفىدومجاروماال!ماء،منالقطراللهمنعهم

.14)والقتل:قالأظنه

والبزاربه.أبيهعن(2773)العللفىحاتمأبىابنوأخرجه.(3312)الشعبفىالمصنف(1)

ثير:1273/3الذهبىوقالبه.موسىبناللهعبيدطريقمن126/2والحاكم،(4463)

فيه.خولفوقد،صدوق

.28/031،041الكمالتهذيبوينظر.!"الحسن:سفى(2)

)قطأ.:م،3صفىبعده(3)

به.واقدبنالحسينعن(2773)العللفىحاتمابىابنوذكره.(3311)الشعبفىالمصنف(4)
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الاستسقاء...صلاة!ىالسنةأنعلىالدليلبابالاستسقاءصلاةكتاب

السنةالاستسقاءصلاةفىالسنةأنعلىالدليلباب

يصفىحمارحعتينيصليهاوأنهالعيديق،صلاةفى

العيدصلاةوقتفىإقامةولاأذانبلاالعيدينفى

محمدبكرأبوأخبرنا،سماعهأصلمنالفقيهطاهرأبوأخبرنا-6471

،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطانالحسينابن

خرج:قال!عمهعن،تميمبنعبادعن،الزهرىعنمعمر،أخبرنا

وحول!،فيهمابالقراءةجهرركعتينفصلى،يستسقىبالناسلمجيه!اللهرسول!

.(1)القبلةواستقبل،واستسقى،رداءه

استسقى.وفدعايدعويديهورفع:الرزاقعبدعنفيهغيرهزاد-4726

حدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه

الززا!تى.عبدحدثنا،الربيعأبىبنالحسنحدثنا،إسماعيلبنالحسين

(2):ص
بؤيادتهءفدثره

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6473

حدثناالقزاز،لمشانبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

يحدثراشدبناهوالنعمانسمعت:قال!أبىحدثنا،حازمبنجريوبنوهب

خرج:قال!هريرةأبىعن،الزحمنعبدبنحميداو(31/92ت!ع،الرهرىعن

.(020")المعرفةفىالمصنف(1)

،(1611)داودوأبو،(16437)أحمدطريقهومن،(4889)الرزاقوعبد،2/67الدارقطنى(2)

صحيح.حسنحديث:الترمذىقال.(0411)خزيمةوابن،(556)والترمذى
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الاستسقاء...صلاةفىالسنةأنعلىالدليلبابالاستسقاءصلاةكتاب

خطبناثئم،إقامةولاأذانبلاركعتينفصفى،يستسقىيومالمجيه!النبئ

الأيمنفجعلرداءهقلبثئم،يديهرافعاالقبلةنحووجههوحول،الفهفدعا

الرهرئ.عنراشدبنالنعمانبهتفزد.(1)الأيمنعلىوالأيسرالأيسرعلى

بشرسهلأبوأخبرنا،المستملىأحمدبنملكاجعفرأبوحدثنا-4746

بنيحيىحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،المهرجانئأحمدابن

الحافظ،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(عن،إسماعيلبنحاتمأخبرنا،يحيى

زياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا،الفقيهإسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا

إسحاقبنهشامحدثنا،إسماعيلبنحاتمحدثنا،موسىبنإبراهيمحدثنا

الوليدأرسلنى:قاليحذثوسمعتهأبىأخبرنى:قالكنانةبنالفهعبدابن

لمج!اللهرسولصلاةعنأسألهعباسابنإلىالمدينةأميريومئذوهوعقبةابن

لمجصاللهرسولصلاةفىالمسجدفىتماريناإنا:فقلتفأتيته،الاستسقاءفى

مافسألأرسلأنهولو،(2)أخيكمابنأرسلكولكنلا:فقالالاستسقاء.فى

متواضعامتبذلام!مجاللهرسولخرج:عباسابنقالثئمبأس.بذاككان

يزللمولكن،هذهكخطبتكميخطبفلمالمنبر،علىجلسحتىمتضرعا

العيد)3(.فىيصلىكانكماركعتينوصفىوالتكبير،والتضرعالذعاءفى

:قالأنهإلا،بمعناهيحيىبنيحيىوحديث.موسىبنإبراهيمحديثلفظ

به.وهبطريقمن(9041،4221)خزيمةوابن،(1268)ماجهوابن،(8327)أحمدأخرجه(1)

.(261)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفه

إأخيك!.:موفىأأختكم(،:3/1274والمهذب،س،الأصلفى(2)

.(6457)فىتقدم(3)
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الاستسقاء...صلاةفىالسنلأأنعلىالدليلبابالاستسقاءصلاةكتاب

.(1)عتبةابن:الصواب:السجستانئداودأبوقال.عتبةبنالوليد

(أظ92/31قبلكاندعاءهأنيوهمالحديثوهذا:اللهرحمهالشيخقمال

.(2)الصلاة

كما:الثورىسفيانرواهوقد

بنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6475

عن،سفيانحدثنا،نعيمبوأحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،اللخمئأحمد

الأمراءمنأميرأرسلنى:قالأبيهعن،كنانةبناللهعبدبنإسحاقبنهشام

3/348ما:قال.فلان:قثت؟أرسلكمن:فقاللاستسقاءاعنأسألهعباس/ابنإلى

فلم(3متضرعامتبذلا3)متواضعا!يهجحماللهرسولخرجفيسألنى؟يأتينىأنمنعه

قلت:سفيانقالالعيد.فىيصلىكماركعتينوصلى،هذهخطبتكميخطب

نأعلىيدلفهذا.(4)أدرىلا:قالبعدها؟أوالركعتينقبلالخطبة:للشيخ

بهامحالاجدهعنهشامبنربيعةبنإسماعيلرواهوقد،يحفظهلاكانماهشا

العيدين:صلاةعلى

بن!محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-6476

،العسكرىعثمانبنسهلحدثنا،الدؤرىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

إسحاف،بنهشامجدهعن،ربيعةبنإسماعيلعن،زكريابنيحيىحدثنا

.(1651)عقبداودأبو(1)

.هشاميتقنهلم:3/1274الذهبىقال(2)

متذللا"."متضرعا:م،سفى(3-3)

للشيخ.سؤالهبدونسفيانطريقمن(6458)فىوتقدم.(08181)للطبرانىالكبيرالمعجم(4)
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الاستسقاء...صلاةفىالسنةأنعلىالدليلبابالاستسقاءصلاةكتاب

متخشغااستسقىحينعججمالفهرسولخرج:قالعباسابنعن،عنءأبيه

عنالتنيسئيوسفبنالفهعبدورواه.(2)العيدينفىيصنعكماامتبدلا

.(3)بمعناهربيعةبنإسماعيل

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6477

بنمحمدحدثنابكار،بنسهلحدثنا،ال!دوسئعلىبنهشامحدثنا

عنأسألهعباسابنإلىمروانأرسلنى:قالطلحةعن،أبيهعن،العزيزعبد

نأإلا،العيدينفىالمخلاةسنةالاستسقاءسنة:فقالالاستسقاء،سنة

يمينه،علىويسارهيسارهعلىيمينهفجعلرداءهاو،31/93قلبجمجحماللهرسول

الاشكلى!رئبناشر)سبح:وقرأ،يمبيراتسبعالأولىفىفكبرالزكعتينوصلى

يمبيرات)4(.خمسفيهاوكثر!اتقشيةصديثأتنك)هل:الثانيةفىوقرأ

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-6478

حدثنا،الخالقعبدابنيعنىعمروبنأحمدحدثناالأصبهاك!،الشيخأبو

العزيز،عبدبنمحمدحدثنا،عبادةبنروححدثنا،عربىبنحبيببنيحيى

فىةن!لاعنعباسابنسألت:قالعوفبنالفهعبدبنطلحةعن،أبيهعن

يستسقى،جمجحمالفهرسولخرج؟العيدينفىةن!لامثل:فقال،الاستسقاء

إمتذللأأ.:م،سفى(1)

به.ربيعةبنإسماعيلطريقمن(2423)أحمدوأخرجه.(745)الصغرىفىالمصنف(2)

به.يوسفبناللهعبدطريقمن(1419)خزيمةابنأخرجه(3)

من2/66الدارقطنىواخرجهالعزيز.عبدضعف:فقالالذهبىوتعقبه،وصححه1/326الحاكم(4)

به.بكاربنسهلطريق
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الاستسقاء...صلاةفيالسنةأنعلىالدليلبابالاستسقاءصلاةكتاب

فىسبعا؟تكبيرةعشرةثنتىفيهماوكئر،إقامةولاأذانبغيرركعتينفصلى7

واستقبل،فخطبانصرفثم،بالقراءةوجهر،الاخرةفىوخم!االأولى

،(2)ىوقغيرهذاالعزيزعبدبنمحمد.(1)استسقىثئم،رداءهوحؤل!القبلة

.يقوىالشواهدمنقبلهبماوهو

العدل!بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-6479

إسحاقبنحنبلحدثنا،السماكابنأحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا،ببغداد

جعفر،بنمحمدحدثنا،حنبلبنأحمديعنىالفهعبدأبوحدثنى،حنبلابن

يستسقىخرجالأنصارئيزيدبنالفهعبد(3)نأ،إسحاقأبىعن،شعبةحدثنا

بينىوليسأرقمبنزيديومئذفلقيت،استسقىثئمركعتينفصفى،بالناس

تسع:قال!؟لمجص%اللهرسول!غزاكم:قلت-رجلوبينهبينىأو-رجلغيروبينه

أؤل!فما:قلت.عشرةسبع:قال!معه؟أنتغزوتكم:قلت.غزوةعشرة

.(4)العشيرةذاتأوالعسيرةذاتاظ،93/31:قال!غزاها؟غزوة

الأستار(.كشف-659)البزار(1)

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالزهرى.الرحمنعبدبنعمربنالعزيزعبدبنمحمدهو(2)

الاعتدالوميزان،2/263حبانلابنوالمجروحين،6/2243عدىلابنوالكامل،167/1

.259/5الميزانولسان،628/3

"عن!.:مفى(3)

أخرجهوالحديث.3/981البلدانمعجم.والمدينةمكةبينينغناحيةمنموضع:العشيرةذات(4)

به.جعفربنمحمدطريقمن(143/1254)1447/3مسلم
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...اعدأنهعلىتدلالتىالأخبارذكربابالاستسقاءصلاةكتاب

الصلاةقبلخطبأودعاأنهعلىتدلالتىا!أخباوذحرباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6485

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:المزكىإبراهيمبنيحيىزكرئاوأبو

ذئبأبىابنأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

سمعائهالمازنئتميمبنعئاد/أخبرنى:قالشهابابنعن،يزيدبنويونس3/349

يوماكع!الفهرسولخرج:يقولعقي!الفهرسولأصحابمنوكانعمه

ثم،رداءهوحؤلالقبلةواستقبل،الفهيدعوظهرهالناسإلىفحؤل،يستسقى

وهب:ابنقالفيهما.وقرأ:الحديثفىذئبأبىابنقال.ركعتينصفى

أبىابنعنإياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارئرواهالجهر)1(.يريد

وكذلك.(2)بالقراءةفيهماجهرركعتينلنافصفى:الحديثفىوقال،ذئب

ابنعنوحرملةالطاهرأبىعنمسلمورواه،ذئبأبىابنعننعيمأبىعن

(3)بر

.وحدهيوسىعنوهب

عنالطيالسئداودوأبوعمربنوعثمانهارونبنويزيدالثورئورواه

فىونالرهرىعنعيينةبنسفيانرواهوكذلك.(4)مئث:قولهدونذئبأبىابن

به.وهبابنطريقمن(1518)والنسالى،(1621)داودابواخرجه(1)

.(5201)البخارى(2)

.(894/4)ومسلم،(1024)البخارى(3)

خزيمةوابن.بههارونبنيزيدعن(16439)واحمد.بهسفيانطريقمن(1521)النسائىأخرجه(4)

.(1196)والطيالسى.بهعمربنعثمانطريقمن(1420)



...اعدأنهعلىتدلالتىالأخبارذكربابالاستسقاءصلاةكتاب

تحويلوصفثم،أؤلاالصلاةفوصفالرهرئعنمعمرورواه.ثم:كلمة

.(1)أعلموالله،والدعاءالرداء

هانى،بنصالحبنمحمدحدثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6481

الأيلئ،سعيدبناو،31/94هارونحدثنا،مهرانبنإسماعيلبنمحمدحدثنا

هشامعن،يزيدبنيونسعن،مبروربنالقاسمحدثنا،نزاربنخالدحدثنى

لمجراللهرسول!إلىالناس(2)اكش:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةابن

يخرجونيوماالناسووعد،المصلىفىلهفوضعبمنبرمرفأ،المطرقحوط

فقعد،الشمس(3)حاجببداحينع!يىاللهرسول!فخرج:عائشةقالت.فيه

واستئخاردياركمجدبشكوتم"إئكم:قالشئم،اللهوحمدفكبرالمنبرعلى

نأووعدكم،تدعوهأنوجلعزاللهأمركموقد،عنكمزمانهإبانعنالمطر

يومملك،الرحيمالزحمن،العالمينربلله"الحمد:قالثملكم".يستجيب

الفقراء،ونحنالغنئأنتإلاإلهلااللهأنتاللهميريد،مايفعلاللهإلاإلهلا،الدين

فلم،يديهرفعثمحينن".إلىوبلاغاقؤةلناأنزلتماواجعل،الغيثعليناأنزل

وأوقلب،ظهرهالناسإلىحول!ثم،إبطيهبياضبداحتىالزفعفى4يزل!

ركعتين،فصلىونزل!الناسعلىأقبلثئم،يدهرافعوهورداءهحؤل!

فلم،تعالىاللهبإذنأمطرتثم،وبرقتفرعدتسحائاتعالىاللهوأنشأ

.(6471،6472)نىتقدم(1)

.إ)اشتكى:الأصلفى(2)

.1/455المحبودعونناحيتها.أوضوءها:الشمسحاجب(3)

"يترك!.:3/1276والمهذب،م،س،الأصلفى(4)
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...اعدأنهعلىتدلالتىالأخبارذكربابالاستسقاءصلاةكتاب

ضحكالكن)1(إلىسرعتهمرأىفلفا،ال!يولسالتحتىمسجدهيأت

عبدهوأنىقدير،شىءكلعلىاللهأنإأشهد:وقال،نواجذهبدتحتى

(2)ر
.(3)هارونعن""السننكتابفىداودابوأخرجه."ورسوله

حدئنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبواخبرنا-6482

بنمالكحدئنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابو

خرج:قالإسحاقأبىعنزهير،حدئنا،غ!انأبوإسماعيلاظ(94/31

فيمنوخرج،جمحمالنبئرأىكانوقد،يستسقىالأنصارئيزيدبنالفهعبد

فقام،يومئذمعهوأنا:إسحاقأبوقال.أرقمبنوزيدعازببنالبراءخرج

ركعتينبناصفىئثمواستغفر،فاستسقىمنبرغيرعلىرجليهعلىقائما

البخارئرواه.(4)مقيولميومئذيؤذنلم،بالقراءةفيهمايجهرخلفهونحن

أبىعنالئورئورواه.()معاويةبنزهيرعننعيمأبىعن""الصحيحفى

فصفى:قالإسحاقأبىعنشعبةورواه.(6)ىفصئئمفخطب:قالإسحاق

أعلم.والفه،اشبهوزهيرالئورئورواية.(7)استسقىئثمركعتين

.4/206النهاية.والمساكنالأبنيةمنوالبردالحريرذما:الكن(1)

.328/1الحاكم(2)

.(الدينيوم)ملكيقرءونالمدينةأهل،جيدإسنادهغريبحديثهذا:وقال.(1731)داودأبو(3)

لهم.حجةالحديثهذاوإن

به.غسانأبىطريقمن1/326المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(4)

.(2201)البخارى(5)

الزبير...ابنأنيزيدبناللهعبدعنإسحاقأبىعنالثورىطريقمن(4899)الرزاقعبدأخرجه(6)

.513/2الفتحفىحجرابنتعليقويظر

.(6479)فىتقدم(7)
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قائماالاستسقاءفىالدعاءبابالاستسقاءصلاةكتاب

قانماالاستسماءفىالدعاءباب

جعفربنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6483

،اليمانأبوأخبرنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعئ

أصحابمنعفهأن،تميمبنعبادأخبرنى،الزهرىعنشعيما،حدثنا

3/350فقام،لهميستسقىالمصلىإلىبالناسخرج/كي!النبئأن،أخبرهعقي!النبى

فسقوا)1(.رداءهوحولالقبلةقبلتوجهثم،قائمافدعا

أخبرنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروبوأوأخبرنا-4846

،بنحوهفذكره.اليمانأبوحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

"الصحيح"فىالبخارئرواهفأسقوا)2(.:وقالقائما.اللهفدعا:قالأنهإلا

.(3)اليمانأبىعن

ءاع؟الافىاو(95/31اجتهدإذاالقبلةاستقبالباب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6485

الحرشى)4(عمروبنومحمدالفراءالوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

طريقمن(1151)والنسائى.بهاليمانابىطريقمن(4421)خزيمةابنوأخرجه.(55641)أحمد(1)

وأبو،(1575)والدارمى.بهاليمانأبىطريقمن1/323المعانىشرحفى.الطحاوىأخرجه(2)

به.شعيبطريقمن(2479)عوانة

.(2301)البخارى(3)

.2/239الإكمالوينظر،(28،2749)فىوتقدم.إ)الحربى:الأصلفى(4)
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الاستسقاءفىالرداءتحويلبابالاستسقاءصلاةكتاب

سعيدبنيحيىعن،بلالبنسليمانأخبرنا،يحيىبنيحيىأخبرنا:قالا

نأ،أخبرهتميمبنعبادأن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبوأخبرك!:قال

المصلىإلىخرجلمجؤالفهرسولإن:قالالأنصارئ(1)ديزبنالفهعبد

فىمسلئمرواه.(2)رداءهوحولالقبلةاستقبليدعوأنأرادلماوإنه،يستسقى

الوهابعبدحديثمنالبخارئوأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيح

.(3)ديعسبنيحيىعنالثقفى

الاستسقاءفىالرداءتحويلباب

شوذبابنمحمدأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6486

عن،مهدممئىبنالرحمنعبدحدثنا،سنانبنأحمدحدثنا،بواسطالمقرئ

بنسليمانالقاسمأبوأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا)ح(سفيان

عن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثناالعزيز،عبدبنعلئحدثناأحمد،

ع!ييهالفهرسولخرج:قالعفهعن،تميمبنعئادعن،بكرأبىبنالفهعبد

وحولاستسقىو!عالنبئأن،مهدىابنروايةوفى.رداءهوحؤليستسقى

(4)

.()نعيمابىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.رداءه

إيزيدإ.:3صفى(1)

،(1519)والنسالى،(16432)وأحمدبه.بلالبنسليمانطريقمن(1661)داودأبرأخرجه(2)

به.صعيدبنيحيىطريقمن(1407)خزيمةوابن

.(1028)والخارى،(894/3)مسلم(3)

به.مهدىابنعن(16434)أحمدأخرجه(4)

.(5001)ابخارى(5)
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الاستسقاءصلاةكتاب

الرداءتحويلوقتباب

الرداءتحويلوقتباب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-4876

)ح(مالكعن،مسلمةبنالفهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

أبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليماناظ(31/95بنالربيع

بنمحمدبنجعفرحدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبد

أبىبناللهعبدعن،مالكعلىقرأت:قالىيحيىبنيحيىحدثنا،الحسين

خرج:يقولىزيدبناللهعبدسمعت:يقولىتميمبنعبادسمعأنهبكر

.(1)القبلةاستقبلحينرداءهوحولى،فاستسقى،المصلىإلىصك!يه!اللهرسولى

(2)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلئمرواه

الرداءتحويلحيفيةباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6488

يعنىالحارثبنعمروكتابفىقرأت:قالىعوفبنمحمدحدثناداود،

بهذامسلمبنمحمدعن،الربيدئعن،سالمبناللهعبدعن،الحمصئ

لمجرالنبىخروجفىعمهعنتميمبنعبادعنالزهرئحديثيعنىالحديث

الأيسر،عاتقهعلىالأيمنعطافهفجعل؟رداءهوحولى:قالى،الاستسقاءإلى

أحمدطريقهومن،190/1ومالك،249/1والثافعى،(2".7)المعرفةفىالمصنف(1)

به.القعنبىعن(1671)داودأبووأخرجه.(0151)والنسائى،(16466)

.(894/1)مسلم(2)

-85-



351/3

الرداءتحويلكيفيةبابالاستسقاءصلاةكتاب

.(1)هفلادعاثئم،الأيمنعاتقهعلىالأيسرعطافهوجعل

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6489

أبىبناللهعبدحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرأنجرنا

اللهعبدعفهعنيحذثتميمبنعبادسمعأنهحزمبنعمروبنمحمدبنبكر

رداءهفحؤل،يستسقىالمصفىإلى!ي!الفهرسولخرج:قالزيدابن

.(2)ركعتينوصفىالقبلةواستقبل

،والمسعودى/سعيدبنيحيىحدثنا،سفيانحدثنا:قال!وبإسناده-0946

(3)
بهذازيدبناللهعبدعن،تميماو،31/96بنعبادعن،محمدبنبكرأبىعن

الشئمالعلىاليمينأجعل:بكرلأبىفقلت:المسعودئقال.الحديث

علىاليمينجعلبل،لا:قال؟أسفلهأعلاهجعلأو،اليمينعلىوالشمال

بناللهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)اليمينعلىوالشئمالالشئمال

أبىعنالمسعودئعنروايتهثثم،بكرأبىبنالفهعبدعنسفيانعنمحمد

.(مختصرا)قولهبكر

.(6311)داودأبو(1)

،(9051)والنسائى،(894/2)ومسلم،(1201،2601)البخارىوأخرجه.(514)الحميدى(2)

به.سفيانطريقمن(1267)ماجهوابن

عمه".عن)يحدث:الأصلفى(3)

،(4150)والنسائى.بهيحىعنسفيانطريقمن(1267)ماجهابنوأخرجه.(416)الحميدى(4)

به.المسعودىعنسفيانطريقمن(0614،1414)خزيمةوابن

.(2701)البخارى(5)
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الرداءتحويلفىالمعنىمنقيلمابابالاستسقاءصلاةكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدالىبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6491

منصور،بنالمعفىحدثنا،الجوهرئشاذانبنمحمدحدثنا،الصفارعبيد

القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا)ح(محمدبنالعزيزعبدحدثنا

بنعبيدحدثنا،الصيدلانئثابتبنعثمانبنمحمدبكرأبوحدثنا،ببغداد

عن،غزيةبنعمارةعن،العزيزعبدحدثنا)1(،الجماهرأبوحدثنا،شريك

وعليهعقجماللهرسولاستسقى:قالزيدبناللهعبدعن،تميمبنعباد

قلبهاعليهثقلتفلفا،أعلاهافيجعلهبأسفلهايأخذأنفأرادسوداءخميصة

سواء.لفظهما.(2)عاتقهعلى

الرداءتحويلفىالمعنىمنقيلىماباب

بناللهعبدجعفرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6492

ابنعيسىبنيوسفبنمحمدحدثنا،إملاءالمنصوربنإبراهيمبنإسماعيل

بنجعفرعن،غياثبنحفصحدثنا،عيسىبنإسحاقحدثنى،الطباع

اءهرفىوحؤل!ر،اللهرسولاستسقى:قالجابرعن،أبيهعنمحمد،

جابر.عن:قالكذا.(3)القحطليتحول

فيهيذكرفلم،عيسىبنإسحاقعنغيرهاظ،96/31ورواه-6493

.18/192الكمالتهذيبوينظرإبن".:سفى(1)

والنسائى،(1164)داودوأبو،(16462)أحمدوأخرجه.(745)الصغرىفىالمصنف(2)

طرقهذه:1278/3الذهبىوقالبه.الدراوردىطريقمن(1415)خزيمةوابن،(1506)

صحاخ.

صحيح.عجيبغريب:التلخيصفىالذهبىوقال،وصححه1/326الحاكم(3)
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الاستسقاء...خطبةفىالاستغفاركثرةمنيستحبمابابالاستسقاءصلاةكتاب

أخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبو.أخبرناجعفرأبىقولمنوجعله،جابرا

جذى،حدثنا،الثلجأبىبنأحمدبنمحمدحدثنا،الحافظعمربنعلئ

مرسلا)1(.فذكره،غياثبنحفصعن،الطباعابنإسحاقحدثنا

بنيحيىجدىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا-6494

فىوكيعقال:قالإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

السنةتحوليعنى:اليمينعلىوالشئمالالشمالعلىاليمينجعل:قوله

الشئمال.علىاليمينهذاتحؤلكماالخصبإلىالجدبة

الاستسقاءخطبةفىالاستغفارحثرةمنيستحلثماباب

غفازا!كانإنهورلبهئم)اشتغفروأ4حشرايقولوأن

،10،11:أنوحفذرازا!لج!السماءلزسل

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-9546

ابنهوالوليدحدثناعضار،بنهشامحدثنا،الفضلبنإسماعيلحدثنا

بناللهعبدبنعلىبنمحمدحدثنا،مصعبابنهوالحكمحدثنا،مسلم

لمجيهر:الفهرسولقال:قالعباسبنالفهعبدأبيهعنحذثهاله،أبيهعن،عباس

منورزقهمخرخا،ضيتيكلوينفرخا،هئمكلمنلهالفهجعلالاسعنفارلزم"من

(2)و801
لأ.يحتسبلأحيسط

.2/66قطنىارلدا(1)

ماجه:ابنعندوليس.بهعماربنهامطريقمن(3819)ماجهوابن،(1518)داودأبوأخرجه(2)

وقالبه.الوليدطريقمن(10290)الكبرىفىوالنسائى،(2234)وأحمد.حدثهأنهأبيهعن

...مجهولالحكم...أبيهعن:فأسقطماجهابنرواه:1278/3الذهبى
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الاستسقاء...خطبةفىالاستغفاركلرةمنيستحبمابابالاستسقاءصلاةكتاب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6496

حدثنا،الرياشئالفضلأبوالفرجبنالعباسحدثنا،خليفةأبوأخبرنا

ر!جنهعمرخرج:قالأبيهعن،ال!عدئوجنئأبىعن،أبيهعن،الأصمعئ

خرجلمايتكلمألااو(97/31:فقلت،الاستغفارعلىيزيدلافجعل،يستسقى

فمطرنا)1(.،الاستغفارهوألاستسقاءأنأعلمولاله؟

البجلئمجالدبنالفهعبدبنمجالدالقاسمأبوأخبرنا-6497

التميمئ،مسلمبنأحمدبنمحمدبنمسلمالحسينأبوحدثنا،بالكوفة

عنعبثر،أخبرناالأشعثئ)2(،عمروبنسعيدحدثنا،الحضرمئحدثنا

عمرفصعد،ر!جنهعمرعهدفىقحطالناسأصاب:قالالشعبىعن،مطرف

سمعناكما:لهفقالوا،نزلحتىالاستغفارعلىيزدفلم،فاستسقىالمنبر

التىالسماءبمفاتيحالغيثطلبتلقد:فقال!استسقيتالمؤمنينأميريا

غفارا!كانإنيرلبهتم)اشتغفروأ:الايةهذهقرأثمالمطر،يستنزلبها

352/3ربكماشتغفروأ)ويقؤر:وقوله،(10،11:أنوحمدرارا!علتكر/السماءيزسل

ئ!وئؤأولاقوتكئمإكقوةوبزد!ئممدرازا-!ىالسماءيرشلإلتهتوبواثر

كذا.(9.أهود:إلتة!توبوآثمربم)واشتغفروأ،(52أهود:تجرمب!

:فقالمطرفعنغيرهورواهال!ماء)3(.بمفاتيح:كتابىفىوجدته

من12/77التمهيدفىالبرعبدوابن.بهالرياشىعن2/55الحديثغريبفىقتيبةابنأخرجه(1)

أبيه.عن:منبدلا.عمربناللهعبدعن:وعندهما،بهالأصمعىطريق

.)الأشجعى!:3صفى(2)

.(2010)المعرفةفىالمصنف(3)
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دعائهبركةترجىبمنالاستسقاءبابالاستسقاءصلاةكتاب

ري(1)
:السماءديح.

النضروئ)2(،منصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-6498

عن،وهشيمسفيانحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا

علىيزدفلميستسقىز!ئهالخطاببنعمرخرج:قالالشئعبىعن،مطزف

المطرطلبتلقد:فقال!استسقيترأيناكما:لهفقيل،رجعحتىالاستغفار

غفاراكانإنيرلبهتماشتغفروأ):قرأثئمالمطر.بهيستنزلاثذىال!ماءبمجاديح

يرسلإلتهتوبوآثررئبهتماشتغفروأ)ويقؤمىفدرارا!.لج!االئساهيزسل!

.(3)!فطرا،ر-!النممآء

دعائهبرحةترجىبمنالاستسقاءباباظ(97/31

بنمحمدبنالحسينأخبرك!،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-6499

الفضل،بنبسطامحدثنا،إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،الدارمئيحيى

ابنسمعأنهأبيهعن،ديناربنالفهعبدبنالزحمنعبدحدثنا،قتيبةابوحدثنا

المطر،علىالدالةالأنواءمنالعربعندوكان،النجوممننجموهو،مجدحجمع:المجاديح(1)

.1/343النهايةينظرالمطر.شأنهامنأنيزعمونالتىجميعهاالأنواءأرادلأنه؟الجمعبلفظوجاء

غيريردولم،بهتكلمالعربكانتماعلىتكلمولكنه،النجوممنوالمجاديحعبيد:أبووقال

.4/212الحديثغريب.غيرهوجهللحديثولي!،هذا

.،"المنصورى:سفى(2)

/23تفسيرهفىجريروابن،(2094)الرزاقعبدوأخرجه.(تفسير-9501)منصوربنسعيدسنن(3)

الحديثغريبفىعبيدوأبو.بهسفيانطريقمن6/5402تفسيرهفىحاتمأبىوابن،293،942

به.هشيمطريقمن259/3



دعائهبركلأترجىبمنالاستسقاءبابالاستسقاءصلاةكتاب

ع!ي!:النبىفىطالبأبىبشعريتمثلعمر

للأراملعصمةاليتامى(1)ثمالبوجههالغماميشتسقىوأبيض

.(2)قتيبةأبىعنعلىبنعمروعن""الصحيحفىالبخارىرواه

ما:يعنى.أبيهعن،سالمحدثنا:حمنئبنعمروقال:البخارى)3(قال

أخبرنا،الإسماعيلىبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-5565

عقيل،أبوحدثنا،النضرأبوحدثنا،سعيدبنعلئحدثنى،سفيانبنالحسن

ربما:قالأبيهعن،سالمحدثنا،عمربناللهعبدبنحمنئبنعمرحدثنا

ينزلفما،يستسقىالمنبرعلىكي!اللهرسولإلىنظرأوأناالشاعرقولذكرت

الشاعر:قولفأذكر،(4)ميزابكليجيشحتى

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىوأبيض

.()طالبأبىقولوهو:قال

أخبرنا،إملاءالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-1650

الزعفرانى،الصباحبنمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبو

عن،المثنىبناللهعبدأبىحدثنى،الأنصارىاللهعبدبنمحمدحدثنا

الحديثغريب.بأمرهميقومكانإذا:قومهئمالفلان:يقال،وحاضرتهمعصمتهم:يريد:ثمال(1)

.42/2قتيبةلابن

.(1008)الخارى(2)

.(1009)الخارى(3)

.497/2البارىفتح.عاليموضعمنالماءمنهيسيلماهو:الميزاب(4)

به.النضرأبىطريقمن(1272)ماجهوابن،(5673)أحمدأخرجه(5)
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353/3

...اللهفيسقيهمللناسيستسقىالإمامبابالاستسقاءصلاةكتاب

إذاكانهش!!لالخطاببنعمرأن،أنسعنيعنى،أنسبنالفهعبدبنثمامة

إليكنتوسلكناإنااللهئم:فقالل!بهالمطلبعبدبنبالعباساستسقىقحطوا

فاسقنا.لمجمآاوأ98/31نبينابعئماليومإليكنتوش!لوإنافتسقينا،!!مجبنبينا

الزعفرانىمحمدبنالحسنعن""الصحيحفىالبخارئرواهفيسقون)1(.

كتابمنسقطأنسذكروكأن.(2)كشغيرمن.مالكبنأنسعن:وقال

الأنصارئعنوغيرهسفيانبنيعقوبرواهوقد.الفهرحمهمحمدأبىشيخنا

موصولا)3(.

لينظراللهفيسقيه!اللناسيستسقىالإمامباب

شحره!يعملونحيف

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6552

أسباطأخبرنا،ثابتبنعلئحدثنا،عتبةبنعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوب

:قالمسعودابنعن،مسروقعن،الفخحىأبىعن،منصورعن،نصرابن

.((يوسفكسبعبسبع"اللهم:قال/إدباراالناسمنلمجي!الفهرسولرأىلما

منوناسسفيانبوأفجاءه،والعظاموالجلودالميتةأكلواحتىسنةفأخذتهم

قدقومكوإن،رحمةبعثتالكتزعمإنكمحمديافقالوا:مكةأهل

اللهعبدبنمحمدطريقمن(1421)خزيمةابنوأخرجه.ا47/6النبرةدلائلفىالمصنف(1)

به.الأنصارى

.(0101)البخارى(2)

.ه؟1/4والتاريخالمعرفة(3)
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...اللهفيسقيهمللناسيستسقىالإمامبابالاستسقاءصلاةكتاب

(1)عليهمفأطبقت،الغيثفسقواجمحيهاللهرسولطفدعا.لهماللهفادع،هلكوا

فانحدرتعلينا".ولاحواليا"اللهم:فقالطالمطركثرةالناسفشكىسبعا،

ايةمضتلقد:قالط.حولهمالناسفأسقى)2(:قالط.رأسهعنال!حابة

اتعذأب؟شفوا)إئا:وجلعزقولهوذلك-أصابهمالذىالجوعوهو-الدخان

بدر،يومالكبرىوالبطشة(3)اللزامواية.(15:الدخانأغآياون!هوإنكؤقليلا

وأشار،منصورعنأوجه"من"الصحيحفىأخرجاهالقمر)4(.وانشقاق
(5)

لمجرالنبىدعاءمنالحديثفىبهاجاءالتىبزيادتهأسباطروايةإلىالبخارى

دعوته.وإجابة

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

"المطر".:سفىبعده

"فسقواإ.:البخارىوعندسقى".نما":الأصلفى

."الروموآية"واللزام:البخارىوعند.""اللزوم:م،3صفى

.143/17النووىبشرحمسلمصحيحوالأسر.القتلمنبدريومعليهمجرىماهوواللزام

لزاما!يكونفسوفكذبتم)فقد:تعالىتولهتفسيرفى235/11،236المنثورالدروينظر

.(77:الفرقانأ

فىوالنسائى،(4532)والترمذى،(6042)أحمدوأخرجه.2/632،327الدلائلفىالمصنف

/2798)ومسلم،(4041)وأحمد،(4693)والبخارى.بهمنصورطريقمن(02121)الكبرى

يذكرولم.بهالضحىأبىطريقمن(11481)الكبرىفىوالنسائى،(3254)والترمذى،(04

المصنف.إلاالاستسقاء

.(2798/39)ومسلم،(021؟،0701)البخارى
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يسقوا...فلمللناسيستسقىالإمامبابالاستسقاءصلاةكتاب

يعودا!ثفيعوديسقوا،فلمللناسيستسقىالإمامباب

دعوتوقددعوتثد4يقولولايسقوا،حتى

لىاظ(98/31يستجبفلم

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0365

وهب،ابنأخبرنا،الطاهرأبوحذثنى،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،الخولاخ!إدريسأبىعن،يزيدبنربيعةعن،صالحبنمعاويةأخبرخ!

قطيعةأوبإثيميدعلمماللعبديستجاب-نرالالا:قالنهأ!ي!النبىعن،هريرةبىأ

دعوتقد:"يقول:قال؟الاستعجالماالفهرسوليا:قيل."يستعجللممارحبم

فىمسلئمرواهالذعاء")1(.ويدعذلكعندفيستحسر.لىيستجبفلمدعوتوقد

هريرةأبىعنعبيدأبىحديثمنوأخرجاهالطاهر)2(،أبىعن""الصحيح

،(3)

.مختصرا

الناحيةلأهلىالمضبةالناحيةإماماستسقاءباب

المسلمينولجماعةالمجدبة

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4065

،الأزرقإسحاقحدثنا،الفهعبيدبنمحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

طريقمن(655)المفردالأدبفىوالبخارى.بهوهبابنطريقمن(976)حبانابنأخرجه(1)

به.صالحبنمعاوية

.(2735/92)مسلم(2)

.(2735/09،91)ومسلم،(0634)البخارى(3)
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المنبرعلىالجمعةويومصلاةبغيرالاستسقاءبابالاستسقاءصلاةكتاب

لمج!النبىعن،بشيربنالنعمانعن،الشعبىعن،زائدةأبىبنزكرياحدثنا

منهاشتكىإذاالجسدمثلوتراحمهموتعاطفهمتوادهمفىالمؤمنينامثل:قال

"من"الصحيحفىأخرجاهوالحفى")1(.بالشهرالجسدسائرتداعىعضؤ

زكريا)2(.حديث

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6505

شميل،بنالنضرأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

اعىالخزكريزبنالفهعبيدبنطلحةحذثنى،المعفمثروان)3(بنموسىحدثنا

لمج!الفهرسولسمعأنه،سيدىحذثنى:قالتالذرداءأمحذثتنى:قال

.(4)((بمثلولك،آمينبه:الموكلالملكقالالغيببظهرلأخيهدعا"من:يقول

.()إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلئمرواه

المنبرعلىالجمعةيوماو(99/3وأصلاؤبغيرالاستسقاءباب

بنالمؤفلبنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6065

حدثناالبيهقئ،يعنى(6)الحليمعبدبنعبدانحدثنا،عيسىبنالحسن

طريقمن(18380)أحمدواخرجه.(7608)والشعب،(91)الصغرىالأربحينفىالمصنف(1)

من(..!لم!3د86)وكلصنم،(58351)واحمد.بهزكرياطريقمن(58371)وفى.بهلأزرقااصحاق

به.الشعبىطريق

.(2586/66)ومسلم،(1160)البخارى(2)

.29/04الكمالتهذيبوينظر"سرادق!.:الأصلفى(3)

به.طلحةطريقمن(2732/86)ومسلمبه.النضرطريقمن(1534)داودابوأخرجه(4)

.(2732/87)مسلم(5)

دمق-تاريخوينظر،(5483)فىوتقدم"الحميد،.:م،3صوفى"الحكيمأ،:سنى(6)
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المنبرعلىالجمعةويومصلاةبغيرالاستسقاءبابالاستسقاءصلاةكتاب

بنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(حفادبنالأعلىعبد

)ح(المقدمئبكرأبىبنمحمدأخبرنا،أئوببنمحمدحدثنا،موسى

حدثنا،منصوربنيحيىجذىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا

الخيفمسجدفىالضنعانئ)1(الأعلىعبدبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمد

ثابت،عن،عمرابنهوالفهعبيدعن،سليمانابنهوالمعتمرحدثنا:قالوا

فصاحواالناسفقام،الجمعةيوميخطب!تالنبئ/كان:قالأنسعن354/3

البهائم،وهلكتالشجر،واحمزالمطر،قحطالفهرسوليافقالوا:

نرىمماالفهوايم:قالاسقنا".الفهئماسقنا،أالفهئم:فقاليسقينا.أنالفهفادع

ونزل،أمطرتثمفانتشرتسحابةفأنشأتسحابمن(2)قزعةال!ماءفى

فلما،الأخرىالجمعةإلىتمطرتزلفلم،وانصرففصفى!تاللهرسول

وانقطعتالبيوتتهذمت،الفهنبئيا:فقالواصاحوايخطبلمجي!النبئقام

حواليناي!الففم:قالثئم،عي!الفهنبئفتب!معنا.يحبسهاأنالفهفادع،لب!لا

بالمدينةتمطروماحولهاتمطرفجعلت،المدينةعنفتقشئعت)3(علينالا.ولا

فىالبخارئرواه.(4)الإكليلمثللفىكأنهاالمدينةإلىفنظرت،قطرة

.2/364والأنساب،65/12،66=

)الصغانى".:3صفى(1)

.(عز)ق22/5التاج.الغيممنالقطعة:القزعة(2)

.2/545المفهم.انكشفت:تقشعت(3)

الأنوارمشارق.إكليلفهوبثىءأحاطماوكل،اللحممنبالظفرأحاطماهو:تيل:الإكليل(4)

.197/4النهايةيظربافاقها.واشدارعنهاأقلعالغيمأنوالمعنى.1/341

-.هبالأعلىعبدبنمحمدطريقمن(1423)خزيمةوابن،(1516)النسائىأخرجهوالحديث
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المنبرعلىالجمعةويومصلاةبغيرالاستسقاءبابالاستسقاءصلاةكتاب

عبدوعنعنهمسلمورواه،المقدمىبكرأبىبنمحمدعن"الصحيح"

.(1)دامحبنالأعلى

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-0765

حدثنا،الحسينبنمحمدحدثنا،سليمانبنمحمدبنمحمدأخبرنى

عن،الأوزاعىعن،عمرانبنالمعافىحدثنابشر،بناظ،99/31الحسن

اشتكىرجلاأن،مالكبنأنسعن،طلحةأبىبناللهعبدبنإسحاق

ولم،فسقىاللهفدعا:قال.العيالوجهدالمالهلاكعج!اللهرسولإلى

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)القبلةاستقبلولارداءهحولأنهيذكر

كالدلالة(4)ديزبناللهعبدحديثمنمضىمامعوفيه،(3)رشببنالحسن

أعلم.والله،الجمعةخطبةدونالاستسقاءخطبةفىيسنإنماذلكأنعلى

محمدأبوأخبرنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرنا-0865

،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،المزنئاللهعبدبنأحمد

ول!اللهرسولأن،المسيببنسعيدأخبرنى،الزهرىعن،شعيبأخبرض!

فقال،نخلهثمرة()لنفاقبالجدبيدعو.مدىأ:للسماءيقوللبابةأباأنأخبر

ثابتطريقمن(1741)داودوأبو،(897/11)ومسلم،(3582)والبخارى،(61013)-وأحمد

.(798/01)مسلمو،(1201)لبخارىا(1)

.(5905)فىتقدم(2)

.(1018)البخارى(3)

.(6455)فىتقدم(4)

.(دس)ك08/91العروستاجينظرالكساد.ضدوالنفاق،لجفاف!.:سفى(5)
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المنبرعلىالجمعةويومصلاةبغيرالاستسقاءبابالاستسقاءصلاةكتاب

."بردائهمربده)1(ثعلبلبابةابويسذحئىأردلهاأالفهغ:ع!حمالفهرسول

أبواضطزالمربدفىوهولبابةأبىبثمرلي!لاصارفلضا،ال!ماءالفهفأرسل

المربد.ثعلببهفسذإزارهإلىلبابة

عمروأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبووأخبرنا-9065

،بالزئالطهراخ!حفادبنمحمدبنالزحمنعبدالعباسأبوحدثنا،مطرابن

بنالفهعبدعن،الذهكئعبدويهابنيعنىال!ندئأخبرنا،أبىأخبرنا

بنسعيدعن،حرملةبنالزحمنعبدعن،أويسابوهوالمدخ!الفهعبد

عفي!الفهرسولاستسقى:قالالأنصارئالمنذرعبدبنلبابةأبىعن،المسئب

:فقاللبابةأبوفقام."(2اسقناالفهغ2)اسقنا،االفهغ:فقالالجمعةيوم

سحاثال!ماءفىوما:قالالمرابد.(و200/31فىالتمرإنالفهيارسول

مربدهثعلبيسدعريانالبابةأبويقومحئىاسقنا)الفهغ:ع!يوالفهرسولفقال،نراه

ثئم:قالع!ي!.الفهرسولبناوصفى،مطرتفأال!ماءفاستهفت:قال،زاره".

أبداتقلعلنواللهال!ماءإن،لبابةأبايا:لهيقولونلبابةبأبىالأنصارطافت

:قاللمجر.الفهرسولقالكمابإزاركمربدكثعلبفتسذعرياناتقومحتى

ال!ماء)3(.فأقلعت:قالبإزاره.مربدهثعلبفسذعريانا،لبابةأبوفقام

.213/1النهايةالمطر.ماءمنهيسيلالذىثقبه:وثعلبه،التمرفيهيجففالموضع:المربد(1)

.س:فىلي!(2-2)

قالبه.حمادبنمحمدطريقمن(2186)الدعاءفىالطبرانىوعنه،(2515)عوانةأبوأخرجه(3)

.يعرفلامنفيه:2/215المجمعفىالهيثمى

-98-



الاستسقاءصلاةكتاب

الاستسقا"فىعاءالابمباب

الاستسقاءفىالدعاءباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6510

بنإسماعيلأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،يعقوب

355/3حدثنا،سختويهبنمحمدبنعلئحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(جعفر/

أبووأخبرنا)ح(إسماعيلحدثناحجر،بنعلئحدثنا،إسحاقبنمحمد

حدثنا،الفاريابىجعفزحدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمرو

شريكعن،جعفربنوإسماعيلمحمدبنالعزيزعبدحدثنا،سعيدبنقتيبة

أخبرنا،عمروأبووأخبرنا)ح(مالكبنأنسعن،نمرأبىبناللهعبدابن

يحيىحدثناالجئار،عبدبنالحسنبنأحمدأخبرنى،الإسماعيلئبكرأبو

نأ،أنسعن،شريذأخبرنى،جعفرابنهوإسماعيلحدثنا،أئوبابن

القضاء)1(،دارنحوكانبابمنالجمعةيومالمسجددخلرجلا

يا:قالثمقائما،ع!يراللهرسولفاستقبل،يخطبقائئموي!هي!اللهورسول

فرفع:قاليغيثنا.أنالفهفادع،السبلوانقطعتالأموالهلكتاللهرسول

قال.ثاثلا."(2أغماالفهم2)أغثنا،اللهئمأغنما،))الفهم:قالثميديه!ي!هي!اللهرسول

وبينبينناوما،قزعةولاسحابةال!ماء،ظ31/020فىنرىماوالفهفلا:أنسن

فلما،(3)الترسمثلسحابةورائهمنفطلعت:قالدار.ولابيتمنسلع

سميتثم،عمردينقضاءدارتسمىوكانت،دينهلقضاءموتهبعدبيعتالخطاببنلعمردارهى(1)

.3/174المعلمإكمالينظرغلطا..الإمارةدارهى:بعضهموقالاختصازا.القضاءبدار

.س:فىليى(2-2)

.87/1الوسيطالمعجمينظر.الحربفىبهايتوقونكانواالة:الترس(3)
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الاستسقاءفىالدعاءبابالاستسقاءصلاةكتاب

الشمسرأيناماواللهفلا:أنسقال.أمطرتثمانتشرتالسماءتوشطت

المقبلةالجمعةفىالبابذلكمنرجلدخلثئمقال:.(1)اتبس

هلكتاللهرسوليا:فقالقائمافاستقبله،يخطب(2)قائملمجتالفهورسول

لمج!الفهرسولفرفع:قالعنا.يمسكهااللهفادع،لب!لاوانقطعتالأموال

الأوديةوبطونوالظراب)3(الإكامعلىاللهم،عليناولاحوالينا"اللهم:قالثميديه

شريك:قال.الشمسفىنمشىوخرجنافأقلعت:قالالشجر".وممابت

فىالبخارىرواه.(4)أدرىلا:فقال؟الأولالزجلأهوأنسا:فسألت

يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،إسماعيلعنسعيدبنقتيبةعن""الصحيح

.()إسماعيلعنكلهمحجبر،بنوعلىوقتيبةأئوببنويحيى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-1651

عبيد،بنمحمدحدثنا،العامرئعفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

أتت:قالالفهعبدبنجابرعنالفقير،يزيدعن،كدامبنمسعرحدثنا

نافعاآجل،غيرعاجلامريعا)6(،مرئامغيثاغيثااسقنا"اللهئم:فقالبواكى!يئالنبئ

(1

(2

(3

(5

(6

عليهفأطلقالسبتإلىالسبتمنأسبوعاأراد:قيلبالباءوسبتا"ستا!.:الخارىنسخوبعضمفى

فتحوينظر،2/331النهاية.كثيرةأوكانتقليلةالزمانمنمدةبالسبتأراد:وقيل...اليوماسم

.2/405البارى

.م،س:فىلي!

مئارووينظر،ه"2/5البارىفتحبالعالى.لي!المنبسطالجبلوهو،ظربجمع:الظراب

.1/328الأنوار

.(6454)فىوتقدم.بهحجربنعلىطريقمن(1788)خزيمةوابن،(1517)النسائىأخرجه

.(897/8)مسلمو،(4101)الخارى

.4/032النهاية.الناجعالمخصب:الصريع
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الاستسقاءفىالدعاءبابالاستسقاءصلاةكتا!

وأخبرنا""المستدرك"بئفىبهأخبرناهكذا.(1)عليهمفأطبقتضمار((.غير

!رالنبىأتت:الحديثفىفقال،العباسلأبىالكبير""الفوائدفىبه

اسقنا((.اط!"قولوا::كيوالشئفقال،هوازن

العباسأبوحدثنا،الأشنانئمحمدبنأحمدبكرأبووأخبرنا-6512

عنجماعةرواههكذا.(2)((اولوق":يقلولم.هوازن:وقالفذكره.الأصم

وكان.(4)دوادأبىلكتابنسختنافى(و31/201هووكذلك،3عبيدبنمحمد

ثمتواكى.!راللهرسولرأيت:يستقرئهاللهرحمهالخطابئسليمانأبو

فىومدهمارفعهماإذاالتحاملمعناهتواكى)(.:قوله:فقالفسره

الدعاء)6(.

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-6513

حنبل،بنأحمدبناللهعبدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الأؤل.اللفظعلىفذكرهعبيد.بنمحمدحدثنا،موسىبنمجاهدحدثنى

عبيدبنمحمدأعطانا:أبىفقال،أبىالحديثبهذافحدثت:اللهعبدقال

كأنهبشىء.هذاليس،فيهالحديثهذايكنولم،فنسخناهمسعرعنكتابه

الذهبى.ووافقهوصححه327/1والحاكم،(479)عقبالكبيرالدعواتفىالمصنف(1)

.(479)الكبيرالدعواتفىالمصنف(2)

به.عبيدبنمحمدطريقمن(1416)خزيمةوابن،(منتخب-1123)حميدبنعبدأخرجه(3)

.(1؟36)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1691)داودأبو(4)

يواكى".":الأصلفى(5)

.218/5النهايةوينظر.255/1السننمعالم(6)
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356/3

الاستسقاءفىالدعاءبابالاستسقاءصلاةكتاب

حدثنا:قالمحمدأخويعلىفحدثناه:أبىقالعبيد.بنمحمدمنأنكره

و(2)خالفهبواكى)1(.:يقلولم،مرسلاالفقيريزيدعنمسعر

إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6514

بنعمروعن،شعبةحدثنا،عمرأبوأخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنا،الفقيه

مغبنلكعبقالأنة،طم!لابنشرحبيلعن،الجعدأبىبنسالمعن،مئ

سمعت:قاللمجؤ.الله/رسولمنسمعتهحديثاحذثنا:كعببنمئأو

أعطاكقداللهإناللهرسوليا:فقلتفأتيته،مضرعلىدعالمجؤالفهرسول

غيثااسقنا"اللهئم:فقال.لهماللهفادعهلكواقدقومكوإن،لكواستجاب

إلاكانتفماضاز".غيرنافعارائمت)3(،غيرعاجلاطبقا،غدقامريعا،مريامغيثا

.(4)اوقسحتىنحوهاأوجمعة

أخبرناببغداد،بشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-6515

بناللهعبدبنإبراهيمحدثنا،(نيخاب)بنإسحاقبنأحمدأبوالحسن

سليمانبنالزحيمعبدحدثنا،المنقرئداودبنسليمانحدثنا،مسلم

عن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،سعيدبنيحيىعن،ظ31/201،الأشل

وانشزوبهائمك،عبادكاسقالفهم9:قالاستسقىإذاكانجمجيهدالنبئأن،جذه

"تواكى!.:سفى(1)

.(5530،5531)الرجالومعرفةالعلل(2)

.1/342،343الفائقينظرالبطىء.:والرائث.العامالمطر:والطبقالقطر.الكثير:الغدق(3)

به.شعبةطريقمن(18062)أحمدوأخرجه.(749)الصغرىفىالمصنف(4)

.15/530النبلاءأعلاموسير،4/95والأنساب،7/438الإكمالوينظر.!منجابأ:مفى(5)
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الاستسقاءفىالدعاءبابايرستسقاءصلاةكتاب

المئت".بلدكوأحى)1(،رحمتك

(2)

ورواه،سعيدبنيحيىعنالثورىعنقادمبنعلئرواهوكذلك

مرسلا)3(..يقول!كانع!حواللهرسولأن،عمروعنسعيدبنيحيىعنمالك

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6165

أبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا)ح(حفصبنعمروبنأحمد

حدثنا:قالاالحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،الأصبهانئحيانابنمحمد

كان!صالنبئأن،جرادبناللهعبدحدثنا،(4)يعلىحدثنا،القاسمبنهاشم

،الضرعبهتغزر،لعبادكبهتولمعمريا،مغيثاغيثااسقنا"اللهئم:قال!استسقىإذا

قال!:الحارثابنحديثوفى.اللهعبدأبىحطيثفظ."الزرع!بوتحى

.فذكرهجميم.النبئكان:قال!جرادبناللهعبدعنالأشدقبنيعلىحدثنا

.()(1مريا"هنيئا:وزاد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-6517

حدثنى،محمدبنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،يعقوب

.،"واسق:سفى(1)

به.قادمبنعلىطريقمن(1176)داودأبوأخرجط(2)

أبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(69)المراسيلوفى،(1761)داودابوطريقهومن.1/091مالك(3)

.(4301)وداد

لا:3/142المجروحينفىحبانابنعنهفال،العقيلىالأشدقبنيعلىوهو"سهل،.:سفى(4)

الكاملوينظرالاعتبار.عندللخواصإلاكتابتهولابحيلةبهالاحتجاجولابحالعنهالروايةيحل

.6/312الميزانولسان،7/2742عدىلابن

.كذابيعلى:1283/3الذهبىقال(5)
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الاستسقاءدعاءفىاليدينرفعبابالاستسقاءصلاةكتاب

المطر:عنديقولكان!ي!النبئأن،حنطببنالمطلبعن،رباحبنخالد

الظرابعلىالففم،غرقولا،هدبمولابلاء،ولا،عذابشقياولا،رحمةشقيا"اللفئم

مرسل.هذاعليناإ)1(.ولاحوالينااللفئمالشجر،ومنابت

الاستسقاءدعاءفىاليدينرفعباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6518

حدثنا،مسددحدثناالشئهيد،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،إملاءيعقوب

مالكبنأن!عن،صهيببنالعزيزعبدحدثنازيد،،و202/31بنحفاد

قحطالمدينةأهلاصاب:قالمالكبنأن!عن،ثابتعن،عبيدبنويون!

رجلقامإذجمعةيومان!طخيلمجي!هوفبينما:قاللمجي!.الفهرسولعهدعلى

فمديسقينا.أنالفهفادعالشئاء،وهلكالكراع)2(،هلكالفهرسوليا:فقال

فهاجت،الرجاجةلمثلال!ماءوإن:!نأقالودعا.يديهلمجرالفهرسول

فخرجناعزاليها)3(،ال!ماءأرسلتثئم،اجتمعثئم،سحاباأنشأتثئم،ريح

إليهفقام،الأخرىالجمعةإلىتمطرتزلفلم،منازلناأتيناحتىالماءنخوض

يحبسه.أنالفهفادع،البيوتتهذمتالفهرسوليا:فقالغيرهأوالزجلذلك

الذهبىوقال.1/251والثافعى،(483)الكبيروالدعوات،(2014)المعرفةفىالمصنف(1)

ضعيف.:3/1284

.4/165النهاية.الخيللجميعاسم:الكراع(2)

المطراتساعفثبه،الأسفلالمزادةفموهوالعزلاء،جمع:والعزالى)عزابيلها".:الأصلفى(3)

.3/231النهايةالمزادة.فممنيخرجبالذىواندفاقه
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الاستسقاءدعاءفىاليدينرفعبابالاستسقاءصلاةكتاب

إلىفنظرت:أنقالولإعلينا((.حوالينا"اللهئم:قالثئم،لمجج!اللهرسولفتبسم

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)إكليلكأنهاالمدينةحولتصذعالسحاب

،:(2)
.مسددعن

أحمدحدثنا،منصوربنيحيىجذىأخبرنا،صالحأبوأخبرنا-9651

3/357بن/سعيدعن،عدىبىأوابنيحيىحدثنا،بشئاربنمحمدحدثنا،سلمةابن

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(عروبةأبى

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

جميعا،عدىأبىبنومحفدسعيدبنيحيىحدثنابكر،أبىبنمحمد

يديهيرفعلاص!حمالنبئكان:قالأنسعن،قتادةعن،عروبةأبىابنعن

بياضيرىحتىيديهيرفعكانفإنهالاستسقاء،فىإلادعائهمنشىءفى

عنمسلمورواه،بشاربنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)إبطيه

عنهما)4(.المثنى(ظ202/31بنمحمد

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6525

بكير،أبىبنيحيىأخبرناالفراء،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

به.حمادطريقمن(01370،13867)وأحمد.بهمسددطريقمن(1174)داودأبوأخرجه(1)

.(3582)البخارى(2)

والبخارى،(06014)وأحمد.بهيحيىطريقمن(1512)والنساثى،(12867)أحمدأخرجه(3)

خزيمةوابن،(1801)ماجهوابن،(4381)الكبرىفىوالنسائى،(1701)داودوأبو،(3565)

به.سعيدطريقمن(1791)

.(895/7)ومسلم،(0311)البخارى(4)
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الاستسقاءدعاءفىاليدينرفعبابالاستسقاءصلاةكتاب

دىيديهيردغلمجيماططرسولرأيت:قالأشبىعن،ثابمبعن،شعبةحدثنا

فىمسلمرواهالاستسقاء)1(.فىيعنى.إبطيهبياضيرىحتىالدعاء

.(2)ريكبأبىبنيحيىعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6521

حدثنا:قالاعثمانبنوعلئسلمةأبوأخبرنا،أئوببنمحمدأخبرنا،الفقيه

فقال!استسقىلمجحمالفهرسول!أن،مالكبنأنسعن،ثابت3عن،د

راد-إنجطيهبياضرأيتحتىالأرضيلىممابطونهماوجعليديهومذ،هكذا

المنبر)4(.علىوهو:على

إبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدأخبرنا،اللهعبدأبووأخبرنا-6522

الأشيب،موسىبنالحسنحدثنا،اللهعبدبنهارونحدثنا،إسحاقابن

استسقىجميمالنبئأن،مالكبنأنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا

حميدبنعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(ال!ماء)إلىكفيهبظهرفأشار

.(6)موسىبنالحسنعن

طريقمن(4371)الكبرىفىوالنسائى،(03129)أحمدوأخرجه.1/247الدلائلفىالمصنف(1)

.(895/5)مسلم(2)

حدثنا،.:"بخطه:الأصلحاشيةفى(3)

به.حمادطريقمن(1241)خزيمةوابن،(1711)داودوأبو،(12239)أحمدأخرجه(4)

به.مرسىبنالحسنعن(12554)أحمدأخرجه(5)

.(895/6)مسلم(6)
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الاستسقاءمىالإماممعمه!ديأالناسرفعبابالاستسقاءصلاةكتاب

الاستسقاءفىالإماممعأيديه!االناسوفعباب

،المؤذنالخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا-6523

أبوأخبرنا،ببخارىالبغدادىخنببنا(أحمد1)بنمحمدبكرأبوأخبرنا

/31،بلالبنسليمانبنأئوبحدثنا،مدئالترإسماعيلبنمحمدإسماعيل

ابنيحيىقال:قالبلالبنسليمانعق،أويسأبىابنبكرأبوحذثنىوأ201

البدوأهلمنأعرابئرجلأتى:يقولمالكبنأنسسمعتسعيد:

هلك،الماشيةهلكتاللهرسوليا:فقال،الجمعةيوموي!مجالفهرسول

معأيديهمالناسورفع،يدعويديه!ي!ك!اللهرسولفرفع.الناسهلك،العيال

زلناممامطرنا،حتىالمسجدمنخرجنافما:قال.يدعون!كقي!الفهرسول

:فقاللمجراللهوسولإلىالرجلفأتى،الأخرىالجمعةحتىنمطر

فىالبخارىأخرجه.(3)الطريقومنعالمسافر)2(،لثق،اللهيارسول

.(4)سليمانبنأيوبوقال:فقال""الصحيح

(بالانواء)الاستمطاوحراهيةباب

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظ!الفهعبدأبوأخبرنا-6524

الأصل.:فىليس(ا-1)

.182صالسارىهدى.وطينماءفىوقع:المسافرلثق(2)

به.الأسدىداودأبىبنوإبراهيمإسماعيلبنمحمدطويقمن(2497)عوانةأبوأخرجه(3)

.(9201)البخارى(4)

فىنجممدةكلفىمنهايسقطكلهاالسنةأزمنةفىالمطالعمعروفةنجماوعشرونثمانية:الأنواء(5)

سقطإذاالجاهليةفىالعربفكانت،ساعتهمنالمشوقفىيقابلهاخرويطلع،الفجرطلوعمعالمغرب

.1/132عبيدلأبىالحديثغريب.ورياحمطرذلكعنديكونانمنلابد:قالوااخروطلعنجممنها

-157-



بالأنواءالاستمطاركراهيةبابالاستسقاءصلاةكتاب

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

حدثنا،القاضىمنصوربنيحيىأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

عن،مالكعلىقرأت:قاليحىبنيحيىحدثنا،ال!لامعبدبنمحمد

خالدبنزيدعن،عتبةبنالفهعبدبنالفهعبيدعن،كيسانبنصالح

سماءإثرفىبالحديبيةالضبحصلاة!سح!الفهرسوللناصفى:قالالجهنى

قالماذاتدرون"هل:فقالالناسعلىأقبلانصرففلفا،الفيلمنكانت

بىمؤمنعبادىمن"أصبح:قال.أعلمورسولهالفه:قالوا."وجل؟/عزربكم3/358

وأما،بالكوكبكافربىمؤمنفذلك.ورحمتهاللهبفضلمطزنا:قالمنفأماوكافر؟

51رو.(1)"بالكوكب(ظ31/032مؤمنبىكافرفذلكوكذا.كذابنوءمطزنا:قالمن

القعنبىعنالبخارىوأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

.(2)مالكعنأوي!أبىوابن

عنكثيرأبىبنجعفربنومحمدالماجشونالعزيزعبدرواهوكذلك

.(3)كيسانبنصالح

منهما:سمعهوكأثه،بمعناههريرةأبىعنالفهعبيدعنالزهرئورواه

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-6525

/اومالك،1/252والثافعى،(457)والصفاتالأسماءوفى،(1720)المعرفةفىالمصنف(1)

.(3072)فىوتقدم.ا92

.(846،0381)والبخارى،(71)مسلم(2)

الإيمانفىمندهوابن.بهالماجشونالعزيزعبدطريقمن(2918)الجعدياتفىالبغوىأخرجه(3)

به.كثيرأبىبنجعفربنمحمدطريقمن(504)
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بالأثواءالاستمطاركراهيةبابالاستسقاءصلاةكتاب

بناللهعبدحدثنا،سوادبنعمروحدثنا،الحسنبنحسينحدثنا،يعقوب

نأ،اللهعبدبناللهعبيدحدثنا:قالشهابابنعن،يونسأخبرنى،وهب

أنعمتما:قمال؟ربكمقمالماإلىتروا"ألم:لمجماللهرسولقال:قالهريرةأبا

الكوكب:يقولون،كافرينبهامنهمفريقأصبحإلانعمةمنعبادىعلى

51ورو.(2)وغيرهسوادبنعمروعن""الصحيحفىمسلمرواهويالكوكب(()1(.

،(3)بمعناههريرةأبىعنيونسأبو

:عباسابنعنوروى

بنأحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهربوأأخبرناه-6265

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(محمدبنالنضرحدثنا،يوسف

حدثنا،مهرانبنإسماعيلبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبد

بنعكرمةحدثنامحمد،بنالنضرحدثنا،العنبرىالعظيمعبدبنعباس

عهدعلىالناسمطر:قال،عباسابنحدثنى:قالزميلأبوحدثنى،عمار

رحمةهذه:قالواكافربمومنهمشاكرانسمن"أصبح:!كج!النبئفقال،لمجيهمالنبى

!الوف!:الآيةهذهفنزلتوكذا((.كذانوءصدقلقد:بعفمهموقال.اللهوضعها

-75:الواقعةأ(4)وهمتكذبونأنكمرزقكتم!الووتخعلونبلغحتىالجوو!بموغأقسص

النضرعن،و2"31/4العظيمعبدبنعباسعن""الصحيحفىمسلمرواه.،82

به.وهبابنطريقمن(8739)وأحمد.بهسوادبنعمروطريقمن(1523)النسائىأخرجه(1)

.(126/72)مسلم(2)

به.يونسأبىطريقمن(.../72)ومسلم،(9463)أحمدأخرجه(3)

به.النضرطريقمن(68)عوانةوأبو.بهالعظيمعبدبنعباسطريقمن(12882)الطبرانىأخرجه(4)
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الاستسقاءصلاةكتاب

محمدابن
(1)

بالأنواءالاستمطاركراهيةباب

أبوحدثنا:قالا(2عمروأبىابنسعيدوأبو2)الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

خالدبنزيدحديثفىالفهرحمهالشئافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،العباس

الفهبفضلمطرنا:قال!منأن،أعلموالفه!ك!يه!قولهمعنىأرى:الجهنى

عزاللهإلايعطىولايمطرلاائهيعلملاله؟بالفهإيمانفذلك.ورحمته

يعنونالشئركأهلبعضكانماعلىكذا.بنوءمطرنا:قالمنوأفا،وجل

!ك!يه!؟اللهرسول!قال!كماكفرفذلك،كذانوءمطرهأائهإلىالمطرإضافةمن

يمطرولاشيئا،لغيرهولالنفسهيملكلامخلوقوالوقت،وقتالنوءلأن

وقتفىمطرنا:معنىعلىكذا.بنوءمطرنا:قالمنفأفا،شيئايصنعولا

وغيره،كفراهذايكونفلاكذا.شهرفىمطرنا:كقولهذلكفإنما،كذانوء

وبلغنى:قال!كذا.وقتفىمطرنا:يقولأنأحمث؟منهإلئأحمثالكلاممن

مطرنا:قالالناسمطروقدأصبحإذاكان!ي!الفهرسول!أصحاببعضأن

قال!.،2أفاطر:لهآ!وممسكفلازخمةمنللتاسأدلهيفتع)ما:يقر%ثئم.الفتحبنوء

حمعةقال!أنه،دهـ،ص(3)ص علىوهو.يومرحنهعمرعنروىوقد:اللهرحمهالشئافعئ

إلا4شىمنهيبقلم:(4فقالالعباسفقام4)الثرئا؟نوءمنبقىكم:المنبر

.(83)مسلم(1)

الأصل.حاشةفىكذااتالا.وبعده،المصنفأصلفىعل!مضروب(2-2)

"روينا،.:م،سفى(3)

.أ...فقالالعباسفقام:"بخطه:الأصلحاشيةوفى،"العباس"فقال:س،الأصلفى(4-4)
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بالأنواءالاستمطاركراهيةبابالاستسقاءصلاةكتاب

الناسأحيىمطرافمطر،المنبرعننزلحتىالناسودعافدعاالعواء)1(.

كم:أرادإنمالأنه؟وصفتمايبينهذاز!نهعمروقول:الشافعئقال.منه

أوقاتفىالأمطارقدرتعالىالفهبأن(2)لمعرفتهمالثريا؟وقتمنبقى

:قال.أوقاتفىجزبوافيماوالبردالحزقذرأنهعلمواكما،جربوا03

علىمتكئاغداتميمبنىمنبشيخأوجف)4(ر!بهالخطاببنعمرأنوبلغنى

البارحة.المجدح)6(،ظ204/31(أقرى)ماأجاد:فقالالناسمطروقدعكاز

المجدح)8(.إلىالمطرلإضافتهالمجدح)7(؟أقرىماأجاد:قولهعمرفأنكر

359/3والذى،اللهرحمه/الشافعىكلامكفههذا:اللهرحمهأحمدالإمامقل

ر!جنه:هريرةأبىعنمروىالفتحنوءفىالصحابةبعضعنرواه

حدثنا،جعفرابنبكربوأأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرناه-2765

كانهريرةأباأنبلغهأنه،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

ينظرالبرد.طاردةيسمونهولذلك،فيطردهالبردأثرفىيعوىلأنه؟بهوسمى،للقمرمنزل:العؤاء(1)

.(ىو)ع39/139التا!

أليعرنهم!.:الأمفى(2)

"قد،.:مفىبعده(3)

.إأزحف"بخطه:حاشيتهاوفىأأرجف!،:الأصلفى(4)

مننجم:والمجدح،(ىر)ق36/286التاجينظر.وأكرمجاد:وأقرى"أفرى،.:م،سفى(5)

.6/339رجبلابنالبارىفتحوينظر.1/070النهاية.النجوم

"المجيدحإ.:سفى(6)

"المجيدح!.:س،الأصلفى(7)

"المختدجإ.:الأصلفى(8)

.252/1الأموينظر

-اا-ا



الاستسقاءصلاةكتاب

.(1)هكرفذ.ليقو

بالأنواءالاستمطاركراهيةباب

فيما:فهوز!نهالخطاببنعمرعنأولارواهواثذى

أبوحدثنا،القطانبكبرأبواخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6528

حذثنى،إسحاقابنعن،أبىحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،الأزهر

أبىعن،جهينةمولىالأغزسلمانعن،التيمئالحارثبنإبراهيمبنمحمد

بالنعمة،القومليبيتوجلعزالئه"إن:عولغججمالفهرسولسمعت:قالهريرة

بنمحمدقال.إوكذاكذابنوءمطرنا:يقولونكافر،بهاوامحرهميصبحونثئم

،هريرةأبىعنسلمانعنالمسئببنسعيدالحديثهذافحذثت:إبراهيم

أنهالهملامنحدثنىوقد،هريرةأبىمنذاكسمعناقدنحن:سعيافقال

عامبالناسيستسقىوهوز!حبنهالخطاببنعمرمنالمصفىهذاشهد

،عباسيا:وقال،طويلاواستسقى،طويلاوالناسفدعا:قال.(2)الزمادة

ز!به:العباسلهفقالالثريا؟نوءمنبقىكم،المطلبعبدبنللعباس

وقوعهابعدبالأفقتعترضأنهايزعمونبهاالعلمأهلإنالمؤمنينأميريا

.(3)الناسأغيثحتىالسبعتلكمضتمافوالفه:قالسبعا.

.192/1مالك(1)

فشهتالجدبضدةمنسوداءصارتكلهاالأرضلأنبذلكوسمى،!ا8عامهوالرمادةعام(2)

.2/497البارىوفتح،3/031سعدابنطقاتينظرأشهر.تسعةذلكودامبالرماد،

من(979)والحميدى.والعباسعمرأثردون،بهإسحاقابنطريقمن(00801)أحمدأخرجه(3)

حسن:3/1287الذهبىوقال.سلمانمن:بدلا.سلمةأبو:وعنده،بطولهبهإسحاقابنطريق

غريب.
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للمطرالبروزبابالاستسقاءصلاةكتاب

الله.رحمهالشافعئذكرهمابينهماالجمعوجهاللة:رحمهالشيخقال

للمطرالبروزباب

اللهعبدأبوأخبرنا(و31/205،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6529

عمروبنومحمدالفراءالوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

،الإمامإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبووأخبرنا)ح(الحرشئ

بنمحمدبنيحيىزكرياأبوحدثنا،ارزلمحويهبنمحمدبنمحمدأخبرنا

عن،سليمانبنجعفرأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا:قالواالنسوئغالب

لمجي!الفهرسولمعونحنأصابناأنص!:قال:قالأنسعن،البنانىثابت

فقلنا:المطر،منأصابهحتىثوبهلمجي!اللهرسولفحسر)2(:قالمطر.

فىمسلمرواه.(3)((برولعهدحديث"لأظ:قالهذا؟صنعتلماللهرسوليا

.()عباسابنعنفيهوروى،يحيىبنيحيىعن""الصحيح

السيلفىجاءماباب

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-6535

المنتبهوتبصير،258/17النبلاءأعلامسيروينظرالراء.علىالزاىبتقديمإزرقويه".:مفى(1)

2/614.

فقدكثفشىءوكل،جسدهاعندرعهاوالمرأة،رأسهعنمتهوعما،كثف:ذراعهعنكمهحسر(2)

.(رس)خ12/11التاخحسر.

بنجعفرطريقمن(1837)الكبرىفىوالنسائى،(0015)داودوأبو،(12365)أحمدأخرجه(3)

به.سليمان

.(898)مسلم(4)

بلاغا.عباسابنعن1/252الشافعىاخرجه(5)
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3/063

الغيثنزولعندالاجابةطلببابالاستسقاءصلاةكتاب

لمج!النبئأن،الهادبنيزيدعن،أتهملامنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيع

منهف!مطهرطهورا،اللهجعلهالذىهذاإلىبنا"اخرجوا:قاللي!لاسالإذاكان

عمر.عنفيهوروى.منقطعهذا.(1)إعليهاللهونحمد

فىببغدادالحرفئالفهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمأبووأخبرنا-6531

حدثنا،إسحاقبنإبراهيمحدثنا،الربيربنمحمدبنعلئحدثنا،الحربثة)2(

سعدبنعمروعن،أسلمبنزيدحدثنا،سعدبنهشامعن،عونبنجعفر

بنعمربنامز:قال4!فرالخطاببنعمرمولىالجار)3(صاحب

:فقالجم!الفهرسولأصحابمننفرومعهالحجمناتياه!رالخطاب

واغتسلوا)4(.فنزلوابمناديلدعاثئممبارئر.فإنه؟البحرمناغتسلوا

الغيثنزولعندالإجابةطلب/باب

حمشاذبنعلئحذثنى،ظ31/205،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6532

حدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا،(البرار)شريكبنعبيدحدثنا،العدل

قال:قالسعدبنسهلعن،حازمأبىعن،الزمعئيعقوببنموسى

.253/1والثافعى،(2022)المعرفةفىالمصنف(1)

)الحرأ.:م،سفى(2)

معجمينظر.العلمأهلمنطائفةإليهاينسب،حرببابعندببغدادمشهورةكبيرةمحلة:والحربية

.2/234البلدان

.1/153المعطارالروضينظر.المدينةيلىمماالأحمرالبحرصاحلعلىبالحجازمدينة:الجار(3)

به.سعدبنهثامطريقمن(0140)شيبةابىابناخرجه(4)

.(0421،2809،5373)فىوتقدم،1/336وينظرالأنسابأالبزاز!.:م،3صفى(5)
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الغيثنزولعنداثمجابةطلببابالاستسقاءصلاةكتاب

البأسوعندالنداء،عندالدعاء-تردانقلما:أو-تردانلا"ثنتان:لمجيه!الفهرسول

بنسعيدبنرزقوحدثنى:(2)موسىقالبعضا".بعضفميلحمحين (1)ر

:قال!رالنبىعن،سعدبنسهلعن،حازمأبىعن،المدك!الرحمنعبد

.(3)"رطملا"وتحت

علىمعدانبنعفيرأنإلالمجيه!النبىعنأمامةأبىعنذلكفىوروى

(4)ص
يقه:

أحمدبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرناه-6533

بنالهيثمحدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدحدثنا،الحافظسعدابن

سليمحدثنا،معدانبنعفيرعن،مسلمبنالوليدحدثنا،أحمدأبوخارجة

أبواب"تفتح:قاللمجيه!اللهرسولعنيحدثسمعهمامةأأبىعن،عامرابن

الغيث،نزولوعند،الصفوفالتقاءعند،مواطنأربعةفىالدعاءويستجابالسماء

.()"الكعبةرؤيةوعند،الصلاةإقامةوعند

.4/239النهايةبعضسا.بعضهمويلزم،بينهمالحربيشتبك:أى(1)

الأصل.:فىليس(2)

.(1959)فىوتقدم.الذهبىووافقهوصححه113/2،141الحاكم(3)

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.المؤذنالحمصىعائذأبوالحضرمىمعدانبنعفيرهو(4)

وقال،176/20الكمالوتهذيب،198/2والمجروحين،7/36والتعديلوالجرح،7/81

ضعيف.:25/2التقريبفىحجرابن

وقالبه.مسلمبنالوليدطريقمن(7713)الطبرانىوأخرجه.(2025)المعرنةفىالمصنف(5)

ضعيف.عفير:3/1288الذهبى
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...تبهإذاعشحاللهرسوللونتغيرفىجاءمابابالاستسقاءصلاةكتاب

هبتإذاعقي!اللهرسوللونتغيرفىجاءماباب

سحائاراىأوشديدةث

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6534

حدثنا،مريمأبىابنحدثناالمئ!غاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

كانت:قالمالكبنأنسسمعالهحميدحذثنى،كثيرأبىبنجعفربنمحمد

فىالبخارئرواه.(1)!النبىوجهفىذلكعرفهئتإذاالشديدةالريح

.(2)مريمأبىبنسعيدعن""الصحيح

محمدالعباسأبوحدثنا،و31/206،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6535

بنعمروأخبرخ!،وهبابنأخبرنانصر،بنبحرحدثنا،يعقوبابن

لمجصالنبىزوجعائشةعن،يسابىبنسليمانعن،حذثهالنضرأباأن،الحارث

منهأرىحتىضاحكامستجمغاقطلمج!الفهرسولرأيتما:قالتأنها

فىعرفريحاأوغيمارأىإذاوكان:قالت.م!بتيكانإنمالهواته)3(،

فيهيكونأنرجاءفرحواالغيمرأواإذاالناس،اللهرسوليا:فقلت،وجهه

نأيوفننىوماعائشة"يا:قال.الكراهيةوجهكفىعرفرأيتهاإذوأراك،المطر

مج!ي!:الفهرسولوتلا."العذابقوئمراىوقد،بالزيحقوئمعذبقدعذابئ؟فيهيكون

.،24ا!حقاف:أفطرنا!وعارضهذاتالوأأوبيئهمئستقبلعارضارأؤه)فلضا

به.حميدطريقمن(12620)أحمدأخرجه(1)

.(4301)البخارى(2)

.578/8البارىفتح.الحنكأعلىفىالمتعلقةاللحمةوهى،لهاةجمع:اللهرات(3)
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...الريحهبوبعنديقولكانمابابالاستسقاءصلاةكتاب

ورواه،وغيرهعيسىبنأحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)الآية

.(2)بهوابنعنكلهم،وغيرهمعروفبنهارونعنمسلم

سبهاعنوينهىالريحهبوبعنديقول(3)نا!ماباب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6536

وهبابنأخبرنا،الطاهرأبوحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يعقوب

زوجعائشةعن،رباحأبىبنعطاءعنيحدثناجريجابنسمعت:قال

خيرها،أدألكإنى"اللهم:!الح!رلاعصفتاإذكع!الضبئكان:قالت!ي!ك!النبى

أرسلتماوشزفيها،ماوشزشزها،منبلثوأعوذ،بهأرسلتماوخيرفيها،ماوخير

وأدبر،وأقبل،ودخلوخرج،لونهتغيرالسماء(4)تخيلتفإذا:قالت."هب

"لعله:فقال،فسألتهمنهعائشةذلكفعرفت.عنهسرىمطرت،ظ206/31فإذا

عارضهذاقالوأأؤبيهتممستمبلعارضارأق)فلماعاب:قوئمقالكماياعائشة

.(6)رهاطأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه/.(فطرنأ!")

(1

(2

(3

(4

(5

(6

به.وهبابنطريقمن(9805)داودوأبو،(24369)أحمدوأخرجه.2/456الحاكم

.(899/16)ومسلم،(4828،4829)البخارى

.3ص:فىلي!

إليهيخيلوبرقرعدفيهاسحابةوهى،الميمبفتحالمخيلةمنتخيلت!"و"تجلت".:الأصلفى

،196/6النووىبشرحمسلموصحيح،2/216،217عبيدلأبىالحديثغريب.ماطرةأنها

971.

وهبابنطريقمن(07761)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(317)الكبيرالدعواتفىالمصنف

به.جريجابنطريقمن(07771)الكبرىفىوالنسائى،(3449)والترمذىبه.

.(899/16)مسلم
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...الريحهبوبعنديقولكانمابابالاستسقاءصلاةكتاب

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6537

الفيث،عنبكيبر)1(،وابنصالحأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفبر،

هريرةأباأنزريق(2بنىأحد2)قيسبنثابتعن،شهابابنعن،يونسعن

أخبرنا،العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبو.وأخبرناقال

بنسعيدبنمحمدبنالفهعبدحدثنا،المصرئمحمدبنعلئالحسنأبو

بنمحمدحذثنى،الأوزاعئأخبرنا،سلمةأبىبنعمروحدثنا،مريمأبى

أخذت:قالهريرةأباأن،الررقئثابتحدثنى،الرهرىشهاببنمسلم

فقال،عليهفاشتذت،حاجز!حنهالخطاببنوعمر،مكةبطريقريحالناس

فبلغنىشيئا،إليهيرجعوافلم؟الريحما:حولهلمنر!نهالخطاببنعمر

حتىإليهراحلتىفاستحثثت،ذلكمنل!نهالخطاببنعمرعنهسألائذى

وإنى،الريحعنسألتأنكأخبرتالمؤمنينأميريا:فقلت،أدركته

وتأتىبمالزحمةتأتى،وجلعزاللهروحمن"الريح:يقولجمججماللهرسولسمعت

.(4)"اهزشمن(3)باللهواستعيذواخيرها،وجلعزاللهواسألواتشبوها،فلا،بالعذاب

.31/401الكمالتهذيبوينظر"كثير!.:م،سفى(1)

."أخبرنى،:3صفى(2-2)

.!!به:3صفى(3)

من(07141)أحمدوأخرجه.1/382سفيانبنويعقوب،(316)الكيرالدعواتفىالمصنف(4)

طريقمن(3727)ماجهوابن،(07681)الكبرىنىوالنسائى،(1374)وأحمد.بهيون!طريق

وصححه.بهالزهرىطريقمن(07671)الكبرىفىوالنسالى،(9705)داودوأبو.بهالأوزاعى

.(0425)داودأبىصحيحفىالألبانى
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المطررأىإذايقولكانمابابا!رستسقاءصلاةكتاب

المطرريىإذايقولحانماباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحمسنأبوأخبرنا-6538

وأخبرنا)ح((1)مسلمةبنالفهعبدحدثنا،المثنىبنمعاذحدثنا،الصفارعبيد

بنمحمدحدثنا،هانىبنصالحبنمحمدحدثنى،الحافظاللهعبدأبو

عن،بلالبنسليمانحدثنا،القعنبئحدثنا،و207/31الحرشئ)2(،عمرو

!رالنبىزوجعائشةسمعأنه،رباحأبىبنعطاءعنمحمد،بنجعفر

وجهه،فىذلكعرفوالغيمالريحيومكانإذاوح!هي!اللهرسولكان:تقول

:فقالفسألته:عائشةقالت.ذلكعنهوذهببهسرمطروإذا،وأدبرفأقبل

"رحمة".:المطررأىإذاويقول."أفتىعلىسفطعذابايكونأنخشيت"إنى

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)كلذعنهوذهبسرى:معاذروايةوفى

القعنبى)4(.

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-6539

السمسار،منصوربنالحسينبنعبدوسالفضلأبوأخبرنا،الفهرحمه

ابنحدثنا،حماببننعيمحدثنا،الرازىإدريسبنمحمدحاتمأبوحدثنا

عنمحمد،بنالقاسمعن،نافععنعمر،بناللهعبيدحدثنا،المبارك

.0257/1النبلاءأعلاموسير،136/16الكمالتهذيبوينظر.""مسلم:م،سفى(1)

.(4656)فىوتقدم،239/2الإكمالوينظر.""الجرش:الأصلفى(2)

به.القعنبىطريقمن(658)حبانابنوأخرجه.(994)الشعبفىالمصنف(3)

70(899/14)مسلم(4)
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3/362

المطررأىإذايقولكانمابابالاستسقاءصلاةكتاب

51رو.(2)((ائينهصئبا)1(االلهم:قالالمطررأىاإذكانءلمجيرالفهرسولأن،عائشة

،(3)المباركبنالفهعبدعنمقاتلبنمحمدعن"الصحيح"فىالبخارئ

.(4)نافععنعقيلرواهوكذلك

صئبااجعله"الفهم:الحديثفىفقالنافععنالأوزاعئورواه-0654

الخسينبنعبدوسالفضلأبوأخبرنا،العلوئالحسنأبوأخبرناه."(هنيئا)

القرشئإبراهيمبنالزحمنعبدحدثنا،الزازئحاتمأبوحدثناال!مسار،

فذكره.نافعحذثنىالأوزاعئ،حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،دحيم

ء(6)
سماعمسلمبنالوليدوذكر،(7)بروايتهالبخارئاستشهدوقد.بزيادته

نأيزعممعينبنيحيىوكان،عنهالوجههذامننافعمنالأوزاعى

.(8)رمعابنمولىنافعمنيسمعلمالأوزاعئ

العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا:مالقولهويشهد-1654

مزيد،بنالوليدابن،ظ207/31يعنىالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمد/

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.3/64النهايةمتدتقا.منهمراأىص!با:

به.المباركابنطريقمن(10757)الكبرىفىوالنسائى،(24973)أحمدأخرجه

.(3201)البخارى

.(0321)عقبالبخارىذكره

أمرئاأ.:الأصلفى

(3890)ماجهوابن.بهالوليدطريقمن(07541)الكبرىفىوالنسائى،(24589)أحمدأخرجه

به.الأوزاعىطريقمن

.(0321)عقبالبخارى

.(5071)4/419الدورىبروايةممينابنتاريخ
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الرعدسمعاذايقولمابابايرستسقاءصلاةكتاب

محمدبنالقاسمأن،نافععن،رجلحدثنى،الأوزاعئحدثنا،أبىأخبرنى

.(1)الحديثهذافذكر!يم.النبىزوجعائشةعنأخبره

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-2465

بنمحمدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

كان:قالتعائشةعن،أبيهعن،شريحبنالمقدامعن،مسعرحدثنا،بشر

سئبا)2())الفهئم:قالمطرفإذا،فزعمخيلةأوسحابارأىإذا!ي!اللهرسول

.(3)"اعفان

الرعدسيماذايقولماباب

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6543

حدثنا،عفانحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،القطانزيادابن

بنسالمعن،(4)رطمبوأحدثنى،ةأرطابنحجاجحدثنا،زيادبنلواحداعبد

:قالوالصواعقالرعدسمعإذا!ي!اللهرسولكان:قالأبيهعن،اللهعبد

.(ذلك")قبلوعافنابعذابك،تهلكناولا،بغضبكئقتفنالا"الفهم

به.الأوزاعىطريقمن(07551)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

"صيباإ.:التخريجمصادربعضوفى)سقيا!،:م،سفى(2)

.2/432النهايةجارئا.اى:سائبامطرايريدأنويجوزعطاء.اى:وسيبا

من(994)حبانوابن،(1522)والنسائى،(44412)أحمدوأخرجه.(1580)إسحافمسند(3)

ماجهوابن،(9182)الكبرىفىوالنسائى،(9905)داودوأبو،(56052)وأحمد.بهمسمرطريق

.(4252)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.المقدامطريقمن(3889)

.298/34الكمالتهذيبوينظر،مظفر!.:م،سفى(4)

من=(07641)الكبرىفىوالنسائى،(3450)والترمذىبه.عفانعن(5763)أحمدأخرجه(5)
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المطرإلىالإشارةبابالاستسقاءصلاةكتاب

بشرسهلأبوحدثنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-4465

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثناأحمد،ابن

أنهالربير،بنالفهعبدعنالربير،بنالفهعبدبنعامرعن،أنسبنمالك

بحمدهالزعديسئحائذى(1)سبحان:وقالالحديثتركالزعدسمعإذاكان

.(2)ديدشالأرضلأهلالوعيدهذاإن:يقولثئم.خيفتهمنوالملائكة

أخبرنا،العباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-6545

كانما:طاوسلابنقلت:قالعيينةابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيع

قالله.سئحتمنسبحان:يقولكان:قالالزعد؟سمعإذايقولأبوك

)ولمجسئح:وجلعرالفهقولإلىيذهبكأنه:الفهرحمهالشافعئ،و208/31

.،13الرعد:أ(3)!ءبحتدالرغد

المطرإلىالإشارةباب

وأالبرقأحدكمرأىإذا:قالائهالربيربنعروةعنيذكر-6546

عمرو،أبىابنسعيدأبو.أخبرناهولينعتوليصف،إليهيشرفلا(4)الودق

أتهم،لامنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا

الوجه.هذامنإلانعرفهلاغريب:الترمذىوقالبه.الواحدعبد=طريق

.إأسبح:الأصلحاشيةوفى،إالله)سبحان:م،سفى(1)

.(723)المفردالأدبفىوالبخارى،201صالزهدفىأحمدطريقهومن،992/2مالك(2)

.(556)المفردالأدبصحيحفىالألبانىوصححه

طريقمن(02970)شيةأبىابنوأخرجه.253/1والثافعى،(2033)المعرفةفىالمصنف(3)

به.سفيان

.(قد)و26/452والتاج،5/168النهايةوهينه.شديدهكلهالمطرهو:الودق(4)
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المطوإليالإشارةيابالاستسقاءصلاةكتاب

.(1)بذلكعروةعن،اللهعبدبنسليمانحدثنى

زكرياأبىمنوسمعناهمطر،ابنخرجهالذى"المسند"فىهو

(3)صو!وص(2)"
"ا!رط"وفى.عروةعنعويمرعن،اللهعبدبنسليمان:وغيره

عويمر)4(.ابن:سعيدأبىمنسمعناهالذى

بنإسحاقبنمحمدرواهفقدسعيد؟أبىروايةوالضحيح-6547

فأشرتالزبيربنعروةمعكنت:قالعويمربناللهعبدبنسليمانعن،يسار

.أخبرناإليهيشارأننهىا!يكالنبئفإن؟تفعللا:فقالالسحابإلىبيدى

اللؤلؤى،علىأبوحدثنا،الفسوىالحسينأبوأخبرنامحمد،بنمحمد

بنمحمدعنجرير،حدثنى،قدامةبنمحمدحدثناداود،أبوحدثنا

.()فذكره.إسحاق

ابنعن،عاصمأبوحدثنىبشار،بنمحمدوحدثناداود:أبوقال

هوهذاالمطر.إلىيشارأن(6)ىهنا!غالنبئأن،حسينأبىابنعن،جريج

مرسلا)7(.المحفوظ

.253/1والثافعى،(2034)المعرفةفىالمصنف(1)

"عن،.:مفىبعده(2)

.124صالثافعىعلىأخطأمنخطابيانفىالمصنف(3)

الثافعىعلىأخطأمنخطأبيانفىالمصنفطريقهومن،(العىشفاء-496)الثافعىمسند(4)

.12هص

.(529)داودابىمراسيل(5)

إعن!.:مفىبعده(6)

.(530)داودأبىمراسيل(7)
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3/363

الرعدفىجاءمابابالاستسقاءصلاةكتاب

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدالنبنأحمدبنعلئأخبرناوقد/-6548

بناللهعبدحدثنا،النبيلعاصمأبوحدثنا،الكديمئحدثناالضفار،

عنجريجابنوأفادييه:عاصمأبايعنىقالحسينأبىابنيعنىالزحمنعبد

المطر)1(.إلىيشارأدنع!يه!الفهرسولنهى:قالعباسابنعن،عطاء

.2ضعيفآخروجهمنروىوقد

الرعدفىجاءماأ!208/11باب

أخبرنا،العباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-6549

ملك،الرعد:يقولكالنمجاهداأدن،الثقةأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيع

قالماأشبهما:اللهرحمهالشافعئقال.السحابيسقنالملكأجنحةوالبرق

القرالن)3(.بظاهرمجاهد

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5655

محمدحدثنا،محمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عنرجلوسألهعكرمةسمعت:قالزائدةأبىبنعمرحدثنا،الصلتابن

كماال!حابيزجرملك:قال31أ.الرعد:أ!ءبحئيالرغد)ولمجسبح:قوله

.(4)الإبلالحادىيزجر

بقة.لشالكديمى:3/1291الذهبىقال(1)

بناللهعبيدعن(531)المراسيهلفىداودوأبو.مرسلاجربجابنعن(4918)الرزاقعبدأخرجه(2)

مرسلأ.جعفرأبى

.1/254والمفافعى،(2035)المعرفةفىالمصنف(3)

به.زاندةأبىابنطريقمن(564)المتقىفىالخرائطىوعنه،(459)مسائلهفىصالحأخرجه(4)
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الاستسقاءصلاةكتاب

لتماجنه:علىعنفيهوروى

وقلتهالمطركثرةباب

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحااللهعبدبوأأخبرنا-1655

حدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،الهاشمىمحمدأبىعن،سلمةبنحمادحدثنا،مهدىابنحدثنا،أبى

.(2)ديدحمنمخراق)1(والبرق،ملكالرعد:قالعلىعن،أبيه

عن،سلمةبنحمادعن،الأشيبموسىبنحسنورواه-6552

الرعد:قالر!بماعلياأن،أبيهعن،علىبنالحسنمولىمسلمبنالمغيرة

حدثنا،العباسأبوحدثناقالا:سعيدوأبواللهعبدأبو.أخبرظهالملك

.(3)فذكره.موسىبنحسنحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبد

أبوحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6553

بنسعيدعن،كهيلبنسلمةعن،الثورىحدثنا،روص!حدثناالأزهر،

.(4)الملائكةمخاريقالبرق:قال4!فرعلىعن،الأبيضبنربيعةعن،أشوع

وقلتهالمطرحثرةباب

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6554

أراد.مخاريق:الخفافللسيوفيقالثم،بهيتضاربيفتلثوبوهو،مخاريقوالجمع:مخراق(1)

.2/26والنهاية،363/1الفائقينظر.وتسوقهالسحابالملائكةبهاتزجرآلةأنه

.(5637)الرجالومعرفةالعلل(2)

به.حمادطريقمن363/1تفسيرهفىجريرابنواخرجه.(5639)الرجالومعرفةالعلل(3)

به.سفيانطريقمن(190)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،1/362تفسيرهفىجريرابنأخرجه(4)
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وقلتهالمطركثرةبابالاستسقاءصلاةكتاب

الزحمن،عبدبنيعقوبحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

اليست:قالجميهماللهرسولأن،هريرة،و31/902أبىعن،أبيهعن،سهيلعن

.(2)"ائيشالأرضتنبتولاوتمطرواتمطرواأنالشنةولكنتمطروا،بألا(1)السنة

.(3)قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه

حدثنا،الحافظعلىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-6555

بنسهلعتابأبوحدثنا،مكتومبنإبراهيمحدثنا،صاعدبنمحمدبنيحيى

:قالالفهعبدعن،الأحوصأبىعن،إسحاقأبىعن،شعبةحدثنا،حماد

كذا.()،وادىسالإلا(4)جنوبهئتولاعابم،منبأمطرعام"ما:!جمالنبئقال

.موقوفوالصئ!حيحالاسناد،بهذامرفوعاروى

اللهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرابوأخبرنا-6556

عبيد،بنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرى

عامما:مسعودابنهواللهعبدقال:قالابيهعن،الزكينعن،سفيانحدثنا

يشاء.(6كيفيحوله6)الفهولكن،عاممنمطرابأكثر

.4/339السننمعالم.والجدبالقحط:التنة(1)

به.سهيلطريقمن(8511)أحمداخرجه(2)

.(2904)مسلم(3)

.(بن)ج569/4الكبيرالمعجمينظر.الجنوبمنتهبالتىالريح:الجنوب(4)

الشطردونبهشعبةطريقمن08/72الحليةفىنعيموأبو،8/462الثقاتفىحبانابنأخرجه(5)

منه.الثانى

حيث!.إيجعله:3صفى(6-6)
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المطر؟بهايكونريحأىباب:ا!رستسقاءصلاةكتاب

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-6557

،هارونابنهويزيدحدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثنا،الصفارمحمد

عنجبير،بنسعيدعن،مسلمبنالحسنعن،التيمئيعنىسليمانأخبرنا

حيثيصزفهتعالىاللهولكن،عاممنمطرابأقلعاممنما:قالعباسابن

إلاانسأتحزفإلى+ليذكروأبطنهتمصرفته)ولقذ:الآيةهذهتلاثميشاء.

.،50:الفرقانأ(1)و!اروف!

المطر؟بهايحونريحاى4/بافي

بكرأبوحدثنا،الزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-6558

محمدبنجعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرىمحمويهبنأحمدبنمحمد

مجاهد،عن،الحكمعن،شعبةحدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،القلانسئ

عادوأهلكتبالضبا،"نصرت:كي!الفهرسولقال:قالعباسابنعن

(2)،ء
،إياسأبىبنادمعن""الصحيحفى،ظ209/31البخارىرواه.بور!با

.(3)شعبةحديثمنمسلموأخرجه

أبىوابن،17/468تفسيرهفىجريروابن،(24)والبرقوالرعدالمطرفىالدنياأبىابنأخرجه(1)

به.سليمانطريقمن(15247)تفسيرهفىحاتم

/6النووىح!؟ورمسممصحيحوينظر.الغربيةالريحهىوالذبور:،الشرقيةالريحهىالصثبا:(2)

197،981.

به.شعبةطريقمن(16171)الكبرىفىوالنسائى،(1302)أحمدأخرجهوالحديث

.(009/17)ومسلم،(5032)البخارى(3)
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المطر؟بهايكونريحأىباب:الاستسقاءصلاةكتاب

بنأحمدسعيدأبوأخبرنا،إملاءيوسفابنمحمدأبووحذثنا-6559

أبوحدثنا،الرعفراخ!محمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمد

بنسعيدعن،مالكبنمسعودعن،الأعمشحدثنا:قال،الضريرمعاوية

عاذوأطكتبالضبا،أنصرت:ىلمجههالفهرسولقال:قالعباسابنعن،جبير

.(2)معاويةأبىعنوغيرهكريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهبالدبورإ)1(.

زيادابنسهلأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينابوأخبرنا-5656

عوانة،أبوحدثنا،عفانحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،القطان

بنالفهعبدعن،سكنبنقيسعنعمرو،بنالمنهالعن،الأعمشعن

الريحالفهيبعث:قال،،14النبأ:أثخابم!ماصالمغصزتمن!وأنزفامسعود

ثماللقحة)4(،تدركماتدزحتىال!حابفىفتمز)3(،ال!ماءمنالماءفتحمل

.(متفرقا)فينزلالرياحفتضربهالعزامحرأمثالال!ماءمنتبعث

عمروأبىابنسعيدوأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-6561

أخبرنا،الزبيعاخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهما

طريقمن(52611)الكبرىفىوالنسائى،(9551)احمدواخرجه.3/484الدلائلفىالمصنف(1)

به.الأعمشطريقمن(11467)الكبرىفىوالنسائىبه.معاويةأبى

.(.../090)مسلم(2)

افيمرا.:الأصلفى(3)

.لقاحوجمعها،تحلبالتى:اى،تمرىالتىوهى،المريةالناتة:واللقحة."االناقة:3صفى(4)

.2/57السننمعالم

فىوالخرائطى،41/43تفسيرهفىجريروابن.بهعوانةأبىطريقمن(9080)الطبرانىأخرجه(5)

به.الأعمشطريقمن(0701)الأخلاقمكارم
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المطر؟بهايكونريحأىباب:الاستسقاءصلاةكتاب

عمرو،بنالمنهالعن،سليمانأخبرنا،محمدبنإبراهيمأخبرنا،الشافعئ

الرياحيرسلوجلعزاللهإن:قالمسعودبناللهعبدعن،سكنبنقيسعن

ثماللقحةتدركماتدرحتىالسحابفىفتمرالسماء،منالماءفتحمل

.(1)رطمت

قال:قالالربيعأخبرنا،العباسأبوحدثناسعيد،أبوأخبرنا-6562

أسالتإلأجنوبهئت"ما:لمجيه!اللهرسولقال:قالقتادةأنوبلغنى:الشافعئ

يدىبيننشرا)2(تهبخلقهااللهأنيعنى:اللهرحمهالشافعئقالوادئا((.

المطر)3(.منرحمته

سعيدأبوأخبرنا،يوسف،و31/210بناللهعبدمحمدأبوحدثنا-6563

سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمد

الرحمنعبدعنيحدثجعدبةبنيزيدسمع،ديناربنعمروعن،عيينةابن

الجنةفىخلقوجلعزالله"إن:قاللمخيه!النبئبهيبلغذرأبىعن،مخراقابن

ذلكخللمنالزوح)4(تأتيكموائمامفلق،بابدونهامن،سنينبسبعالزيحبعدريخا

اللهعندوهىشىء،منوالأرضالشماءبينما(لأذرت)البابذلكفتحولو،الباب

.1/254،255والشافعى،(4820)المعرفةفىالمصنف(1)

بثرىأ.9:موفى)بزى!،:سفى(2)

1/254والشافعى،(2047)المعرفةفىالمصنف(3)

.2/272النهاية.الريحنسيم:الزو!(4)

والنهاية،8/941الحينينظر.أطارت:أذرتومعنى.المهملةبالدالالأدرت!.:م،الأصلفى(5)

2/591.
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ايرستسقاءصلاةكتاب

.(2)!الجنوب(افيكم)اوهى،الأزيب

الدهرسبفىجاءماباب

3/365

القرشئعلىبنمحمدبن(3)العباسبنسعيدعثمانأبوأخبرنا-6564

العباسبنمنصورالقاسمأبوأخبرنا،الفراتشطعلىمكةطريقفىالهروئ

المغيرةحدثنا،عبدةبنأحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،منصورابن

بنسلمةسمعت:قالعبيدأبىبنيزيدحدثنا،المخزومئالزحمنعبدابن

لقحا"الفهم:يقولالزيحاشتذتإذاكانأنه،تعالىالفهشاءإنرفعهالأكوع

.امل(5)اميقع(4)ال

الدهرسبفىجاءما/باب

الفقيه،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-6565

هومحمدعن،هشائمحدثنا،بكربنالفهعبدحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا

الئهفمانالذهر؟تسئواالا:-لمجي!الفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سيرينابن

."عندكم)وهو:م،صفى(ا-1)

يخرجواولم،صالحإصناده:3/1292الذهبىوقال.بهسفيانطريقمن(129)الحميدىأخرجه(2)

ضيئا.مخراقلابن

.(4935)فىترجمتهوتقدمت.""العاص:م،صفى(3)

)ولا،.:م،3صفى(4)

القديريخض.الحيوانفىكالحقيمفيهاماءلا:وعقيما.الابلمنكاللقحةللماءحاملاأىلقحا:(5)

.(حقال7/93الحروصوتاج،4/262والنهاية،5/128

طريقمن4/285،286والحاكم.بهعبدةبنأحمدطريقمن(9662)انىالطبرأخرجهوالحديث

به.المغيرة
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الدهرسبفىجاءمابابالاستسقاءصلاةكتاب

حسانبنهشامحديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(1)"رهذلاهو

:(2)
وعيره

كانالعربأن،أعلمواللهتأويلهوإنما:حرملةروايةفىالشافعئقال

وأهرمأوموتمن؟بهمتنزلالتىالمصائبعندوتسئهالذهرتذئمأنشأنها

وهماوالنهارالليلوهوالذهر،يهلكناإنما:فيقولون،ذلكغيرأوشلف

وأبادهم،الدهرقوارعأصابتهم،ظ31/210:فيقولون،والجديدانالفنتان)3(

ائذىفإنهالذهر،فيذفونذلكيفعلاناللذينوالنهارالليلفيجعلونالذهر.

!كل(4)تأعلىالذهر((.تسبوا"لالمجيو:اللهرسولفقالبنا،ويفعليفنينا

فإنماالأشياءهذهفاعلسببتمإذافإبممالأشياء؟هذهبكميفعلوالذى

الأشياء)6(.هذهفاعلاللهفإن،وتعالىتماركاللهتسبوا

دليللمحيهالزيابمنرواتهبعضحفظوماالحديثهذاوطرق:التنيخقال

التأويل.هذاصحةعلى

(1

(2

(3

(4

(5

(6

ابنطريقمن(2247/6)ومسلم،(7682)وأحمد.بههشامطريقمن(03671)أحمدأخرجه

به.سيرين

.(2246/5،8/2247)مسلم

العيتان!.9:سونى.!إالفنيان:الأصلفى

.(نن)ف35/915التاج.كالفينةالدهرمنالطرف:وأيضا،الزمانمنالساعة:الفئةمثنىوالفنتان

.!)الذى:منىبعده

مطلقا.الخمسةالأفعالمنالنونيحذفونوصحيحةمعروفةالعربعندلغةوهى.النسخنىكذا

.2/36النووىبثرحمسلموصحيح،1/201الهوامعهمعينظر

.(2051)عقبالمعرفةفىالمصنف
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الدهرسبفىجاءمابابالاستسقاءصلاةكتاب

أبوحدثنا:قالوااخرينفىيوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-6566

حدثناالخولاك!،سابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

أبوأخبرنى:قالشهابابنعن،يزيدبنيونسأخبرنى،وهمببنالفهعبد

)ح(يقولت!عاللهرسولسمعت:هريرةأبوقال:قال،الرحمنعبدبنسلمة

عبيدحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا

عن،يونسعن،الليثحدثنا،بكيرابنحدثنا:قالاملحانوابنشريكابن

قال:هريرةأبوقال:قالالزحمنعبدبنسلمةأبوأخبرخ!:قالشهابابن

الليلبيدىالدهر؟وأناالدهر،آدمابنيسب:وجلعزالله))قال:ع!ي!اللهرسول

عنمسلمورواه،بكيربنيحيىعن"الصحيح"فىالبخارىرواهوالنهار")1(.

.(2)بمهوابنعنحرملة

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6567

بنسعيدعن،الزهرىحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشر

يؤذييى:وجلعزالله"قمال:ع!ج!اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،المسيب

51رووالنهار(()3(.الليلأقلبالأمربيدى؟الذهروأناالدهر،يسب،آدم،و31/112ابن

من(14861)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.بهيوسفبناللهعبدعن(580)الآدابفىالمصنف(1)

به.وهبابنطريق

.(2246/1)ومسلم،(6181)البخارى(2)

داودوأبو،(5472)أحمدوأخرجه.(ا"96)والحميدى،(696)والصفاتالأسماءنىالمصنف(3)

به.سفيانطريقمن(11687)الكبرىفىوالنسائى،(5274)
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الدهرسبفىجاءمابابالاستسقاءصلاةكتاب

الحميدى)1(.عن""الصحيحفىالبخارى

حدثنا،العنبرىزكرياأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6568

أهلكان:قالعيينةبنسفيانحدثنا،إسحاقحدثنا،السلامعبدبنمحمد

اللهفردويحيينا.يميتناالذىهو،يهلكناالذىهوالدهرإن:يقولونالجاهلية

عن،هريرةأبىعن،المسئببنسعيدعنالزهرىقال.قولهمعليهم

وأناالدهر،يسبآدم،ابنييذلنى:وتعالىتباركالله))يقول:قالع!يواللهرسول

ما)وقالوأ:الآيةهذهسفيانوتلاقبضتهما".شئتفإذا،ونهارهليلهأقلبالدهر؟

فىمسلمرواه.(24:الجائيةأالذهر!)2(إلايهلكأوماونخيانموتالذتياحياتاإلأهى

.(3)سفيانقولدونإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيح

.(4826)البخارى(1)

به.إسحاقطريقمن(5715)حبانابنوأخرجه.2/453الحاكم(2)

.(2/2246)مسلم(3)
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3/366

عمدا...الصلاةتركمنتكفيرفىجاءمابابالصلاةتاركأبوابجماع

الصلاةتاركأبوابجماع

عذرغيرمنعمداالصلاةتركمنتحفيرفىجاءماباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6569

بنيحيىحدثنا:قالاال!لامعبدبنومحفدحخاجبنمحمدحدثنا،يعقوب

يحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(جريرأخبرنا،يحيى

بنوإسحاقسعيدبن/قتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنامنصور،ابن

:يقولجابراسمعت:قالسفيانأبىعن،الأعمشعن،جريرعن،إبراهيم

51رو.(1)"الصلاةتركوالكفرالشركوبينالرجلبين"إن:يقولع!ع!النبئسمعت

.(2)يحيىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلم

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-6570

جريج،ابنعن،عاصمأبوحدثنا،ظ31/211،سهلبنالحسنوهوالمجوز

الاوالكفرالعبدبين"ليس:ع!يهرواللهرسولقال:قالجابرعنالربير،أبىعن

.(3)((الصلاةترك

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6571

،(49791)وأحمد.بهجريرطريقمن(82/134)ومسلم.بهتتيبةعن(2618)الترمذىأخرجه(1)

به.الأعمشعنطرقمن(2619)والترمذى

.(82/134)مسلم(2)

والترمذى،(6784)داودوأبو،(18351)وأحمد.بهجريجابنطريقمن(634)النسائىأخرجه(3)

به.الزبيرأبىعنطرقمن(1078)ماجهوابن،(2620)
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عمدا...الصلاةتركمنلحفيرفىجاءمابابالصلاةتار&أبوابجماع

:قالجريجابنعن،عاصمأبوأخبرنا،الفهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

الفه!رسولسمعت:يقولالفهعبدبنجابرسمعائهالربيرأبوأخبرك!

فىمسلئمرواهالضلاة")1(.تركوالكفرالشركوبينالزلمجل"بين:يقول

.(2)اللفظبهذاعاصمأبىعننا!خمأبىعن""الصحيح

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،انعبدبنأحمدبنعلئأخبرنا-6572

بنعمروعن،زيدبنحمادحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،علىبنهشامحدثنا

تركالكفروبينالعبد"بين:لمجي!اللهرسولقال:قالالفهعبدبنبرجاعن"دينار

زيد.بنحمادعنالرقاشئاللهعبدبنمحمدرواهوكذلكالفملاة")3(.

أصلمنال!لمئالرحمنعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6573

الذورى،محمدبنالعباسحدثنا،الأصثمالعباسأبوحدثناقالا:كتابه

أبووأخبرنا)ح(واقدبنالحسينحدثنا،شقيقبنالحسنبنعلئحدثنا

أحمدبنمحمدأخبرنا،المؤذنالخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسم

بنزيدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،البغدادئخنبابنبكرأبو

الحصيب،بنبريدةبنالفهعبدحدثناواقد،بنالحسينحدثنا،الحباب

فقدتركهافمنبمالصلاةوبينهمبينناائذى)العهد:قالجمي!للهارسولأن،بيهأعن

.(1209)الصغرىفىالمصنف(1)

.(.../82)مسلم(2)

الشريعةفىوالاجرى،(1783)يعلىوأبو،(892)الصلاةقدرتعظيمنىالمروزىأخرجه(3)

به.الزهرانىالريعأبىطريقمن1/134الصغيرفىوالطبرانى،(265)
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الكفر...بهذاالمرادأنعلىبهيستدلمابابالصلاةتاركابوابجماع

وروينا.(1)ءاوسوالباقىع!ي!.الفهرسولقال:قال:علىحديثوفىكفر".

.(2)الصلاةتركلمنالاسلامفىحطلا:قالائه!حنهالخطاببنعمرعن

بنالفهعبدوعن.(3)رفاكفهويصللممن:ل!بهعلىوعن،و212/31

.(4)هلدينفلايصللممنمسعود:

كل

يباححفزالحفربهذاالمرادأنعل!بهيستدلماباب

ورسويه،باللهالإيمانعنبهيخرجحفزلادمه،به

الصلاةوجوبيجحدلمإذا

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-6574

بنمحمدأخبرنايزيد،حدثنا،الواسطئحرببنمحمدحدثناداود،

:قالالضنابحىالفهعبدعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،مطزف

أبوكذب:ل!بهالضامتبنعبادةفقال،واجبالوترأنمحمدأبوزعم

الفه،افترضهنصلوايئ)خمس:يقولمجي!الفهرسولسمعتأنىأشهد،محمد

لهكانوخشوعهن،(ركوعهن)واتئملوكهن،وصلأهنوضوءهن،أحسنمن

بنالحسنبنعلىطريقمن(0791)ماجهوابن،(2621)والترمذى،(22937)أحمدأخرجه(1)

والنسائى.بهالحباببنزيدعن(07023)وأحمد.غريبصحيححسن:الترمذىوقال،بهشقيق

به.واقدبنالحسينطريقمن(1454)حبانوابن،(462)

.(923)الصلاةقدرتعظيمفىوالمروزى،(0150)الرزافعبد(2)

.(933)الصلاةقدرتعظيمفىوالمروزى،(7714)شيبةأبىوابن،(42)الشعبفىالمصنف(3)

،936)الصلاةقدرتعظيمنىوالمروزى،(49130)شيبةأبىوابن،(43)الشعبفىالمصنف(4)

937).

"وسجودهن".:مفىبعده(5)
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الكفر...بهذاالمرادأنعلىبهيستدلمابابالصلاةتاركأبوابجماع

شاءوإنلهغفرشاءإنعهد،اللهعلىلهفليسيفعللمومن،لهيغفرأنعهداللهعلى

(1)
.به"

367/3بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-6575

محمدبناللهعبدحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،الحافظيعقوب

ابنيعنىمحمدبنواقدعن،شعبةحدثنا،عمارةبنحرمئحدثنا،المسندى

لمجراللهرسولطأنعمرابنعنيحدثأبىسمعت:قالطعمربناللهعبدبنزيد

الله،رسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:قالط

بحقإلاوأموالهمدماءهممنىعصمواذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتواالصلاةويقيموا

اللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)((اللهعلىوحسابهمالإسلام

.3شعبهعن،ظ212/31اخروجهمنمسلموأخرجه،المسندئ

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-6576

،ىمافىالزمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

أخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا)ح(الرزاقعبدحدثنا

بنسلمةحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبد

عنمعمز،أخبرنا،الرزاقعبدحدثناقالا:اللهعبدبنوعلئشبيب

ص-\0(041)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.(0932)فىتخريجهوتقدم.(425)داودأبو(1)
فىوتقدم،بهعمارةبنحرمىطريقمن(175)حبانابنوأخرجه.(0712)الصغرىفىالمصنف(2)

.(36/22)ومسلم،(25)البخارى(3)

-371-



الكفر...بهذاالمرادأنعلىبهيستدلمابابالصلاةتاركأبوابجماع

نأ،الخياربنعدئبنالفهعبيدعن،الفيثىيزيدبنعطاءعن،الرهرممثى

بينجالس!هوبينالمجؤالفهرسولأنحذثهالأنصارئعدىبناللهعبد

منرجلقتلفىفسازه،لهفأذنيسازهأنيستأذنهرجلجاءالناسظهرانى

لاأنيشهد"أليس:فقالبكلامهعشجالفهرسولفجهر،فيهيستأذنهالمنافقين

محمذاأنيشهد"أليس:قالله.شهادةولا،بلى:قال."؟اللهإلاإله

ولا،بلى:قال."؟يصفى"أليس:قال.لهشهادةولا،بلى:قال."؟اللهرسول

.القطانحديثلفظ.(1)"قتلهمعننهيتائذين"أولئك:قال.لهصلاة

لسلمانبنأحمدبكرأبوحدثظ،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6577

داودبنوسليمانمسذدحدثنا،الأشعثبنسليمانداودأبوحدثنا،الفقيه

عن،ح!انبنوهشامزيادبنالمعفىعن،زيدبنحفادحدثنا:قالاالعتكئ

قال:قالتجمصالنبىزوجسلمةأئمعن،محصنبنضئةعن،الحسن

قالأنكر-فمن،وتنكرونمنهمتعرفونأئمةعليكم"ديكون:جمجمالفهرسول

.(وتابعرفىمنلكنسلم،فقدكرهومنبرئ،فقد-بقلبه:هشامقال:سليمان

مسلمرواه.(2)"اولص،و213/31"لاما:قال؟نقاتلهمأولا،الفهرسوليا:فقيل

حبانوابن،(23671)أحمدطريقهومن،(18688)الرزاقوعبد،1/262سفيانبنيعقوب(1)

ولم،الرزاقعبدأمالىمنالاينادجيدحديثهذا:3/1295،1296الذهبىوقال.(5971)

وييأتى.الصحيحرجالورجالهأحمدرواه:1/24المجمعفىالهيثمىوقال.الستةفىيخرجوه

ومتنا.سندا(16908)فى

(5622)مذىوالتر،(65282)أحمدوأخرجه.(0476)داودوأبر،(8005)المعرفةفىالمصنف(2)

.(16698)فىوسيأتىبه.حسانبنهثامطريقمن
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الكفر...بهذاالمرادأنعلىبهيستدلمابابالصلاةتاركأبوابجماع

.(1)دوادبنسليمانالزبيعأبىعن""الصحيحفى

.(64/1854)مسلم(1)
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...الأملقصرمنيستعملهأنمسلملكلينبغيمابابالجنائزكتاب

الجنائزحتاب

منيسمعملهأنمسل!الحلىينبغىماباب

قرلبئالأمرفإن،للموتوالاستعدادالأملقصر

.(77النساء:أائقىمهولمنضيروالأخرةقليلالذنيامئع)قل:وجلعزاللهقال!

لمفيمنوقال!.،185:عمرانالأائغرور!متعإلاالدنيآائحيؤة)وما:وقال!

يغمون!فسؤفالأملويقه!وشمتعوايآ!لوأ)ذزهتم:فعالهمتحمد

368/3ئانفس/صتوفثئمأدلهإلىفيهلزجموتيوما)وائقوأ:وقال!.(3الحجر:أ

مقعمدمثثانفممى!لتحد)يوم:وقال!.(281:البقرةأ!ويظلونلاوهئم!سبت

.،30:عمرانالأالآيةمخصرامهـوصتر

اللهرحمهالعلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-6578

منعليناأملاهالحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامدأبوحدثناإملاء،

حدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،الذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،حفظه

قال!:قال!اللهعبدعن،وائلأبىعن،(االأعمش)اعن،منصورعن،سفيان

.(3)"كلذمثلوالنار،(2)نعلهشراكمنأحدكمإلىأقرب"الجنة:عج!اللهرسول!

المهذبفىوكما،التخريجمصادرفىكما"والأعمش،:والصوابخطأ،.النسخفىكذا(ا-1)

الحديث.تخريجوينظر.1297/3

.3/86النووىبشرحمسلمصحيح.القدمظهرعلىيكونالذىوهو،النعلسيورأحدهو:النعلشراك(2)

عن(4216)احمدوأخرجه.(29)الصنرىالأربعينونى،(10243)الشعبفىالمصنف(3)

احمد-وأخرجه.بهوحدهالأعمشعنسفيانطريقمن(3923)وفىبه.مهدىبنالرحمنعبد
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...الأملقصرمنيستعملهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

.(2)سفيانعنمسعودبنموسىعن""الصحيحفىالبخارئ)1(رواه

أبوأخبرنا،الفقيهالزوذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-6579

مسلمحدثنا،الوزاقعلىبنمحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلعلى

أنسعن،طلحةأبىبنالفهعبدبنإسحاقحدثنا،هفامحدثنا،إبراهيمت!با

تدرون"هل:قالثثم،ناحيةخطاوخطخطوطاخط!جالنبئأن،مالكابن

،ءوء!صص،،(3ما3)
جاءهإذياملبينما،الاملالخطوذلكالمتمنى،ومثلآدمابنمثلهذاذا؟

.()إبراهيمبنمسلمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)"الموت

الحسنئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبودث!لاوحذثنا-6580

حدثنا،الحسنبنمحمدبنالفهعبدمحمدأبوأخبرناإملاء،الفهرحمه

أنسعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،وكيعحدثنا،ظ213/31،هاشمبنالفهعبد

الحرص؟(6اثمتانمنه6)وتبقىآدمابنأيهرم:ع!ي!الفهرسولقال:قالمالكابن

منمسلئموأخرجه،فذكره.قتادةعنشعبةورواه:البخارئقال.(7)"والأمل

به.الأعمشعنطرقمن(661)حبانوابن،(3667،4216)=

.(مسلم3:9صفى(1)

.(6488)البخارى(2)

هذاأ."هذا:سوفىهذا(،هذا)ماذا:الاصلفى(3-3)

1/91الأشرافتحفةفىكما،الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(453)الكيرالزهدفىالمصنف(4)

به.إبراهيمبنمسلمطريقمن(214)

.(1846)البخارى(5)

خصتان".)معه:سفى(6-6)

ووكيع،(33)الصغرىالأربعينوفى،(454)الكيرالزهدوفى،(ا"026)الشعبفىالمصنف(7)

.(02122)أحمدطريقهومن،(187)الزهدفى
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...الأملقصرمنيستعملهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

(1)ريو
شعبه.حديث

بناللهعبدحدثنا،اللهعبدأخبرنا،العلوىالحسنأبووحدثنا-6581

أبىعن،الأعرجعنالزثاد،أبىعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،هاشم

جمععلى؟اثنينحبعلىشاثالشيخ"قلب:!ك!يه!اللهرسول!قال!:قال!هريرة

.(3)هريرةأبىحديثمنأخرجاه.(2)"الحياةوطولالمال

الفقيه،الشيرازىمحمدبنعلىبنمحمدنصرأبوأخبرنا-6582

أبوحدثناقالا:المهرجاض!الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدوأبو

أبوحدثنا،الفهعبدبنإبراهيمحدثنا،الشيبانئيعقوبابنمحمداللهعبد

"لو:قال!و!عالنبىعن،عباسابنعن،عطاءعن،جريجابنعن،عاصم

،الترابإلأآدمابنجوفيملأولا،مثلهإليهمالابتفى(4)ماليمنواديينآدملابنأن

؟(لا)أمهىآنا!قرمنأ!رىفلا:عباسابن!التاب".منعلىالفهبو!يو

آخروجهمنمسلموأخرجه،عاصمأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

12(6)

جريج.ابنعن

(1

(2

(3

(6

.(.../1047)ومسلم،(6421)البخارى(

وأخرجه.(0972)أحمدطريقهومن،(188)الزهدفىووكيع،(02621)الشحبفىالمصنف(

به.الزنادأبىعنطرقمن(113/1046)ومسلم،(8699،9123)أحمد

.(114/1046)ومسلم،(6420)البخارى(

"ذهب،.:مفى(

حبانوابن،(6437)والبخارى،(3501)أحمدوأخرجه.(10274)الشحبفىالمصنف(

به.جريجابنطريقمن(3231)

.(118/1؟49)ومسلم،(6436)البخارى(
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...الأملقصرمنيستعملهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

نزلت:حتىالقرانمنيرونهكانواأنهمهب!!لكعببنأبىعنوروينا

اخرها)1(.إلىاتمقابر!زرتمحتى!رث!ثلا)ألهنكم

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوابوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6583

معاوية،أبوحدثنا،الجثارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

(و31/214،اللهعبدعن،سويدبنالحارثعن،إبراهيمعن،الأعمشعن

أحدمناما:لواقا."؟مالهمنإليهأحبوارفهمال"أيكم:قاذلمجي!الفهرسولعن

منكمليسأن"اعلموا:لمجيحالفهرسولقال.وارثهمالمنإليهث!حأمالهإلا

.(2)"أخرتماوارثكومال،قذمتمامالك،مالهمنإليهأحبوارثهومالإلاأحد

معاوية،أبىعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

.(3)الأعمشعنآخروجهمنالبخارىوأخرجه

اللهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6584

حدثنا/،ميناءبنعيسىحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الشافعئ3/369

أبىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،كثيرأبىبنجعفربنمحمد

ما؟ثلاثمالهمنلهإنما.مالىمالى:العبد"يقول:قاللمجي!الفهرسولأن،ةهرير

وتاركهذاهبفهوذلكسوىوما،فأمضىأعطىأو،فأبلىلبسأوفأفنى،اكل

.(0446)رىلبخاا(1)

،(153)المفردالأدبفىوالبخارى،(3626)أحمدوأخرجه.(3331)الشعبفىالمصنف(2)

به.معاويةأبىطريقمن(3614)والنسانى

.7/16الأشرافتحفةوينظر.(2608)مسلمعندالحديثواصل.(6442)البخارى(3)
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...الأملقصرمنيستعملهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

(2)ص "(11.
جعمر.بنمحمدعناخروجه"من"الصحيحفىمسلماخرجه."س.ء

أحمدحدثنا،بلالابنمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6585

عن،الحجاجعن،طهمانبنإبراهيمحدثنى،أبىحدثنى،حفصابن

"إن:لمج!اللهرسولقال:قالالخدرىسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،قتادة

وكعنةالدنيافاتقوا،تعملونكيففناظرفيهامستخلفكماللهوإن،خضرةحلوةالذنيا

أبىعنمسلمةأبىحديث"من"الصحيحفىمسلمأخرجهالنساء")3(.

(4)ري:
.لضره

علىأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-6586

حدثنا،سليمانبنمحمدبنمحمدأخبرنا،الحافظيزيدبنعلىبنالحسين

المنذرأبوالطفاوى(ظ31/214الرحمنعبدبنمحمدحدثنا،المدينىبنعلئ

أخذ:قالعمرابنعنمجاهد،حذثنى،الأعمشسليمانعن،ثقةوكان

:قال."سبيلعابرأوغريبكأنكالذنيافى"كن:فقالبمنكبىلمجي!اللهرسول

تنتظرفلاأمسيتوإذاالمساء،تنتظرفلاأصبحتإذا:عمرابنلىوقال

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(لمساويك)حسناتكمنوخذ،الضباح

طريقمن(3244،3328)حبانوابن،(8813)أحمدوأخرجه.(3333)الشعبفىالمصنف(1)

العلاءبه.

.(.../2959)مسلم(2)

.(68)طهمانابنومشيخة،(10301)الشعبفىالمصنف(3)

.(2742/99)مسلم(4)

،(4476)وأحمد.بهالطفاوىطريقمن(698)حبانابنوأخرجه.(54201)الشعبفىالمصنف(5)

به.مجاهدطريقمن(4114)ماجهوابن،(2333)والترمذى

(7/01الكبيرالسنن)



...الأملقصرمنيستعملهأنمسلملكلينبغىمابابالجنانزكتاب

المدينى)1(.بنعلى

أخبرنا،الفهرحمهفوركبنالحسنبنمحمدبكرابوأخبرنا-6587

أبىابنحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبد

"من:!ييهاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سعيدأبىبنسعيدعن،ذئب

لا،القيامةيوميأص!أنقبلإليهفليؤذها)2(مالهأوعرضهمنلأخيهمظلمةعندهكانت

يكنلموإن،صاحبهوأعطىمنهأخذصالخعمللهكانإندرهئم،ولادينارفيهيقبل

فىالبخارئرواه.(3)"عليهفحملتصاحبهس!اتمنأخذصالحعملله

:قالأنهإلا،بمعناهذئبأبىابنعنإياسأبىبنآدمعن""الصحيح

.(4)"مئهردولاديناريكونألأقبلاليوممنه"فليتحلله

سعيدوأبوالسلمئالرحمنعبدوأبوالحافظالفهعبدأبواخبرنا-6588

أبوحدثنا:قالواالفامئأحمدبنعلىبنأحمدنصروأبووعمرأبىابن

حدثنا،الحمصئالحجازىالفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،الأصئمالعباس

،فوركابنبكرأبو.وأخبرنامريمأبىابنبكرأبوحذثنى،حميربنمحمد

ابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا

لمساويكإ.حسناتكمنخذ:قوله"دون:الأصلحاشيةفىبعده(1)

.الزيادةهذهدون(6416)البخارىعندوالحديث

رإ.،ح،فليردها،:الأصلحاشيةفى(2)

به.ذئبابىابنطريقمن(7361)حبانوابن،(9615)احمدوأخرجه.(2440)الطيالسى(3)

.(15581)فىوسيأتى

.(2449)البخارى(4)
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...الأملقصرمنيستعملهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

حليمبنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(المبارك

أبوأخبرنا،الفهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوأخبرنا،المروزئ

بنشدادعن،حبيببنضمرةعن،الغسانئمريمأبىابن،و215/31بكر

،الموتبعدلماوعملنفسهدانمن"الكيس:قالنهأكي!اللهرسول!عن،أوس

وفىحمير.بنمحمدحديثلفظ."اللهعلىوتمنىهواهمانفسهأتتعمنوالعاجز

لمجحم)1(.اللهرسول!قال!:قال!:المباركابنرواية

أولافىمننوحبناللهعبدبنمحمدبنمحمدمنصورأبوأخبرنا-6589

حدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،بالكوفةالنخعىإبراهيم

شيبة،أبىابنيعنىمحمدبناللهعبدأخبرنا،غرزةأبىبنحازمبنأحمد

بنمحمدعنواقد،بناللهعبدرجاءأبىعن،منصوربنإسحاقحدثنا

انتهينافلما،جنازةفىلمجي!اللهرسول!معكنا:قال!عازببنالبراءعن،مالك

ثم،الثرىبلحتىفبكى،فاستقبلتهفاستدرت،القبرعلى(2)اثجالقبرإلى

فأعدوا")3(.اليومهذالمثل،"إخوائ:قال

الذهبى:وقال،وصححه57/1والحاكم،الثانىبالإسناد(10546)الشعبفىالمصنف(1)

أحمدوأخرجه.(171)الزهدفىالمباركوابن،(1218)والطيالسىواه.بكرأبو،لاوالفه

والترمذىحسن.:الترمذىوقال،بهالمباركابنطريقمن(2459)والترمذى،(17123)

به.أبى!مريمابنطريقمن(4260)ماجهوابن،(2459)

"فحثالا.:م،الأصلفى(2)

إسحاقعن(9514)ماجهابنوأخرجه.(35334)شيبةأبىوابن،(47501)الشعبفىالمصنف(3)

واقدبناللهعبدطريقمن1/228الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(186"1)وأحمد.بهمنصوربن

لين.سنده:3/1299الذهبىوقالبه.
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العمرفىإليهالفهأعذرفقدسنةستينبلغمنبابالجنائزكتاب

أخبرناال!فا،علئبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-370/36590

سعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسابنيعنىمحمدبنأحمدأبوالحسن

عمروحذثنى،الذراوردئابنحدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا،ال!جزى)1(

قال:قالالأشعرئموسىأبىعن،المطلبعنعمرو،أبىابن

مافآثروا،بدنياهأضزآخرتهأحبومن،بآخرتهأضزدنياهأحب"من:عفج!لفهارسول

.(2)اليفنىماعلىل!قى

العمرفىإليهاللهأعذرفقدسنةستينبلغمنباب

افذير!وجاءكمتذكرمنفيهيتذئحرئانعمريهم)أولز:وجلعرلقوله

.،37أفاطر:

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6591

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عنسعيد،أبىبنسعيدعنمحمد،بنمعنعن،علىبنعمرحدثنا

أخرعبل!إلىوجلعزاللهأعذرأقد:قالع!ج!النبئعن،هريرةأبى(ظ31/215

عن"الصحيح"فىالبخارىرواهسنةدا)3(.سئينأوسبعينبلغحتىأجله

شابعه:وقال."سنة"سئين:وقال،علىبنعمرعنمطفربنال!لامعبد

.2/727الفتبهوتبصير،13/319النبلاءأعلامصيروينظر.!"الشجرى:سفى(1)

حميدبنوعبد،(19697)وأحمدبه.محمدبنالعزيزعبدطريقمن،(19698)أحمدأخرجه(2)

بنالمطلبكانإنصالحإسناده:3/0130الذهبىوقال.بهعمروأبىبنعمروطريقمن(566)

مرسى.أبالقىحنطب

به.بكرأبىبنمحمدعن267/1الحديثغريبفىالحربىأخرجه(3)
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العمرفىاليهالفهأعذرفقدسنةستينبلغمنبابالجنائزكتاب

المقبرى)1(.عنعجلانوابنحازمأبو

البجلئالحسنبنمحمدبن(2)الحسيناللهعبدأبوأخبرناه-6592

نصربنمحمدجعفربوأحدثنا،ارمدبىأبنابكربوأأخبرنا،لكوفةباالمقرئ

عن،بيهأعن،حازمبىأبناحدثنا،الزبيرىحمنئبنبراهيمإحدثنا،ئغلصاا

سنةستيناللهعمره)امن:قاللمجي!النبىعن،هريرةبىأعن"سعيلىأبىبنسعيلى

.(3)((رمعلافىإليهأعذرفقد

قالا:بشرانابنالحسينوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6593

أبىابنيحيىأبوحدثنا،بمكةالفاكهئإسحاقبنمحمدبناللهعبدحدثنا

حدثنى،أيوبأبىبنسعيدحدثنا،المقرئالرحمنعبدأبوحدثنا،مسئ

قال:قالهريرةأبىعن،المقبرىسعيدبىأبنسعيدعن،عجلانبنمحمد

.(4)((رمعلافىإليهاللهأعذرفقدسنةستونعليهأتت"من:لمجج!اللهرسول

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6594

عن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،مهرانبنأحمدحدثنا،الصفاراللهعبد

وجل:عرقولهفىعباسابنعن،مجاهدعن،خثيمبنعثمانبناللهعبد

.(9146)لبخارىا(1)

.(5874)فىوتقدم.!"الحسن:م،سفى(2)

تحفةفىكما،الكبرىفىوالنسائى،(9394)أحمدوأخرجه.(1115)الآدابفىالمصنف(3)

به.حازمأبىطريقمن(2979)حبانوابن،9/472الأشراف

عن(6282)أحمدوأخرجه.1/092بغدادتاريخفىالخطيبطريقهومن،(7)فوائدهفىالفاكهى(4)

به.المقرئالرحمنعبدأبى
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العمرفىإليهاللهأعذرفقدسنةستينبلغمنبابالجنائزكتاب

.موقوفهذا.(1)ةنسستين:قالتذكر!.منفيهيتذئحرفانعئريهم)أولز

كما:بالقوئ)2(-وليسالمدض!-الفضلبنإبراهيمورواه

الحسنبنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6595

محمدحدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

حسينأبىابنعن،الفضلبنإبراهيمعن،فديكأبىبنإسماعيلابن

كان))إذا:ت!عالله(و31/216رسولدال:قالعباسابنعن،عطاءعن،المكى

مانعمريهم)أولز:الفهقالالذىالعمروهوالشتين؟".أبناءأينقيل:القيامةيوم

الحسنوحدثنى:فديكأبىابنقال.افذير!ووجاءعتذكركنفيهيتذئحو

.(3)الشيببهيعنى:قالعباسابنعنحدثهعفن،عطيةبناللهعبدابن

الفضلبنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6596

الزحمنعبدحدثنا،العبدئعرفةبنالحسنعلئأبوحدثنا،ببغدادالسامرى

هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدعن،المحاربئمحمدابن

يجوزمنوأقلهم،الشبعينإلىالستينبينماأمتى"أعمار:مجفيرالفهرسولقال:قال

.(4)"ذلك

فىالرزاقعبدطريقهومن،472صتفسيهرهفىوالثورى،الذهبىووافقهوصححه2/427الحاكم(1)

.19/384تفسيهرهفىجريروابن،138/2تفسيهره

،2/221والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر.المدنىإسحاقأبوالمخزومىالفضلبنإبراهيمهو(2)

.متروك:1/41التقريبفىحجرابنوتال،2/165الكمالوتهذيب،1/104والمجروحين

.51وإبراهيم:3/0130الذهبىوتال.557،558صمجاهدتفسيهر(3)

-حبانوابن،(4236)ماجهوابن،(3550)الترمذىوأخرجه.وصححه427/2الحاكم(4)
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العمرفىإليهالفهأعذرفقدسنةستينبلغمنبابالجنائزكتاب

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6597

،عثمانبناللهعمدحدثنا،الدرابجردىالحسنبنعلئحدثنا،القطان

عن،أبيهعنهند،أبىبنسعيدبناللهعبدأخبرنا،المباركابنأخبرنا

النالم!؟منكثيرفيهمامغبون"نعمتان:كتاللهرسولقال:قالعباسابن

بناللهعبدعنمكىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"والفراغالصحة

(2)

سعيد.

371/3علىمنامىفىقرأتوفيما:اللهرحمهأحمد/الإمامقال3)-6598

الصيرفئ.محمدبنبكرأخبركم:لهفقلتاللهرحمهاللهعبدأبىشيخنا

بنالصمدعبدحدثنا،الضيرفئمحمدبنبكرأخبرنا:اليقظةفىبخطهورأيته

بهذاالحديثهذاسعيد.بناللهعبدأخبرنا،إبراهيمبنمكئحدثنا،الفضل

.(4)(3والمتنالإسناد

عصروبنمحمدحديثمنغريبحسن:الترمذىوقال،بهعرفةبنالحسنطريقمن(2980)=

الوجه.هذامنإلانعرفهلاعيمالنبىعنهريرةأبىعنسلمةابىعن

الترمذىطريقهومن،(1)الزهدنىالمباركوابن،(4543،10249)الشعبفىالمصنف(1)

،(2340)احمدوأخرجه.465/4الأشرافتحفةفىكما،الكبرىفىوالنسائى،(2304)

به.سعيدبناللهعبدطريقمن(4170)ماجهوابن،(4230)والترمذى

.(6412)البخارى(2)

"لا"عليهالمعلم":حاشيتهافىوكتبإلى"...ال"الأصل:فىعليهوعلم،3ص:فىليس(3-3)

."المصنفالشيخأصلفىثابت"إلى"

وصححه.4/603الحاكم(4)
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عملهوحسنعمرهطاللمنطوبىبابالجنائزكتابش

عملهوحسنعمرهطاللمنطوبىباب

محمدجعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-6599

،عبادةبنروححدثنا،يزيدبناللهعبيدبنمحمدحدثنا،الرزازعمروابن

أبووأخبرنا)ح(بكرةأبىعن،الحسنعن،وحميديونسعن،حمادحدثنا

علىأخبرنا،الكارزئمحمدبنمحمدالحسنأبوحدثنا،الحافظاللهعبد

سلمة،بنحمادحدثنا،منهالبنحخاجحدثنا،العزيزعبدابن،ظ216/31

يا:قالرجلاأن،بكرةأبىعن،الحسنعن،وثابتويونسحميدعن

!أئ:قيل."عملهوحسنعمرهطالمن9:قالخير؟الناسأى،الفهرسول

.(1)"عملهوساءعمرهطالأمن:قالشر؟الناس

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-0066

بنمعاويةحدثنى،صالحأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

أعرابيانجاء:قال(2)رسببنالفهعبدعن،الكندىقيسبنعمروعن،صالح

:قالخير؟الناسأئ،الفهرسوليا:أحدهمافقاليسألانهجم!اللهرسولإلى

قدالاسلامشرائعإن،الفهرسوليا:الاخروقال."عملهوحسنعمرهطال"من

.(3)"اللهبذكررطبالسانك-نرالالا:قال.بهأتشبثمربأفأخبرخ!،علئكثرت

من(44402)وأحمد.بهحمادطريقمن(4954)الأوصطفىالطبرانىوأخرجه.1/339الحاكم(1)

يون!طريقمن(10502)ونى.بهوحدهيون!طريقمن(48102)وفى.بهوحميديون!طريق

جيد.إسناده:203/10المجمعفىالهيثمىقالبه.وثابت

.333/14الكمالتهذيبوينظر"ثر".:م،3ص،الأصلفى(2)

أحمد=وأخرجه.(44)الصغرىوالأربعين،(1182)والاداب،(515)الشعبنىالمصنف(3)
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عملهوحسنعمرهطاللمنطوبىبابالجنائزكتاب

القاضى،أحمدبنمكرمأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1066

حدثنى،بلالبنسليمانبنأيوبحدثنا،السلمئإسماعيلبنمحمدحدثنا

بنمحمد)1(قال:أسلمبنزيدقال:قالبلالبنسليمانعنبكر،أبو

أنئئكم"ألا:كي!اللهرسولقال:يقولاللهعبدبنجابرسمعت:المنكدر

وأحسنكمأعماراأطوممم"خياركم:قال.بلى:قالوا."؟شراركممنبخياركم

(2)
)).

عبدانبنمحمدبنمحمدبنسعيدعثمانأبووأخبرنا-6602

قالا:المزكىيحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياوأبوالنيسابورى

أخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا

أبىعن،إبراهيمبنمحمدعن،إسحاقبنمحمدأخبرنا،عونبنجعفر

."؟بخياركمأخبركم"ألا:لمجيناللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمة

أعمالا")3(.وأحسنكمأعمارا"أطوممم:قال.اللهرسوليابلى:قالوا

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-0366

حدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،الأصبهاض!أحمدبنجعفر

غريب.حسن:مذىالتروقال،بنحوهبهصالحبنمعاويةطريقمن(9232)مذىوالتر،(98176)-

.503/26الكمالتهذيبوينظرمحمد،.أبن:الأصلفىبعده(1)

وقال.بهالمنكدربنمحمدطريقمن(0841)حميدبنعبدوأخرجه.وصححه،1/339الحاكم(2)

جيد.سنده:3/1130الذهبى

طريقمن(484)حبانوابن،(35425)شيبةابىابنوأخرجه.(629)الكبيرالزهدنىالمصنف(3)

وقالبه.إسحاقبنمحمدطريقمن(2981)حبانوابن،(7212)وأحمدبه.عونبنجعفر

حسن.إسناده:3/1130الذهبى

-153-



عملهوحسنعمرهطاللمنطوبيبابالجنائزكتاب

عنيحذثميمونبنعمرو(و217/31سمعت:قالمزةبنعمروعن،شعبة

الله!رسولاخى:يقولخالدبنعبيدسمعت:قالربيعةبناللهعبد

فقال،عليهفصلواماتثمالاخر،وبقىأحدهمافقتل،رجلينبين

ويرحمهلهيغفرأنوجلعراللهدعونا:قالوا.((؟قلتم"ما:!صاللهرسول

بعدعملهوأين،صلاتهبعدصلاته"فأين:!كاللهرسولفقال.بصاحبهويلحقه

بينهمالفذىبيدهنفسىوالذى-؟صومهبعدصومهوأين:قالوأظنه:قال-؟عمله

الحديث؟هذافأعجبنى:ميمونبنعمروقال.!والأرضالشماءبينماأبعد

.(1)محلىأسندلائه

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4066

لثلاثالجمعةيومسليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

وهب،بناللهعبدحدثنا،ومائتينوستينخمسسنةشعبانمننحوهأوبقين

اللهعبدبنيزيدعن،شريحبنوحيوةأئوببنويحيىلهيعةبناللهعبدعن

أبى/عنحذثهالتيمئالحارثبنإبراهيمبنمحمدأنالهاد،بنأسامةابن3/372

منرجلينأن،التيمىاللهعبيدبنطلحةعن،عوفبنالرحمنعبدبنسلمة

أشذأحدهماوكانمعا،إسلامهمافكان-لمجي!اللهرسولعلىقدما(2)ىيب

سنةبعدهالاخرمكثثمفاستشهد،منهماالمجتهدفغزا،الاخرمناجتهادا

طرقمن(9841)والنسائى،(4522)داودوابو،(07461)احمدواخرجه.(2871)الطيالسى(1)

.(2202)داودابىصجحفىالألبانىوصححهبه.صعبةعن

تقع.قضاعةبنالحافىبنعمروبنبلىإلىتتسب،القحطانيةمن،قضاعةمنعظيمةقيلة:بلئ(2)

.(ىل)ب37/602والتاج،1/401العربقباثلمعجمينظر.القرىووادىالمدينةبينمساكنها



الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

بهما،أناإذا-النومفى(1)يعنى-الجنةبابعندأنابينا:طلحةقال.توفىثئم

للذىفأذنرجعثممنهما،الآخرماتلفذىفأذنالجنةمنخار!فخرج

فحذثطلحةفأصبح.لكيأنلمفإنه،ارجع:فقالإلئرجعثماستشهد،

:!الوا."؟تعجبونذلكأى"من:فقالغ!ي!الف!رسولذلكفبلغ،افعجبوالناس

فى(ظ217/31فاستشهداجتهاداالرجلينأشذكانالذىهذا،اللهرسوليا

وأدركسنةبعدههذامكثقد"أليس:قال.قبلهالجنةالآخرفدخل،الفهسبيل

.((؟السنةفىسجدةمنوكذاكذا"وصفى:قال.بلى:قالوا."؟فصامهرمضان

.(2)((فوالأرالسماءبينمماأبعدبينهما"لمالمج!:اللهرسولقالبلى.:قالوا

.(3)سلمةأبىعنعمروبنمحمدتابعه

الصبرمنس!تشعرهأنهسل!الحلينبغىماباب

،والأحزانوالأوجاعالأمراضمنيصيبهماجميععلى

والدرجاتالحفاراتمنفيهالما

حدثنا:قالاعمروبىأبناسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-5066

حدثنا،العطاردىالجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،سويدبنالحارثعن،التيمىإبراهيمعن،الأعمشعن،معاويةأبو

:م.فى)1(ليس

سيمانبنالربغعن(9230)المشكلفىالطحاوىوأخرجه.ا7/15،6الدلائلفىالمصنف(2)

الهادبناللهعبدبنيزيدطريقمن(2982)حبانوابن،(3925)ماجهوابن،(0341)وأحمدبه.

منقطع.وهوثقاترجالهإسنادهذا:(1372)الزجاجةمصباحفىالبوصيرىقالبه.

به.عمروبنمحمدطريقمن(2307،2308)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(3)
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

فمسسته،يوعكهوفإذاجم!النبىعلىدخلت:قالمسعودابنيعنىالفهعبد

كماأوعكإنى"أجل،:قالشديدا!وعكالتوعكإنكالفهرسوليا:فقلت

نفسىوالذى"نعم،:قال؟أجرينلكلأن:ظت:قال."منكمرجلانيوعك

كماخطاياهعنهاللهحطإلأسواهفمامرفيمنأذىيصيبهمسلمالأرضعلىمابيده

.(1)((اهقروالشجرةتحط

عثمانبوأحدثنا،فلالمؤبنعلىبنالحسنمحمدأبووأخبرنا-6066

حدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،البصرئ

فىمسلمرواه.(2)عليهيدىفوضعت:وقال،بمعناهفذكره.الأعمش

وأخرجه،معاويةأبىعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"

.(3)الأعمشعنأوجهمنالبخارئ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-6607

الخولانى،سابقبننصربنوبحرالمرادئسليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

بنهشامأخبرنى:قالوهببنالفهعبدأخبرنا:بحروقالحدثنا.:الربيعقال

الخدرىسعيدأباأن،يساربنعطاءعن(و218/31،أسلمبنزيدعن،سعد

فوجدعليهيدهفوضع،قطيفةعليهموعوئروهوجميناللهرسولعلىدخل

حبانوابن،(0375)الكبرىفىوالنسائى،(1836)أحمدوأخرجه.(9773)الشعبفىالمصنف(1)

به.معاويةأبىطريقمن(2937)

الكبرىفىوالنسانى.بهعبيدبنيعلىعن(3619)أحمدوأخرجه.(9772)الشعبفىالمصنف(2)

به.الأعمشعنطرقمن(7483)

.(5647،5648.5660،5661،5667)والبخارى،(2571/45)مسلم(3)
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

فقال!اللهرسولياحماكحرأشدما:سعيدأبوفقال،القطيفةفوقحرارتها

:قالثمالأجر".لناويفماعفالبلاء،علينايشددكذلك"إنا:عجيماللهرسول

"ثم:قالمن؟ثم:قال"الأنبياء".:قالبلاء؟الناسأشدمن،اللهرسوليا

يجدماحتىبالفقرلمتلىأحدهمكان،الصالحون"ثم:قمال؟منثم:قالالعلماء".

أحدكممنبالبلاءفرحاأشدولأحدهم،يقتلهحتىبالقملولتتلىيلبسها،العباءةإلا

.(بالعطاء")1

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثنا-6658

كفهمسلمةبنوحمادوهشامشعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(بهدلةابنعاصمعن

بنالحسنحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

بنمصعبعن،عاصمعن،الرحمنعبدبنشيبالنحدثنا،الأشيبموسى

الناسأشدمن:!خاللهرسولسألت:قالأبيهعن،وقاصأبىبنسعد

كانفإن،دييهحسبعلىالرجللمتلى،فالأمثلالأمثلثم"النبيون:قالبلاء؟

البلاياتبرحفما،دلنهحسبعلىابتلىرقةدلنهفىكانوإن،بلاؤهاشتدالدينصلب

.(2)"خطيئةعليهليسالأرض/علىيمشىتدعهحتىالعبدعلى

وأبو،(051)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.1/04والحاكم،(9774)الشعبفىالمصنف(1)

(4"24)ماجهوابن.بهوهبابنطريقمن(0122)المشكلشرحفىوالطحاوى،(4501)يعلى

رجالهصحيحإسنادهذا:(1417)الزجاجةمصباحفىالبوصيرىقالبه.سعدبنهثامطريقمن

أبيه.عنسعدبنمصعبحديثمنشاهدولهثقات

من-(4941)أحمدوأخرجه.1/14والحاكم،(212)والطيالسى،(9775)الشعبفىالمصنف(2)
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

،إملاءإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9566

عمرحفصأبوحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

مخرمةبنقيسبنمحمدسمعت:قالال!همئمحيصننبنالزحمنعبدابن

.(123:النساءأبهء!ئحزا:وسيفمل)من:نزلتلما:قالهريرةأبىعنيحذث

عقيو:الفهرسولفقاللمجحمالفهلرسولفذكروه،المسلمينعلىذلكشق

حئىلهكفارةالمسلمأصابماكل،ظ218/31ن!فوأبشروا؟وسذدوا"قاربوا

قتيبةعنأ"الصحيحفىمسلئمرواهينكبها")2(.(1)النكبةأويشاكهاالشوكأ

،.:(3)
.سميادعنوغيره

حدثنا:قالاعمبروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5166

بنمحمدحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،زهيرأبىابنبكربىأعن،خالدبىأبنإسماعيلعن،سفيانعن،كثيبر

)من:الايةهذهبعدالضلاحكيفالفهرسوليا:قالد!نهالصديقبكرأبى

بكير-أبايالكالفه"غفر:فقال؟جزيئبهعملناسوءكلأ،بهء!تحزا:وسلفمل

تصيبكألست؟تنصبألست؟تحزنألست؟تمرضألست-مرابثلاث

وابن،(2398)والترمذى.بهسلمةبنحمادطريقمن(1292)حبانوابن.بهوحدهشعبة-طريق

صحيح.حسن:الترمذىوتال،بهعاصمطريقمن(1290)حبانوابن،(0234)ماجه

صحيحوالقب.الكبالنكبوأصل،إصبعهجرحتوربما،برجلهيعثرهاالعثرةمئل:النكبة(1)

.16/130،131النووىثرحمسلم

(22111)الكبرىفىوالنسائى،(0383)مذىوالتر،(7386)أحمدوأخرجه.(4811)الحميدى(2)

به.سفيانطريقمن

.(2574)مسلم(3)
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

الدنيا")2(.فىبهتجزونما"فهو:!ال.نعم:قلت:!الاللأواء)1(؟".

الاسفرايينئ،السقا(3)نباعلىأبىبنعلئالحسنأبوأخبرنا-1661

الحميدعبدبنأحمدحدثنا،الأصميعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنعمروبنمحمدعن،كثيربنالوليدحذثنى،أسامةأبوحدثنا،الحارثئ

أنهما،!ضرهريرةوأبىالخدرىسعيدأبىعن،يساربنعطاءعن،عطاء

ولاسقبمولاوصبولانصبمنالمؤمنيصيب"ما:يقولع!يوالفهرسولسمعا

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)((سئئاتهمنبهاللهإلاكفر،يهمهالهئمحئىحزيئ

عناخروجهمنالبخارىوأخرجه،أسامةأبىعنشيبةأبىابنبكرأبى

(5)

.عمروبنمحمد

بنأحمدمحمدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6612

محمدأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبووأخبرنا)ح(المزخ!الفهعبد

أخبرنى،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرناالمزخ!،

قالت:(و219/31عائشةعن،الزبيربنعروةأخبرخ!،الزهرئعن،شعيمث

حئىعنه،بهاالفهكفرإلأالمسلمتصيبمميبةمن"ما:لمججمالفهرسولقال

-4/249المعلمإكمال.الكسبوشدةالجوع:واللأواءإالبلاء!.:م،سفى(1)

كذلكوهومرزولى،بنإبراهيم:منبدلايسار.بنأحمد:وعنده،(5980)الشعبفىالمصنف(2)

،0291)حبانوابن،(71-68)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه3/74الحاكمعند

به.خالدأبىابنإسماعيلعنطرقمن(2926

.17/305النبلاءأعلامصيروينظر.الأصل:فىليى(3)

به.أسامةأبىعن(10902)شيبةأبىابنوأخرجه.(9833)الشعبفىالمصنف(4)

.(5641،5642)والبخارى،(2573/52)مسلم(5)
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

.(2)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواهيشاكهالم)1(.الشوكط

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-6613

أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،الزمادئمنصوربنأحمدحدثناالضفار،محمد

بكروأبوالمزكىإسحادتىأبىابنزكرئاأبووأخبرنا)ح(الرهرئعن،معمر

بحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسنابن

عن،عروةعن،شهابابنعن،يونسأخبرخ!،وهبابنحدثنا،نصرابن

عنه،بهاكفرإلاالمؤمنبهايصابمصيبةمن)ما:قاللمجي!الفهرسولأنعائشة

قال:قالمعمرروايةوفىيزيد.بنيونسحديثلفظيشاكها".الشوكطحئى

حتىلذنويه،كفارةكانإلاالمؤمنيصيبوجعأومرضمن)ما:لمجي!الفهرسول

الطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهينكبها!)3(.الئكبةأويشاكهاالشوكط

.(الرهرئ)عناخروجهمنالبخارئ)4(وأخرجه،وهبابنعن

أبوحدثنا،بالكوفةالمحاربئنذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-4661

بنمحمدحدثنا،القاضىالرهرئإسحاقبنإبراهيمحدثنا،دحيمبنجعفر

به.اليمانابىعن(24573)احمدوأخرجه.(9825)الشعبفىالمصنف(1)

.(0456)الجارى(2)

أحمدطريقهومن،(20312)الرزاقوعبد.الثانىبا،صناد(9824)الشعبفىالمصنف(3)

به.وهبابنطريقمن(7485)الكبرىنىالنسائىواخرجه.(2925)حبانوابن،(25338)

به.يون!طريقمن(498)المفردالأدبنىوالبخارى،(24884)واحمد

"-.،أالحاكم:الأصلنى(4)

.(5640)والبخارى،(49/2572)مسلم(5)
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

سمعت:قالتعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،الأعمشعنعبيد،

بهاعنهاللهحطإلأفوقهافماشوكةتشوكهمؤمننمن"ما:يقولجم!اللهرسول

.(1)((درجةبهالهورفعخطيئة

374/3إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو/وأخبرنا-6615

أبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،الفقيه

سلمة،بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبووأخبرنا:قال)ح(معاوية

إبراهيم،عن،الأعمشعن،معاويةأبوأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا

يصيب"ما،ظ219/31:غ!ي!اللهرسولقال:قالتر!نهاعائشةعن،الأسودعن

51رو.(3)"خطيئةبهاعنهحط(2)وأدرجةبهاالفهرفعهإلافوقهافماشوكهمنالمؤمن

.(4)وإسحاقبكرأبىعن""الصحيحفىمسلئم

جعفرأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-6616

حدثنا،غسانأبوأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمد

أبىبنبشارعن،عيينةأبىمولىواصلأخبرنا،الواسطئاللهعبدبنخالد

عبيدةأباأتينا:قالغطيفبنعياضعن،الرحمنعبدبنالوليدعن،سيف

به.عبيدبنمحمدعن(26175)أحمدواخرجه.(9826)الشعبفىالمصنف(1)

.!و):م،سفى(2)

والترمذى،(24156)احمدوأخرجه.(1549)راهويهبنوإسحاق،(08971)شيبةابىابن(3)

به.معاويةأبىطريقمن(965)

.(2572/47)مسلم(4)
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

قالبأجر.بات:قالت؟باتكيف:فقلنا:قالتحيفة)2(امرأتة)1(وعندهنعوده

الكلمة؟عنتسألوخ!ألا:فقال،القومفسكت:قالبأجر.بتما:عبيذأبو

إمن:يقولكيرالفهرسولسمعتإنى:قال؟لكفنسأقلتماأعجبناما:قالوا

عنأذىأماز)3(أوأهلهعلىنفقةأنفقومن،فبسبعمائةالفهسبيلفىفاضلةنفقةأنفق

فىببلاءالفهابتلاهومنيخرقها)4(،لمماجنةوالضومأمثالها،عشرفالحسنهيق-رط

ذنوبه.(6)طحتيعنى:خالدقال.()إخطيئةحالةبهفلهجسده

أبوحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6617

أبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدعن،عامربنسعيدحدثنا،الأزهر

ومالةنفسهفىوالمؤمنةبالمؤمنالبلاء-نرالالا:ع!يمالفهرسولقال:قالهريرة

.(7)إخطيئةمنعليهوماوتعالىكباركالفهيلقىحئىولدهوفى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

المرافقوهو،3/4130المهذبومن،(18607)فىصيأتىمماوالمثبت.،)امرأة:النسخفى

اصمها.ذكرتالتىللمصادر

.،نجيفة5:وصماهاعساكرابنلهاوترجم)تجيفة،،:م،سفى

اماز".:م،3صوفى،،أأماط:سفى

ايحرقها،.:الأصلفى

يعلىوأبو،(2232)والنسائى،7/21البهيرالتاريخفىوالبخارى،(1690)أحمدأخرجه

بشارفيه:2/030المجمعفىالهيثمىقال.(18607)فىوصيأتى.بهواصلعنطرقمن(878)

.ثقاترجالهوبقيةجرحهولاوثقهمنأرولمسيفأبىابن

،عنه،.:م،3ص،سفىبحده

وأحمد.بهعامربنمعيدطريقمن(4901)الادابوفى،(9837)الشحبفىالمصنفأخرجه

طرقمن(9132)حبانوابن،(2399)والترمذى،(494)المفردالأدبفىوالبخارى،(9785)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهعمروبنمحمدعن
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6618

يزيدبننافععن،مريمأبىبنسعيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

نأ،السائببنالزحمنعبدبنالفهعبيدعن،ربيعةبنجعفرحذثنى:قال

بنالزحمنعبدأبيهعنحذثهأزهربن،و31/220الزحمنعبدبنالحميدعبد

الحمىأوالوعكيصيبهحينالمؤمنمثل"انما:قاللمجي!الفهرسولأن،أزهر

.(1)((اههبيطولمقىاه!بخفيذهبالنارتدخلحديدةكمثل

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6619

المعنىالمصيصئمهدىبنوإبراهيمالنفيلئمحمدبنالفهعبدحدثناداود،

عنال!لمئ)2(-:براهيمإحدثناخالد-بنمحمدعن،المليحأبوحدثنا:قالا

جم!الفهرسولسمعت:قاللمجيىاللهرسولمنصحبةلهوكانتجدهعن،أبيه

فىالفهابتلاهبعملهينلهالممنزلةوجلعزالفهمنلهسبقتإذاالعبد"ان:يقول

"حتى:اتفقاثئم."ذلكعلىصبرثئم9:نفيلبنازاد."ولدهأوفىمالهأوفىجسده

.(3)إوجلعزاللهمنلهسبقتالتىالمنزلةل!لغه

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-6625

معمر،أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثناالصفار،محمد

جيد.مرمل:3/1305الذهبىوقال.1/284والتاريخالمعرفة(1)

السلمى.خالدبنمحمدنسبةهىلىانما،إبراهيمنسبةالسلمىأنيوهمبماالإسنادالبيهقىأوردكذا(2)

.3/150المحبودعونوينظر

صحيحفىالألبانىوصححه.بهالمليحأبىطريقمن(22338)أحمدوأخرجه.(0903)داودأبو(3)

.(2649)داودأبى
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنانزكتاب

عمروبنالفهعبدعن،الزحمنعبدبنخيثمةعن،النجودأبىبنعاصمعن

قيلمرض،ثمالعبادةمنحسنةطريقةعلىكانإذاالعبدإإن:لمجيوالنبئقال:قال

.(2)"ئلإاع!فته)1(أوأظلقهحتىطلقاكانإذاعملهمثللهاكعب:الموكلللملك

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6621

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

بردةأباسمعأنهال!كسكئإبراهيمإسماعيلأبوحذثنى،حوشببنالعوام

،يصوميزيدفكان،سفرفىكبشةبىأبنويزيدهوواصطحبموسىأبىابن

"إذا:لمجيهالفهرسولقال:يقولمرازاموسىأباسمعت:بزدةأبولهفقال

،ظ310/022صحيحا")3(مقيمايعملكانمامثلالأجرمنلهكعبسافرأوالعبدمرض

.(4)هارونبنيزيدعن/الفضلبنمطرعن""الصحيحفىالبخارئرواه375/3

محمدبنبكرحذثنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6622

بنعلىحدثنا،الفهبن-عبدإبراهيممسلمأبوحدثنا،بمكة(الضيرفئ)

سعيدعن،زيدبنمحمدبنعاصمحدثنا،الحنفئبكرأبوحدثنا،المدينى

لمجيه:اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،المقبرئسعيدأبىابن

منأطلقتهعؤادهإلىيشكنىفلمالمؤمنعبدىابتليتإذا:وتعالىتباركاللهإقال

.2/295الجوزىلابنالحديثغريبالقبر.إلىأضمه:أى:أكفته(1)

.قوىسنده:3/1305الذهبىوتال.(6895)أحمدطريقهومن،(20308)الرزاقعبد(2)

داودوأبوبه.هارونبنيزيدطريقمن(19679)أحمدوأخرجه.(9928)الشعبفىالمصنف(3)

به.العوامطريقمن(3091)

.(2996)البخارى(4)

.15/554النبلاءأعلامسيروينظر)الصوفىإ.:الأصلفى(5)
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

.(1)"العمليستأن!ثم،دمهمنخيراودمالحمهمنخيرالحماأبدلئهثمإسارى،

عليه:موقوفاهريرةأبىعنسعيدعنزيادبنحميدصخرأبوورواه

محمدبنإبراهيمبنويحيىالقاضىالحسنبنأحمدأخبرناه-6623

ابنهوبحرحدثنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىيحيىابن

المقبرىسعيداأن،زيادبنحميدصخرأبوحدثنى،وهبابنحدثنا،نصر

المؤمن،عبدىأبتلى:وجلعزالفهقال:يقولهريرةأباسمدت:قالحدثه

دمهمنخيرادماوأبدلته،عقدىعنهحللتذلكعوادهإلىيشكلمفإذا

.(2)العملائتنف:لهقلتثم،لحمهمنخيراولحما

اللهرحمهالعلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-4662

السليطئ،الأزهرأبوحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،إملاء

جايرعن،سفيانأبىعن،الأعمشعن،سفيانعن،يوسفبنمحمدحدثنا

الحمى.:قالت."؟تنأ"من:فقاللمجي!االنبىعلىتستأذنالحمىجاءت:قال

إليهم،فذهبت."إليهم"اذهبى:!ال.رمم:!الت.((؟ءاحدأهل"أتعرفين:!ال

فكشفهااللهدعوتشممم"إن:فقاللمجيحافيإلىذلكفشكوا،شدمنهافلقوا

فىالدنياأبىابنوأخرجه.وصححه348/1،349والحاكم،(9239)الشعبفىالمصنف(1)

كتابفىالأحاديثعللوينظر،بهجدهعنسعيدبناللهعبدطريقمن(78)والكفاراتالمرض

بعدها.وما118صالصحيح

يخرجهلم:13"3/6الذهبىوتال.المصنفعن397/2المصنوعةاللآلئفىالسيوطىذكره(2)

لعلته.الستة
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

كفارةتكونبلأ!ا:فقاوطهوزا".كفارةوأ221/31كانتم!شوإن،عنكم

.(1)اوطهور

الأعمشعنالأؤلالكلامفذكرالأعمشعنعبيدبنيعلىرواه-6625

لمجص،النبىعنسعدمولاةطارقأمعنالأنصارئالزحمنعبدبنجعفرعن

جاببر.عنسفيانأبىعنالأعصشعنشكايتهمفىالثانىالكلاممعنىوذكر

أبوحدثنا،البصرىعثمانأبوأخبرنا،المؤملابنمحمدأبوبذلكأخبرنا

.(2)فذكره.يعلىحدثنا،الوهابعبدابنأحمد

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6626

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمبروأبىابنسعيدوأبوإسحاق

أخبرنا:قالاوشعيبأبىأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا

:قالمالكبنأنسعنعمرو،أبىبنعمروعنالهاد،ابنعن،الليث

صبرثمبحبيتتيهعبدىابتليتإذا:وجلعزالفه!قال:يقول!عللهارسولسمعت

الفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)عينيهيريد."الجنةمنهماعوضته

الفيث)4(.عنيوسفابن

وقال.بهالأعمشطريقمن(14394)وأحمد.بهسمانطريقمن(0231)حميدبنعبدأخرجه(1)

الصحيح.رجالأحمدرجال:2/305،306المجبمفىالهيثمى

طريقمن(349)25/441والطبرانى،(27127)أحمدوأخرجه.ا6/58الدلائلفىالمصنف(2)

.ثقاترجاله:2/306المجمعفىالهيثمىقالعبيد.بنيعلى

من(534)المفردالأدبفىوالخارى،(46812)أحمدوأخرجه.(9958)الثمحبفىالمصنف(3)

به.الليثطريق

.(5653)الخارى(4)
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الصبر...منيستشعرهأنمسلملكلينبغىمابابالجنائزكتاب

الفهعبدأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-6627

زهيرأبوحدثنانصر،بنموسىحدثنا،النصراباذىالحسنبنمحمدابن

:قألجابرعن،الزبيربىأعن،الأعصث!عن،الذوسئمغراءبنالزحمنمحبد

بالمقاريض؟فرضتجلودهمأنالقيامةيومالعافيةأهل"يود:غ!يهيهاللهرسولقال

البلاء")1(.أهلثوابمنيرونمما

حدثنا،صالحبنمحمدحذثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6628

بنسليمانحدثنا،فروخبنشيبانحدثنا،الوهابمحبدبنالنضربنأحمد

قال:قالصهيبعن،ليلىأبىبنالزحمنمحبدعن،ثابتحدثنا،المغيرة

نإللفؤمن؟إل!لأحدذاكوليسخير،فيهلهكلالفؤمن9:غجيناللهرسول،ظ31/122

اللهقفماءفكلأجز،فلهفصبرضراءأصابهوإنأجز،فلهالفهفشكرسواءأصابه

.(4)شيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه.خير" (3)ء(2)،

إسماعيلأخبرنا،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-6629

أخبرنا،الززاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثناالصفار،محمدابن

376/3أبىبنسعدبنعمرعن،حريثبنالعيزارعن،إسحاقأبىعن/،معمر

خيزأصابهإن؟للمؤمنأعجبت:ع!يهيهالفهرسولقال:قالأبيهعن،وفاص

غريب.حديث:وقال،بهمغراءبنالرحمنعبدطريقمن(0224)الترمذىاخرجه(1)

"للمسلمين".:م،سفى(2)

به.سليمانطريقمن(18934)واحمدبه.شيبانطريقمن(2896)حبانابناخرجه(3)

.(2999)مسلم(4)
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...منهفرازايخرجفلابارضيقعالوباءبابالجنانزكتاب

،أمرهكل(1)ىفيوجرفالمؤمنوصبر،اللهحمدةم!صمأصابتهوإنوشكر،اللهحمد

.(2)"امرأتهفىإلىيرفعهااللقمةفىيؤجرحتى

بالتوفيق.أثدلمنكفايةذكرناوفيماكثير"،أخبارهذاوفى

بهاوليمحثمنه،فرارايخرجفلابأرضيقعالوباءباب

عليهيقدمفلابهاهوليسبأرضوقعوإذامحتسبا،صابرا

الثقفئيعقوببنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6630

يحيىبنيحيىحدثنا،الذهلئمحمدبنموسىحدثنا:قالاعيسىبنوعلئ

نأ،ربيعةبنعامربنالفهعبدعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قال

بالشئام،وقعقدالوباءأنبلغه(3)غرسجاءفلما،الشثامإلىخرجلتما!بهعمر

فلابأرفيبهسمعتم"إذا:قال!ي!الفهرسولأنعوفبنالزحمنعبدفأنجره

سرغ.منعمرفرجعمنه".فراراتخرجوافلابهاوأنتمبأرفيوقعوإذا،عليهتمدموا

إنماعمرأنعمرابنأبيهعنالفهعبدبنسالموأخبرخ!:شهابابنقال

فىمسلمرواه.(4)فوعبنالرحمنعبدحديثمنبالناسانصرف

التخريج.لمصادرموافقوالمثبت"على".:م،سفى(1)

الكبرىفىوالنسائى،(4871)أحمدوأخرجه.(9241)أحمدطريقهومن،(00312)الرزاقعبد(2)

خرجقد،شىءبهوما،يخرجوهلم:3/1307الذهبىوقالبه.إسحاقأبىطريقمن(09061)

لعمر.النسائى

.(5549)فىبهاالتعريفتقدم(3)

فىوصيأتى.(7521)الكبرىفىوالنسائى،(1682)أحمدطريقهومن،2/896،897مالك(4)

(43601).
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...منهفرارايخرجفلابارضيقعالوباءبابالجنائزكتاب

القعنبىعنالبخارى(و222/31وأخرجه،يحيىبنيحيىعن"الصحيح"

.(1)مالكعنوغيره

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-6631

عمربنحفصحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

قال!:سعدبنإبراهيمعن،ثابتأبىبنحبيبعن،شعبةحدثنا،الحوضئ

بالطاعونسمعتم"إذا:قالأتؤ!عافيعنلصعدا!ىدثزيدبنمةأساسمعت

أنت:فقلتمن!ا".تخرجوافلابهاوأنتمبأرضوقعوإذاتدخلوها،فلابأرض

"المحيم"فىالبخارىرواه.(2)معن:؟قال!ينكرهولاسعدابهيحدثسمعته

(3):ير،
.وعيرهشعبهحديثمنمسلموأخرجه،عمربنحفصعن

"هذا:لمجمالنبىعنمتنهدىفقالشعبةعنجريربنوهبورواه-6632

وقعوإذا،عليهتهبطوافلابأرفبىكانفإذاقوم،بهغذبوعذابرجنربقئةالطاعون

أخبرنا،بشرانابنالحسينأبو.أخبرناهعنه"تخرجوافلابهاوأشمبأرفبى

وهبحدثنا،المنادىاللهعبيدبنمحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيل

.(4)فذكرهجرير.ابن

،(البزاز)بلال!ابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-6633

.(0735،7396)لبخارىاو،(9122/001)مسلم(1)

به.شعبةطريقمن(1536،21798)أحمدأخرجه(2)

.(2218/97)ومسلم،(5728)البخارى(3)

به.جريربنوهبطريقمن4/306المعانىشرحفىالطحاوىاخرجه(4)

.147/1المنتبهتبهصيروينظرإالبزار".:م،الأصلفى(5)
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...منهفرارايخرجفلابارضيقعالوباءنجابالجنائزكتاب

حبيبعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،الأحمسئإسماعيلبنمحمدحدثنا

ثابتبنوخزيمةمالكبنسعدعنسعد،بنإبراهيمعن،ثابتأبىابن

عذابوبقيةرجزالطاعونهذاإإن:!ي!النبئقال:قالوارف!زيدبنوأسامة

بأرفيوقعوإذا،منهفرارامنهاتخزجوافلافيهاوأنتمبأرفيوقعف!ذا،قومبهعذب

شيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلئمرواهتدخلوها")1(.فلابهاولستم

(2)ص

وثيع.عن

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-6634

حدثناالباهلئ،خلآدبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنى

اللهعبدعن،الفراتأبىبنداودحدثنا،مهدىبن،ظ222/31الزحمنعبد

سألتأنهار!نهاالمؤمنينأئمعائشةعنيعمر،بنيحيىعن،بريدةابن

"عذابأنه!ي!الفهنبئحذثنى:فقالت،الطاعونعن!ي!الفهرسول

ببلدهفيقيمالطاعونيقععبدفليس،للمؤمنينرحمةفجعلهيشاء،منعلىالله3ل!عثه

.(4)"ديهشأجرمئللهكانإلاله،اللهكبماإلاط!صيلنأنهيعلمواحتسابا،إيمانا

.()الفراتأبىبنداودحديثمنالبخارئأخرجه

به.وكغطريقمن(7523)الكبرىفىوالنسائى،(1577،21860)أحمدأخرجه(1)

.(.../2218)مسلم(2)

إيجعلهه.:سفى(3)

به.الفراتأبىبنداودطريقمن(7527)الكبرىفىوالنسائى،(24358)أحمدأخرجه(4)

.(3474،5734،6619)البخارى(5)
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...الموتيتمنىولاالحمىيسبلاالمويضبابالجنائزكتاب

الموتيتمنىولاالحفى،يسلثلاالمويض/باب

وليحلسئيوليصبزبه،نزللضر

بنمحمداللهعبدأيوأخبرلا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6635

عموبنالفهعبيدحدثنا،موسىبنعموانحدثنا،الحافظيعقوب

أبوحدثنى،الصوافبنحجاجحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،القواريرى

وأالسائبأمعلىع!دخلالفهرسولأق،اللهعبدبنجابرحدثنا:قالالزبير

المسئب؟((.أئم"يا:أو.((؟الشائبأميا"مالك:فقالاترفرفوهىالمسئبائم

خطاياتذهبفإنهاالحفى،تسبى"لا:فقالفيها.اللهباركلا،الحمى:قالت

عن""الصحيحفىمسلمرواهالحديد")2(.خبثالكيريذهبكماآدمبنى

القواريرئ)3(.اللهعبيد

أخبرنا،الأهوازىعبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6!36

جعفرحدثنابالأهواز)4(،العسكرىمحمويهبنأحمدبنمحمدبكرأبو

.2/342يةلنهاا.لزاىبالمافزفتز"يروىو،لعدتر:أى(1)

المفردالأدبفىوالبخارىبه.القواريرىعمربناللهعبيدطريقمن(2938)حبانابنأخرجه(2)

به.الزبيرأبىطريقمن(09021)الكبرىفىوالنسائى،(516)

.(2575/53)مسلم(3)

عاصمةالأهوازظلتوقد،لأصمبهانالمجاورةاللوروجبالوواسطوالبصرةفارسبينالأهواز(4)

فىبهاالبترولاكثفمنذازدهرتثم،الهجرىالرابعالقرنفىاضمحلتحتىخوزستانلاتليم

،2/495البلدانمعجمينظر.(مأ926)سنةلخوزستانعاصمةوعادتالعشرينالقرنأوائل

.1/590الكبيروالمعجم
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...الموتيتمنىولاالحمىيسبلاالمريضبابالجنائزكتاب

قيسعنخالد،أبىبنإسماعيلعن،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،القلانسئ

:فقالكياتسبعاكتوىوقدنعودهخبابعلىدخلنا:قالحازمأبىابن

أصبناوإنا،(1)أموالينقصهمولممضواأسلمواالذينع!ح!نبئناأصحابإن

يبنىوهونعودهأخرىمزةأتيناهثئم.الترابإلاموضعالهنجدلممالا

شىءفىإلاينفقهشىءكلفىيؤجرالمسلمإن:فقال(و223/31لهحائطا

لدعوتبالموتندعوأننهاناع!ي!الفهرسولأنولولا،الترابفىيجعله

(2)

منمسلمورواه،إياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.به

.(3)إسماعيلعنأوجه

بنحامدعلىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6637

أخبرنى،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئحدثنا،الهروئمحمد

أباأن،عوفبنالرحمنعبدمولىعبيدأبوأخبرنى،الرهرىعن،شحيب

:قالوا."عملهالجنةأحدايدخل"لن:يقولعفج!اللهرسولسمعت:قالهريرة

ورحمة،بفضلمنهاللهيتغمدنىأنإلأأناإولا:قالالفه؟!رسولياأنتولا

مسيئاوإفايزداد،أنفلعفهمحسناإما،الموتأحدكميتمئىولاوقاربوا،فسذدوا

البارىفغالبر.وجوهفىمنهاإنفاقهملكثرةأولقلتهاإما؟شيئاأجورهممنالأموالتنقصلمأى(1)

11/271.

وأحمدبه.شعبةطريقمن(684)وفىبه.ادمعن(454)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(2)

طريقمن(1822)والنسائى،(9634،5635.0436،4316،7234)والبخارى،(59+12)

به.إسماعيل

.(2681)ومسلم،(5672)البخارى(3)
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...الموتيتمنىولاالحمىيسبلاالمريضبابالجنائزكتاب

وأخوجه،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواهيستعتب")1(.أنفلعفه

الزهرئ)2(.عناخروجهمنمسلم

اللهرحمهالعلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-6638

أحمدحدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبناللهعبيدالقاسمأبوأخبرنا،إملاء

قال!:منئهبنهمامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفابن

المحوت،أحدكميتمنى"لا:عي!جملادرسولوقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا

المؤمنيزيدلاوإئه،عنهعملهانقطعأحدكمماتإذاإنه،يأتيهأنقبلمنبهيدعوولا

عنرافعبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)"اريخإلأعمره

الرزاف)4(.عبد

بنالزحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6639

حدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسن

"لا:!صاللهرسول!قال!:قال!مالكبنأنسعن،البنانئثابتحدثنا،شعبة

ماأحييىاللهم:فليقلفاعلابدلاكانفإن،أصابهضزمنالموتأحدكميتمنين

فىالبخارئرواه.()"ىلخيراالوفاةكانتإذاوتوفنىلى،خيراالحياةكانت

.الأولبالثطربهالزهرىطريقمن(7587)احمدوأخرجه.(10149)الشعبفىالمصنف(1)

بالثطربهالزهرىطريقمن(1818)والنسائى،(7235)والبخارى،(8086)أحمدوأخرجه

الثانى.

.الأولبالثطروعنده،(2816/75)ومسلم،(5673)البخارى(2)

.(1530)حبانوابن،(8189)أحمدطريقهومن،(63602)الرزاقعبد(3)

.(2682)مسلم(4)

به.شعبةطريقمن(0137)حميدبنوعبد،(02130)أحمدوأخرجه.(48101)الشعبفىالمصنف(5)
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3/378

رحمتهويرجووجلعزبالئهظنهيحسنالمريضبابالجنانزكتاب

أنسعنوغيرهثابتحديثمنمسلموأخرجه،ادمعن""الصحيح

رحمتهويرجووجلعزباللهظنهيحسنالمريضباب

(1)

إسماعيلأخبرنا،بشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأنجرنا-0664

عبيد،بنيعلىحدثناالضغاض!،إسحاقبنمحمدحدثناالضفار،محمدابن

الفقيه،الوليدأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الأعمشحدثنا

عن،زكريابن/يحيىأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيمحدثنا

بثلاثموتهقبلجمجدالنبئسمعت:قالجابرعن،سفيانأبىعن،الأعصش

حديثهمالفظ.(2)"وجلعزبالفهالظنيحسنوهوإلأمنكماحديموتنالا:يقول

.(3)يحيىبنيحيىعن!"الصحيحفىمسلئمرواه.4سوا

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4166

عارئم،حدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،إملاءالمثمفاراللهعبد

عنالربير،أبىعن،عيينةأبىمولىواصلحدثنا،ميمونبنمهدئحدثنا

"لا:يقولأيامبثلاثةموتهقبللمجيرالفهرسولسمعت:قالالفهعبدبنجابر

الصحيح""فىمسلئمرواه.(4)إوجلعزبالفهالظنحسنوهوإلأأحدكميموتن

.(2680)ومسلم،(5671)البخارى(1)

من(4167)ماجهوابن،(1331)داودوأبو،(.../2877)ومسلم،(14125)أحمدأخرجه(2)

به.الأعمشطريق

.(2877/81)مسلم(3)

طريقمن(0391)حميدبنوعبد،(05841)وأحمد.بهمهدىطريقمن(48141)أحمدأخرجه(4)

به.الزبيرأبىعنجريجابن
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...وارأساه:يقولالمريضبابالجنائزكتاب

.(1)عارمعنمعبدبنسليمانعن

الوجعبىاشتد4أووجغ.إنى4أووارأساه.4يقولالمريضباب

أزحموأشاالضزىن!م):عنهوجلعزاللهأخبرفيماأيوبقال

.،83الأنبياء:أ!والرخمبجمر

بوأحدثنا،الفقيهمحفوظبنعبدوسبنعثمانسعيدأبوأخبرنا-2466

حدثنا،التركالحسينبنمحمدبنجعفرحدثنامنصور،بنيحيىمحمد

بنمحمدالنضرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(يحيىبنيحيى

بنوإسماعيلاللهعبدأبونصربنمحمدحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمد

بنسليمانأخبرنا،التميمئيحيىبنيحيىحدثناقالا:يعقوبأبوقتيبة

قالت:يقولمحمدبنالقاسمسمعت:قالسعيدبنيحيىعن،بلال

وأدعولكدأستغفرحىوأنالوكان"ذاك:لمجي!اللهرسولفقال.ارأساهو:عائشة

ذلككانولو،موتىتحبلأظنكإنىوالله!واثكلتاه:عائشةفقالت."كل

"بل:!ي!اللهرسولفقال:قالت.أزواجكببعضمعرسايومكاخرلظللت

يقولأنفأعهد؟وابنهبكيرأبىإلىأرسلأن-أردت:أو-هممتلقد،وارأساهأنا

الفه"يدفع:أو."المؤمنونويدفعالفهيأبى:قلتثئم،المتمنونيتمئىأوالقائلون

يحيىعن"الصحيح"فىالبخارىرواهجعفر.حديثلفظ.(2)((المؤمنونويأبى

.(2877/82)مسلم(1)

.(6738،16666)فىوسيأتى.ا68/7الدلائلفىالمصنف(2)
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الفجاةموتفىبابالجنائزكتاب

(1)

يحيى.بن

منيعودنىع!ي!الفهرسولجاءخ!:وفاصأبىبنسعدوقال-6643

منترىمابىبلغ،الفهرسولأى:فقلت،الوداعحخةزمنبىاشتذوجع

أخبرنا،عبدانابن.أخبرناهالوجعمنىبلغ:روايةوفى.مالذووأنا،الوجع

بناللهعبدحدثنا:قالاعمربنوعثمانعلىبنهشامحدثنا،عبيدبنأحمد

بنعامرأخبرنى،الرهرئعن،سلمةأبىابنهوالعزيزعبدحدثنا،رجاء

أخرجه.(2)الوجعمنىبلغ:وقال،فذكره.أبيهعن،وفاصأبىبنسعد

الزهرئ)3(.عنآخروجهمنمسلموأخرجه،العزيزعبدحديثمنالبخارئ

الفجأةموتفىباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرنا-6644

بنمحمدالحسنأبوالفقيهوأخبرنا)ح(يحيىحدثنامسذد،حدثناداود،

بنمحمدحدثنا،الص!صؤافعلىأبوأخبرنابها،الطوسئأحمدبنيعقوب

شعبة،عنسعيد،بنيحيىحدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،العبسئعثمان

بنعبيدعن،عبيدبنسعدأوسلمةبنتميم!ظ224/31عنمنصور،عن

قالثئمعقي!.النبىعن:مزةقالع!ي!.النبىأصحابمنرجلال!لمىخالد

.(5666،7217)البخارى(1)

ماجهوابن،(6112)مذىوالتر،(4286)داودوأبو،(9521)والبخارى،(4521)أحمدأخرجه(2)

.(12691)فىوصيأتىبه.الزهرىطريقمن(2708)

.(1628)ومسلم،(5668)البخارى(3)
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الفجاةموتفيبابالجنائزكتاب

.(1)"!سأأخذةالفجأةموت:قالخالدبنعبيدعن:أخرىمرة

سلمةبنتميمعنمنصورعنشعبةعنعبادةبنروحورواه-6645

مرةوحذثنيه،حذثنيههكذا:شعبةقال.ورفعهشكغيرمنعبيدعن

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبو.أخبرظهيرفعهفلمأخرى

حدثنا،عبادةبنروححدثنا،بشاربنمحمدحدثنا،غالببنمحمدأخبرنا

بهذا.شعبةحدثناجعفربنمحمدحدثنا:بشارابنقال.فذكره.شعبة

(2)لى"
.مولمحوف

379/3القاضىالحسنبنوأحمدالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا/-6646

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

الوليد،بناللهعبيدعن،إسحاقأبىعن،عمروبنمعاويةحدثنا،الصغانئ

:الفجأةموتعن!ئهاعائشةسألت:قالعميربنعبيدبناللهعبدعن

"را!.:فقالذلكعنلمجيه!الفهرسولسألت!؟يكرهشىءلأئ:قالت؟أيكره

موقوفاالفهعبيدعنالثورىسفيانورواهللفاجر")3(.أس!وأخذ،للمؤمن

.غضبانبمعنىمشبهةصفةوبالكسر،الغضببمعنىمصدرفبالفتح،وبكسرهاالسينبفتح:أسف(1)

.3/156المعبودوعون،6/26للعينىداودأبىشرحينظر

إأو:عندهوليس.بهسعيدبنيحىعن(96451)أحمدوأخرجه.(0131)داودأبىعندوالحديث

.(2667)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه."عبيدةبنسعد

عن649/2وفىمرفوعا.بهروحعنثاربنمحمدعن649/2الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

موقوفا.بهجعفربنمحمدعن(15497)وأحمدموقوفا.بهجعفربنمحمدعنثاربنمحمد

وقال.بهالوليدبناللهعبيدطريقمن(42250)أحمدوأخرجه.(02181)الشعبفىالمصنف(3)

.متروكوهوالرصافىالوليدبناللهعبيدفيه:318/2المجمعفىالهيثمى
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الجنائزكتاب

.(2)!هن!رةشئاع(1)ىلع

الفجاةموتفىباب

ثناحد،لاسماعيلئابكربوأناأخبر،لأديباعمروبوأناوأخبر-7466

،شهابأبوحدثنا،المباركئداودأبوحدثنا،الجتارعبدبنالحسنبنأحمد

قالا:رق!وعائشةالفهعبدعن،الأحوصأبىعنزبيد،عن،الأعمشعن

.(3)الفجأةيعنى.للمؤمنوراحة،الفاجرعلىأسف

الفهعبدعنمئئعنزبيدعنالأعمشعنعياشابنبكرأبوورواه

(4).ير
لوله.من

مرفوعا.الفهعبدعنمئئعنزبيدعنالحخاجورواه

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6648

العفصئإبراهيمبنوإسحاقعيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

أبووأخبرنا)ح(مالذأخبرك!،عيسى،و225/31بنإسحاقحدثنا:قالا

بنقتيبةحدثنا،شاذانبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدوحذثناالفهعبد

بنمعبدعنالذؤمحر،حلحلةبنعمروبنمحمدعن،مالكعنسعيد،

:فقالجناز!لمجي!الفهبرسولمز:قالربعىابنقتادةأبىعن،كعب

منه؟المستراحوماالمستريحما،الفهرسوليا:قالوامنه".ومستراخ"مستريخ

.!نع!:م،سىف(1)

به.سفيانطريقمن(10219)الشعبفىالمصنفأخرجه(2)

به.شهابأبىطريقمن(12122)ثيبةأبىابنأخرجه(3)

به.بكرأبىعن5/272الحللفىالدارقطنى(4)
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المريضبعيادةالأمربابالجنائزكتاب

الفاجزوالعبذالفه،رحمةإلىوأذاهاالدنيانصبمنيستريخالفؤمن"العبذ:قال

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)"والدوابوالشجروالبلاذالعباذمنهيستريح

.(2)قتيبةعنمسلمورواه،مالكعنأويسأبىبنإسماعيل

المريضبعيادةالأمرباب

سلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6649

عن،سفيانحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الفقيه

قال:قالالأشعرىموسىأبىعن،وائلأبىعنومنصور،الأعمش

:سفيانقالالعانى".وفكوا،المريضوغودوا،الجائع"أطعموا:لمجيوالفهرسول

منصورعنسفيانحدثنا:اخرموضعوفى:إسماعيلقالالأسير.والعاخ!

(3)

عنسفيانعنكثيربنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.وحده

(4)

..وحدهمنصور

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6650

عن،يحيىحدثنامسدد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

عن،موسىأبىعن،وائلأبىعنالمعتمر،بنمنصورحذثنى،سفيان

النسائىوأخرجه.(3012)حبانوابن،(22576)أحمدطريقهومن،1/241،242مالك(1)

به.تتيبةنع(1929)

.(61/950)ومسلم،(6512))2(البخارى

بنمحمدطريقمن(3324)حبانوابن،(5031)داودأبووأخرجه.(424)الادابفىالمصنف(3)

به.وحدهمنصورعنسفيانعنكثير

.(5373)البخارى(4)
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المريضبعيادةالأمربابالجنائزكتاب

البخارىرواه.(1)"المريضوعودوا،الذاعىوأجيبوا،العانى"فكوا:قاللمجي!النبى

.(2)ددسمعن""الصحيحفى

أحمدبنمحمدبكبرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6651

القلانسئ،محمدبنجعفرحدثنا،العسكرىمحمويهبنمحمدابن

:قالسليمبنالأشعثحدثنا،شعبةحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا

أمرنا:يقولعازببنالبراءسمعت:يقولسويدبنمعاويةسمعت

الجنائز،واتباع(ظ225/31،المريضبعيادةأمرنا؟بسبع!واللهرسول

ونصر،(3)القسموإبرار،الداعىوإجابة،ال!لامورد،العاطسوتشميت

وجهمنمسلموأخرجه،ادمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)المظلوم

.()شعبةعناخر

عمروبنمحمدجعفبربوأأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5266

بنيزيدحدثنا،عامرأبوحدثنامحمد،بنالملكعبدحدثنا،البخترىابن

عن،الخدرئسعيدأبىعن،الأسوارىعيسىأبىعن،قتادةعن،إبراهيم

(7492)الكبرىفىوالنسانى،(19517)واحمد.بهسعيدبنيحىعن(11964)أحمدأخرجه(1)

.(18860،19699)فىوسيأتى.بهسفيانطريقمن

.(4175،1737)البخارى(2)

.!"المقسم:سفى(3)

،11619،19893)فىوسيأتى.(5912.6135)فىوتقدمالإسناد.بنفس(99)فىتقدم(4)

19916).

.(.../0662)ومسلم،(5863)البخارى(5)
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العيادةفضلبابالجنائزكتاب

.(1)"الاخرةتذكزكم/الجنائزواتبعوا،مرضاكم"عودوا:قال!ي!النبى

العيادةفضلباب

الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6653

عن،هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،إملاء

:قال!ماللهرسولمولىثوبانعن،أسماءأبىعن،قلابةأبىعنخالد،

51رو.(2)((يرجعحتىالجنةخزفةفىيزللممريضاعاد"من:!ي!اللهرسولقال

(3)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلئم

:"الجنة"مخرفة)4(:قلابةأبىعنأيوبوقال

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-6654

بنحمادحدثنا،الزهرانئالربيعأبوحدثنا،(السندى)بنرجاءبنمحمد

إلىيرفعهثوبانعنأسماء،أبىعن،قلابةأبىعن،أيوبعنزيد،

"ا!يح"فى!عرواه.(6)((الجنةمخردطفىالمريضاعائد:قال!ي!النبى

(1

(2

(3

(4

(5

(6

من(518)المفردالأدبفىوالبخارى،(11180)أحمدوأخرجه.(358)الآدابفىالمصنف(

صالح.إسناده:3/1311الذهبىوقالبه.قتادةطريق

وسيأتى.بههشيمطريقمن(385)الشهابمسندفىوالقضاعى،(92801)شبةأبىابنأخرجه(

.(6655)الحديثفى،الجنةخرفة9معنى

.(2568/04)مسلم(

النهايةينظر.الطريقالمخرفة:وقيلشاء.أيهمامنيخترفنخلمنصفينبينسكة:المخرفة(

24/2.

.،"المستدى:3صفى(

به.زيدبنحمادعنطرقمن(968)عقبوالترمذى،(40224)أحمدأخرجه(
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العيادةفضلبابالجنائزكتاب

الزبيع)1(.أبىعن

."يرجع"حتى:وزادلمجف.النبىعن:فقالأئوبعنوهيمبورواه

:إسنادهفىقلابةأبىعنالأحولعاصموخالفهما

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6655

)ح(هارونبنيزيدأخبرنا،مسعودبنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئأحمد

الضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبووأخبرنا

عاصمأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،مروانبنالملكعبدبنمحمدحدثنا

الأشعثأبىعن،قلابةأبايعيىزيدبنالفهعبدعن،الأحول،و31/226يعنى

"من:لمج!اللهرسولقال!:قال!ثوبانعن،الرحبىأسماءأبىعن،الصنعانى

الجنة؟خرفةوما،الفهرسوليا:فقيل."الجنةخزفةفىيزللممريضاعاد

أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.بشرانابنحديثلفظ"جناهالا)2(.:قال

.(3)هارونبنيزيدعنحرببنوزهيرشيبةأبىابنبكر

.(4)عاصمعنمعاويةبنمروانعنسعيدبنسويدعنأيضاوأخرجه

.()عاصمعنسلمةبنحضادقالهوكألك

.(2568/39)مسلم(1)

هارونبنيزيدطريقمن(968)مذىوالتر،(22389)أحمدوأخرجه.(935)الادابفىالمصنف(2)

.(2568/42)مسلم(3)

.(.../6852)مسلم(4)

به.سلمةبنحمادطريقمن(22451)أحمدأخرجه(5)
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العيادةفضلبابالجنائزكتاب

أبىعن،عاصمعنفقالا:زيدأبووثابتشعبةوخالفهما-6656

خرافةا!ريففى"عائد:!الع!يه!الشبئأن،ثوبانعن،أسماءأبىعن،!لابة

حدثنا،جحفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكربوأ.أخبرناه"يرجححتىالجنة

ولم،فذكرهزيد.أبووثابتشعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

أبورواهفقد؟أصحومروانيزيدورواية.(1)إسنادهفىالأشعثأبايذكر

أسماء)3(.أبىعنالأشعثأبىعنقلابةأبىعنأيضا2ر..

أخبرنا،ببغدادالحفارجعفربنمحمدبنهلال!الفتحبوأأخبرنا-6657

هشيم،حدثنامجشر،بنإبراهيمحدثنا،القطانعياشبنيحيىبنالحسين

الفهعبدبنجابرعن،ثوبانابنعن،الأنصارىجعفربنالحميدعبدعن

حتىالرحمة(4)ىفيخوضيزللممريضاعاد"من:ع!يه!الفهرسول!قال!:قال!

.(فيها(()يغمسجلسفإذا،يجلس

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-6658

معاوية،بوأحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

موسىأبوجاء:قال!ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،الأعمشعن

.(0811)الطيالسى(1)

"عفانإ.:م،س،الأصلفى(2)

به.سعيدبنالمثنىغفارأبىطريقمن(521)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(3)

.س،الأصل:فىليس(4)

(2956)حبانوابن،(42601)أحمدوأخرجه.(036)والآداب،(9179)الشعبفىالمصنف(5)

.ثوبانابنأعرفولاالحفار!،إجزءمنهذا:3/1312الذهبىوقال.بههشيمطريقمن
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العيادةفضلبابالجنائزكتاب

أعائدا:زحبهعلئلهفقال،ظ226/31،!ضرعلىبنالحسنيعودالأشعرى

فإنىعائداجئتكنتفإن:هن!!لعلئفقالعائذا.بل:فقالشامتا؟أمجئت

الجنةخرافةفىمشىيعودهأخاهالزجلأتىإذا9:يقولع!ي!الفهرسولسمعت

مللثألفسبعونعليهصفىغدوةكانفإن،الزحمةغمرتهجلسف!ذا،يجلسحئى

.(1)"يصبححتىمللثألفسبعونعليهصفىعشئاكانوإنيمسى،حئى

مرةل!نهعلىعننافعبناللهعبدعنالحكمعنفرواهشعبةوخالفه

موقوفا:ومزةمرفوغا

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا/-3/3816659

اللهعبديحيىأبوحدثنا،بمكةالفاكهئإسحاقبنمحمدبنالفهعبدمحمد

عن،شعبةحدثنا،المقرئيزيدبناللهعبدحدثنازكرئا،بنأحمدابن

بنالحسنيعودالأشعرئموسىأبوجاء:قالنافعبناللهعبدعن،الحكم

جئت:موسىأبوفقالزائرا؟أمعاثداأجئت:ر!حنهعلئلهفقال،!هعلى

سبعونشيعهبكرةمريضاعادمن9:ع!ي!اللهرسولقال:زحنهعلئلهفقال.اعائد

مساءعادهوإن،الجئةفى(2)خريفلهوكان،يمسىحتىلهيستغفركفهم،مللثألف

.(3)((الجنةفىخريفلهوكان،يصبححئىلهيستغفركلهم،مللثألفسبعونشئعه

،(3099)داودوأبو،(612)أحمدوأخرجه.(361)والاداب،(9173)الشعبفىالمصنف(1)

فىالألبانىوصححه.بهمعاويةأبىطريقمن(4241)ماجهوابن،(7494)الكبرىفىوالنسائى

.(2656)داودأبىصحح

.2/24النهايةينظر.نخلمنحائطأىثمرها،منمخروف:الجنةفىخريف(2)

به.المقرئعن(975)أحمدوأخرجه.(171)فرائدهفىالفاكهى(3)
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العيادةتكريرفىالسنةبابالجنائزكتاب

كثير(2)نبمحمدورواهمرفوعا)1(.شعبةعنعدىأبىبنمحمدرواهوكذلك

،"."(3)
موقولمحا.شعبةعن

الفاكهئ،محمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6665

أبىابنقال!:قال!وزاد.بنحوهالحديثفذكر.مسئأبىابنيحيىأبوحدثنا

وقال!:،عج!النبئيذكرولم،4!فرعلىعلىذلكبعدالمقرئوقفهثم:مسئئ

.(4)ىنمأحفظوهو،يقفهالجدئالملكعبدأنبلغنى

العيادةتحرير(و227/31فىالشنةباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6661

،عروةبنهشامعن،نميربنالفهعبدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داود

رماه؟الخندقيوممعاؤبنسعدأصيبلما:قالتر!ئهاعائشةعن،أبيهعن

منليعودهالمسجدفىخيمةعقي!الفهرسول!عليهفضرب،()الأكحلفىرجل

(6)
.(7)ريمنبناللهعبدحديثمنومسلئمالبخارئأخرجه.قريب

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-(7)

به.عدىأبىابنطريقمن35"/االحاكمأخرجه

.26/334الكمالتهذيبوينظرأبى!.9:مفىبعده

.(2655)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.كثيربنمحمدعن(3098)داودأبوأخرجه

عنالحكمعنمنصورعنجريرورواه:3/1313الذهبىوقال.(171)عقبفوائدهنىالفاكهى

أصح.فهرموقوفا،علىعننافعبنالفهعبد

.4/154والنهاية،6/136العينينظر.فصدهيكثرالذراعوسطفىعرق:الأكحل

نىوصيأتى.بهنميرابنطريقمن(7"9)والنسائى،(24294)أحمدوأخرجه.(1031)داودأبو

(18236).

.113/10البارىفتحينظر.(1769)ومسلم،(463،4122)البخارى
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الجنائزكتاب

الرمدمنالعيال!باب

الرمدمنالعيادةباب

بنمحمدبكرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6662

محمدبناللهعبدحدثنا،المسئببنمحمدبنالفضلحدثنا،المؤفل

عن،أبيهعن،إسحاقأبىبنيونسحدثنا،محمدبنحخاجحدثنا،النفيلئ

بعينئ)1(.كانوجعمنع!فهالفهرسولعادنى:قالأرقمبنزيد

.(2)!يفعالنبىعنمالكبنأنسعنذلكفىوروى

لهوالذعاءالمريضعلىاليدوضعباب

بالصدقة.ومداواتهبالشفاء،

محمدبنبكرحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6663

بنمكئحدثناالبلخئ،الفضلبنالضمدعبدحدثنابمرو،الضيرفئ

:قالأباهاأن،سعدبنتعائشةعن،الزحمنعبدبنالجعيدحدثنا،إبراهيم

ثم،جبهتىعلىيدهووضع،يعودخ!جمتالفهرسولفجاءخ!،بمكةاشتكيت

51رو.(3)"هجرتهلهوأتمئمسعذا،ايثفاالفهئم:قالثئموبطنىصدرىمسح

،(19348)وأحمد.بهالنفيلىمحمدبناللهعبدعن(0231)داودأبووأخرجه.1/342الحاكم(1)

داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.يون!طريقمن(532)المفردالأدبفىوالجارى

(2659).

.(12586،12636)أحمدأخرجه(2)

الأدبفىالخارىوأخرجه.1/342والحاكم،(364)والاداب،(0392)الشصبفىالمصنف(3)

فىوالنسائى،(4741)وأحمد.بهإبراهيمبنمكىطريقمن(4031)داودوأبو،(499)المفرد

به.الجعيدطريقمن(6318،7504)الكبرى
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بالشفاء...لهوالدعاءالمريضعلىاليدوضعبابالجنائزكتاب

.(1)إبراهيمبنمكىعن""الصحيحفىالبخارئ

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-6664

الأعمشعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

!عاللهرسولأن،عائشةعن،مسروقعنيحدثالضحىأباسمعت:قال

:وقال-صدرهعلىمسح:قالأو-وصدرهوجههمسحمريضاعادإذاكان

شفاء،شفاؤكإلأشفاءلا،الشافىأنتواشفالئاس،ربالباس،ظ31/227"أذهب

يلىهاخذجعلتفيهماتائذىمرضهكانفلما:قالتسقما".يفادرلا

أدخلنى"الفهم:وقالمنىيدهفانتزع،المقالةهذهوأقولصدرهعلىلأجعلها

منالبخارىوأخرجه،شعبةعنوجهينمنمسلمأخرجه.(2)"الأعلىالزفيق

وبمعناه.بيمينهمسحه:الأعمشعنجريروقال.الأعمشعنالثورىحديث

يشتكى)3(.حيثيدهوضع:فقالالأعصشعنهشيمورواه.عنهالثورئقال

حدثنا،بلالابندم،احأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6665

حدثنايزيد،بنالرحمنعبدحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،يحيىبنمحمد

3/382!كج!النبئخرج:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعن،اللهعبيد/بنإسماعيل

علىيدهووضعيدهعلىفقبض،معهوأناوجدوبهأصحابهمنرجلايعود

.(9565)لبخارىا(1)

فىوالنسائى،(24182)أحمدوأخرجه.(1507)والطيالسى،(365)الادابفىالمصنف(2)

به.شجةطريقمن(10934)الكبرى

.(5743.5750)والبخارى،(.../2191)مسلم(3)
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بالشفاء...لهوالدعاءالمريضعلىاليدوضعبابالجنائزكتاب

وتعالىتباركالفه"إن:قالثئم،المريضعيادةتماممنذلكيرىوكان،جبهته

.(1)((الآخرةفىالثارمنحظهلتكونالمؤمنعبدىعلىأسفطهانارىهى:يقول

بىأعنالأشعرئصالحأبىعن:وقالالزحمنعبدعنمةأساأبوورواه

(2)

.هريرة

عنالأشعرىصالحأبىعنإسماعيلعنالعزيزعبدبنسعيدورواه

فىالمؤمنعبدهعلىالفهيبعثهاالنارمنكيرالحفى:قالالأحباركعب

جهنم.نارمنحظهفتكونالذنيا،

يحيى،بنمحمدحدثنا،حامدأبوأخبرنا،طاهرأبوأخبرناه-6666

الفهعبيدبنإسماعيلعنالعزيز،عبدبنسعيدحدثنامسهبر،أبوحدثنا

الأحبار.كعبعنفحذثنى،الأشعرئصالحأبوفعادنىمرضت:قال

.(3)
.فدكره

عمروأبوحدثنا:قالبدءعلىعوذاالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6667

مهرانبنزيادبنأحمدحدثنا(و228/31الزاهد،الواحدعبدبنمحمد

عنعمير،بنموسىحدثنا،الأنطاكئكعببنإسحاقحدثناالسمسار،

به.المغيرةأبىطريقمن(01)الأوسطفىوالطبهرانى،597/15تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

وصححه.بهمةأساأبىطريقمن(0347)ماجهوابن،(8802)مذىوالتر،(9676)أحمدأخرجه(2)

.(2794)ماجهابنصحيحفىالألبانى

فىسفيانبنويعقوب.بهطاهرأبىطريقمن66/297،298دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(3)

أبوورواه:3/1314الذهبىوقال.بهالعزيزعبدبنسعيدطريقمن483/2والتاريخالمعرفة

أمامة.أبىعنالأشعرىصالحأبىعنالحصينأبىعنمطرفبنمحمدغسان
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؟تجدككيف:للمريضالعائدقولبابالجنائزكتاب

قال:قالاللهعبدعن،يزيدبنالأسودعن،إبراهيمعن،عتيبةبنالحكم

للبلاءوأعدوا،بالزكاةأمواكموحصنوا،بالضدقةمرضاكم"داووا:ع!ي!اللهرسول

عمير.بنموسىبهتفرد:اللهعبدأبوقال.(1)((ءاعدلا

ع!ي!النبىعنالبصرىالحسنعنالمتنهذاجرفوإنما:الشيخقمال

(2)
مرسلا.

؟تجدكحيف4للمريضالعائدقولباب

أخبرنا،الاسماعيلىبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروبوأأخبرنا-8666

قالا:النسوىسفيانبنالحسنوأخبرنى:قالالفاريابئ.محمدبنجعفر

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مالكعنسعيد،بنقتيبةحدثنا

بكرأبووعكالمدينةلمجصاللهرسولقدملما:قالتأنهار!بفأعائشة

:لبلالوقلت؟تجدككيفأبتيا:فقلتعليهمافدخلت:قالترضيهنها.وبلال

:يقولالحمىأخذتهإذار!حبهبكرأبووكان:قالت؟تجدككيف

نعلهشراكمنأدنىوالموتأهلهفىمصبحامرئكل

:يقولعنهأقلعتإذار!حبهبلالوكان

وجليلإذخروحولىبوادليلةأبيتنهلشعرىليتألا

الذهبىوتالبه.عميربنموسىطريقمن(1963)الأوسطوفى،(01961)الطبرانىأخرجه(1)

.51وموسى:3/4131

.(051)مراسيلهفىداودأبوأخرجه(2)
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...المريضتسليةمنيستحبمابابالجنائزكتاب

(1)وطفيلشامةلىيبدونوهلمجنيمامياهيوماأردنوهل

إليناحبب"الفهئم:فقالفأخبرتهلمجي!الفهرسولفجئت:عائشةقالت

حفاهاوانقلومدها،صاعهافىلناوباركوصححها،أشذ،أومكةكحب!االمدينة

.(3)قتيبةعن""الصحيحفىالبخارئرواهبالجحفةإ)2(.فاجعلها

العائد4وثولالمريضتسليةمنيستحبئماباب

اللهشاءإنطهوزباس،لا

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبد(ظ228/31أبوأخبرنا-6669

العزيزعبدحدثنا،أسدبنمعفىحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا،إسحاق

دخلجمي!النبئأن،عباسابنعن،عكرمةعنخالذ،حدثنا،المختارابن

له:قاليعودهمريضعلىدخلاإذ/نخي!النبئوكان:قال.يعودهابىأعرعلى3/383

تفور-حفىبلكلا!طهوز؟:قلت:قال.إتعالىاللهثماءإنطهوزبأس،إلا

51رو.(4)،نذإ"فنعم:!النبئفقالالقبور.تزيره،كبيرشيخعلىتثور-:أو

(1)

(2)

(3)

(4)

.1/004العربقبانلومعجم،4/421،422البلدانمعجمينظرمكة.منأميالعلىبلد:مجنة

.3/244،045البلدانمعجمينظرمكة.منبريدعلىمجنةعلىمثرفانجبلان:وطفيلوشامة

،(525)المفردالأدبفىوالبخارى،(26241)أحمدطريقهومن،2/890،891مالك

.(3724)حبانوابن،(7495)الكبرىفىوالنسائى

.(4556)البخارى

وفى،(5662.7470)والبخارى.بهأصدبنمعلىعن(526)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه

طريقمن(2959)حبانوابن،(7499،08781)الكبرىفىوالنسائى،(514)المفردالأدب

به.الحذاءخالد
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...المسلمغيرالمسلمعيادةبابالجنائزكتاب

.(1)دسأبنمعلىعن""الصحيحفىالبخارئ

الحديث:فىفزاد،المختاربنالعزيزعبدعنملكاأبوورواه-6670

حمىهىدلكلا!طهور؟:فقال:!ال."اللهشاءإنطهوربأس،"لا:لهفقال

عمرانأخبرخ!،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،الأديبعمروأبو.أخبرنماهتفور

.(2)فذكره.كاملأبوحدثنا،موسىابن

الإسلاموعرضالمسل!ا،غيرالمسلمعيادهباب

يسلمأنرجاءعليه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6671

ماغلاأن،أنسعن،ثابتعن،حمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،داود

عليهفعرضرأسهعندفقعد،يعودهلمجي!النبئفأتاهمرضكاناليهودمن

:يقولوهو!ي!النبئفقام،فأسلم.القاسمأباأطع:أبوهفقال،الاسلام

سليمانغن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(3)"رانلامنبىأنقذهالذىلله!الحمد

(4)

.حرببن

.(3616،5656)البخارى(1)

كاملأبىةي!!3!فىزيادهولا،الكتابهذامنمسموعةجيدةنسخثلاثةفىكذا:التركمانىابنقال(2)

.3/383النقىالجوهر.ترىكما

فىوالنسائى،(452)المفردالأدبفىوالبخارى،(13977)أحمدوأخرجه.(9503)داودأبو(3)

به.زيدبنحمادطريقمن(13978)وأحمد.بهحرببنسليمانطريقمن(8588)الكبرى

.(6135،5765)البخارى(4)
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حضرإذاالمريضتلقينمنيستحبمابابالجنائزكتاب

طالبأباعادذلكوقبل،(1)ىبأبنالفهعبدعادأنهج!عالنبىعنوثابت

.(2)الإسلامعليهوعرض

حضرإذا(3)المريضتلقينمنيستحلثماباب

العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-6672

حدثنا،النصراباذىالحسن،و31/229بنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،اللهرحمه

،بلالبنسليمانعن،مهدىبنالزحمنعبدحدثنا،الذهلئيحيىبنمحمد

:قالل!بهالخدرئسعيدأبىعن،عمارةبنيحيىعن،غزئةبنعمارةعن

فىمسلمأخرجه.(4)"اللهإلاإلهلاموتاكم"لقنوا:عج!الفهرسولقال

منأيضاوأخرجه،()سليمانعنمخلدبنخالدحديثمن"الصحيح"

.(6)هريرةأبىعنحازمأبىحديث

حدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6673

)ح(الأحمرخالدأبوحدثتا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

زيد.بنأسامةحديثمن(9430)داودوأبو،(21758)أحمدأخرجه(1)

حزن.بنالمسيبحديثمن(24)ومسلم،(3884،4772)الجارىأخرجه(2)

.،الميت5:مفى(3)

وأحمدبه.يحيىبنمحمدعن(1445)ماجهابنوأخرجه.(1056)الصغرىفىالمصنف(4)

من(1825)والنسانى،(976)والترمذى،(1731)داودوأبو،(916/1)ومسلم،(99301)

به.غزيةبنعمارةطريق

.(.../916)مسلم(5)

.(917/2)مسلم(6)
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عندهقراءتهمنيستحبمابابالجنائزكتاب

ابنبكرأبوحدثنا،هانىبنصالحبنمحمدحذثنى،اللهعبدأبووأخبرنا

حدثنا،الأحمرخالدأبوحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،السندىبنرجاء

صيهوو:اللهرسول!قال!:قال!هريرةأبىعن،حازمأبىعن،كيسانبنيزيد

وعثمانبكرأبىعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)"ةفلاإلأإلهلاموتاكم"لفنوا

.(2)شيبةأبىابنى

عندهقراءتهمنيستحبماباب

أخبرناببغداد،بشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-6674

حدثنا،شريكبنالواحدعبدبنعبيدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(حمادبننعيم

الطالقانئإسحاقأبوحدثتالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

،النهدى(3)ريغعثمانأبىعن،التيمىسليمانعن،المباركابنحدثنا:قالا

.((موتاكمعند"اقرءوها:عهي!جملال!رسولقمال:قاليساربنمعقلعن،أبيهعن

:بشرانابنروايةفىوليس،اللهعبدأبىحديثهذا.4""يسسورةيعنى

ابنعنوغيرهالعلاءبنمحمدعن"السنن"فىداودأبورواه.أبيهعن

.()أبيهعن:وقال!،ظ229/31،المبارك

.(1444)ماجهابنوعنه،(10953)سيبةأبىابن(1)

.(917/2)مسلم(2)

.3/1316والمهذب،التخريجمصادروينظر.الأصل:فىلي!(3)

ولم،بهالمباركابنطريقمن(4841)ماجهوابن،(91301)والنسائى،(10032)أحمدأخرجه(4)

.(308)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفه.أبيهعن:النسالىيذكر

.(1312)داودأبو(5)
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3/384

عندهالكلاممنيستحبمابابالجنائزكتاب

عندهالحلاممنيستحبئماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6675

بناللهعبيدأخبرناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوب

لمجر:اللهرسولقال:قالتسلمةأئمعن،شقيقعن،الأعمشعن/،موسى

فلفا:لتقا."تقولونماعلىيوئنونالملأتكةن!فخيرابمفقولواالمئتحفرتم"إذا

لهاغفزإاللهغ:ر!وق:قالالفه؟رسولياأقولكيف:قلتسلمةأبومات

.(1)وججعاللهرسول!خيراالفهفأعقبيى:!التصمالحة".عقبى!وأعقئنا

المقرئخشيشبنعلىبنمحمدالحسينأبووأخبرنا-6676

العزائم،أبىابنالأزدىالفهعبدبنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا،بالكوفة

أخرجه.(2)مثله.الأعمشأخبرنا،الفهعبيدأخبرنا،حازمبنأحمدأخبرنا

حفرتمإإذا:وقال،الأعمشعنمعاويةأبىحديثمن"الصحيح"فىمسلم

.(3)"إالميت:أو."المريض

فيهايموتالتىثيابهتطهيرمنيستحبماباب

(4اللهعبدمحمدأبو4)أخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6677

ماجهوابن،(4182)والنسائى،(977)والترمذى،(5131)داودوأبو،(97264)أحمدأخرجه(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهالأعمشطريقمن(1447)

به.اللهعبيدعن(1537)حميدبنوعبد،88/8الطبقاتفىسعدابنأخرجه(2)

.(919)مسلم(3)

.15/543النبلاءاعلاموسير،9/414بغدادتاريخوينظرمحمددا.اللهعبد)أبو:مفى(4-4)
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القبلةنحوتوجيههمنيستحبمابابالجنائزكتاب

ابنحدثنا،القاضىالهيثمبنمحمدحدثنا،العدلاسانىالصابنإسحاق

عن،إبراهيمبنمحمدعن،الهادابنعن،أيوببنيحيىأخبرنا،مريمأبى

جددبثيابدعاالموتحضرهلماأنهالخدرىسعيدأبىعن،سلمةأبى

التىثيابهفىلمعثالميت"إن:!ولع!يحاط!رسولسممعت:قالثم،فلبسها

(1).ير
.ليها((يمو!

القبلةلحوتوجيههمنيستحبماباب

إذايعنى.القبلةبهيستقبلواأنيستحبونكانوا:النخعئإبراهيمقال

.(2)الميتحضر

بنإسماعيل،و23"/31أخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6678

حماد،بننعيمحدثنا،جدىحدثناالشعراخ!،محمدبنالفضلبنمحمد

،قتادةأبىبناللهعبدبنيحيىعن،الدراوردىمحمدبنالعزيزعبدحدثنا

معرور،بنالبراءعنسألالمدينةقدمحينلمجوالنبئأن،(3أبيهعن3)،أبيهعن

القبلةإلىيوجهأنوأوصى،(4اللهرسوليالكبثلثهوأوصى4)توفى:فقالوا

ثم.((ولدهعلىثلثهرددتوقد،الفطرة"أصاب:ع!يواللهرسولفقالاحتضر.لما

مريمأبىابنطريقمن(6731)حبانوابن،(4131)داودأبووأخرجه.وصححه1/034الحاكم(1)

.(10968)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.15/441الكمالتهذيبوينظر.م،س:فىليس(3-3)

الأصل.:منسقط(4-4)
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ماتإذاعينيهإغماضمنيستحبمابابالجنائزكتاب

.(1)"فعلتوقد،جنتكوأدخلهوارحمهلهاغفز"اللهم:وقالعليهفصفىذهب

حدثنا،زيادابنسهلأبوأخبرنا،القاضى(2)ركبأبووأخبرنا-6679

عن،الرهرىعن،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبد

البراءوكان:قالذكرهاقضةفىمالكبنكعببنالفهعبدبنالرحمنعبد

جيد.مرسلوهووميتا)3(.حئاالقبلةاستقبلمنأؤلمعرورابن

أحجارإلاهىماوالفه:فقالالكعبةعمرذكر:قالالحسنعنويذكر

موتانا)4(.إليهاونوجهلأحيائناقبلةالفهنصبها

ماتإذاعينيهإغماضمنيستحبماباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6685

إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

خالدعن،الفزارىإسحاقأبىعنعمرو،بنمعاويةأخبرناالصغاض!،

دخل:قالتز!نهاسلمةأمعن،ذؤيبمابنقبيصةعن،قلابةأبىعن،الحذاء

"إن:قالثئمفأغمضه،()بصرهشقوقدسلمةأبىعلىلمجصالفهرسول

وصححه.353/1الحاكم(1)

)بن!.:م،سفىبعده(2)

به.الزهرىطريقمن،3/619سعدابنأخرجه(3)

انقطاعفيهوهذا:1317/3الذهبىوقالالجنائز.فىللمروزى(38056)العمالكنزفىعزاه(4)

علىونصبه،فاعلأنهعلى،!بصرهرفعويجوزيرتد.ولمارتفع:والمعنى،شخصأى:بصرهشق(5)

.224-6/222النووىثرحمسلمصححينظر.مفعولأنه
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ماتإذاعينيهإغماضمنيستحبمابابالجنائزكتاب

علىتدعوا"لا:فقال،أهلهمنناس(1)جضف."البصرقبفتبعهإذاالروح

لأبىاغفز"الفهثم:قالثئم."تقولونماعلىيؤمنونالملائكةفإن،بخيرإلاأنفسكم

واغفز،(2)الغابريقفىعقبهفىواخلفه،المهد-فىدرجته(ظ31/230وارفع،سلمة

.(3)"هيفلهونورقبرهفىلهافسحاللهم،العالمينربياولهلنا

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6681

385/3عمرو.بنمعاويةأخبرنا/الفراء،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنمعاويةعنحرب!برهيوعن""الصحيحفىمسلمرواه.4فدكره

(5)

.عمرو

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6682

أخبرنا،الرزا!تىعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدأخبرنا،المحمداباذى

أباسمعأنهأبىأخبرنى،يعقوببنالزحمنعبدبنالعلاءعن،جريجابن

."؟بصرهشخصماتإذاالإنسانإلىتروا"ألم:لمج!النبئقال:يقولهريرة

(1

(2

(3

(4

(5

والتاج،3/74النهايةينظرواحد.والمعنى"فصيغ".:3ص،الأصلوفى.""فصاح:سفى(

.(!خى)ص560/6

.223/6النووىبشرحمسلمصحيح.الباقينفى:أى:الغابرينفى(

حبانوابن،(1454)ماجهوابن،(26543)أحمدوأخرجه.(1061)الصغرىفىالمصنف(

طريقمن(8285)الكبرىفىوالنسائى،(1831)داودوأبو.بهعمروبنمعاويةطريقمن(7؟14)

به.إسحاقأبى

.(2"58)المعرفةفىالمصنف(

.(920/7)مسلم(
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...بطنهعلىشىءوضعمنيستحبمابابالجنائزكتاب

فىمض3افو.ا1)"نفسهبصرهيتبعحين"فذلك:قال.اللهرسوليابلى:قالوا

.(2)الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيح

وفيما،(3)!جملالنبىعنأوسبنشدادعنبالاغماضرالأمرفىوروى

كفاية.ذكرنا

الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبووأخبرنا-6683

محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(

بنبكرعن،التيمئسليمانحدثنا،معاذحدثنا،سعدانحدثنا:قالاالصفار

!ر.اللهرسولملةاعلىواللهباسم:فقلالمثتغمضتإدا:قالاللهعبد

.(4)تحملهدمتماسبحثم.اللهباسم:فقلحملتهوإذا

وضعها!ث،بطنهعلىشىءوضعمنيستحبماباب

انتفاخهيسرعلئلاغيرهأوسريرعلى

مالك:بنأنسعنذلكفىروى

حدئناالوليد،أبوأخبرنا،إجازةالحافظاللهعبدأبوأنبأنى-6684

خالدأبوحدثنا،المنيبأبوحدثنا،عقبةبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

عندمالكبنلأنسمولىمات:قالادمبناللهعبدعن،المدنئ

به.العلاءطريقمن(.../921)مسلموأخرجه.(6069)الرزاقعبد(1)

.(921/9)مسلم(2)

.(4551)ماجهوابن،(17136)أحمدأخرجه(3)

."...حملته"وإذا:قولهدونمعاذعن(09751)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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...بثوبتسجيتهمنيستحبمابابالجنائزكتاب

.(1)حديدةبطنهعلىضعوا:أذسفقال،الشمسمغيب(و231/31

:قال،المئتبطنعلىيوضعفي!لاعنسئلأنهالشعبىعنويذكر

.(2)ينتفخأنمخافةدلكيوضعإنما

انتفاخهيسرعأنهالتجربةأهلبعضويزعم:اللهرحمهالشافعئقال

الوطاء)1(.على

محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرلا،الحافظحازمأبووأخبرنا-6685

عبادبنمحمدحدثنا،الأشعثبنسليمانبناللهعبذبكرأبوحدثنا،الحافأ

بنحسينحذثنى:قالإسحاقبنمحمدعن،سليمانبنبكرحدثنا،آدمابن

فرخلما:قالعباسبناللهعبدعن،عباسابنمولىعكرمةعن،اللهعبد

.(4)رجملبيتهفىسريرهعلىوضعالثلاثاءيوملمجيوالفهرسولجهازمن

جسدهجميعبهئغطىبثوبتسجيتهمنيستحبئمابافي

بنأحمدمحمدأبوأخبرنىالحافأ،الفهعبدأبوأخبرنا-6686

أخبرنى،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،المزنئالفهعبد

روجز!نهاعائشةأن،الرحمقعبدبنسلمةبوأأخبرنى،الرهرئعن،شئعب

الذهبىوقال."ينتفخ"لا:آخرهفىوزاد،ان!عنآخرطريقمن4/28الثقا!فىحبانابنأخرجه(1)

ضعيف.محمد:3/1318

اا.0988/شيبةأبىإبنومصنف،(6"70)الرزالىمحبدمصنفينظر(2)

"2/360المغرب.عديهللتتلبالمذلاالوطىءالمهادهووالوطاء.28؟/االشافعى(3)

ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفه.بهإسحاوبنمحمدطريقمق11628)!جهاءبئأخوجهأ41

.(!ه)ي!

بخ-ـهب،أل-



الموتىأمورفىالإسلامأهلسنةعلىالمحافظةبابالجنائزكتاب

51رو.احبرةببردسخىتوفىحينجمتالفهرسولأنأخبرتهجمتالنبى

بناللهعبدعنمسلمورواه،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارى

.(2)اليمانأبىعنإلزحمنعبد

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبووحذثن!-6687

حدثنا،السلمئيوسفبنأحمدأخبرنا،القطانالحسينبنمحمدبكر

نأ،ر!تهاعائشةعن،سلمةأبىعن،الرهرىعن،معمرأخبرنا،اقالززعبد

(3)صء"
إسحاقعن"الصحيح"فىمسلمرواه.حبرةثوبفىسخىلمجتاللهرسول

الززاق)4(.عبدعنوغيرهإبراهيمابن

الموتىأمورفىالإسلامأهلسنةعلىالمحافظةباب

العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدابوأخبرنا(ظ6688-231/31

لسعدقيلائهبلغنى:قالالشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بل:فقال؟الخشبمنالضندوقكأئهشيئالكنتخذألا:هب!!لوفاصأبىابن

ثوب:حبرةوبرد.أ2/56والأثرالحديثغريبفىالفائق.الليلمنثوبتغطيته:الميتتسجية(1)

.4صهالمنيرالمصباح.مخططكتانأوتطنمنيمانى

به.اليمانأبىعن(24581)أحمدأخرجهوالحديث

.(.../942)ومسلم،(5814)البخارى(2)

طريقمن(3120)داودوأبو،(25199)أحمدوأخرجه.(1062)الصغرىفىالمصنف(3)

طريقمن(1771)الكبرىفىوالنسائى،(942/48)ومسلم،(26318)وأحمدبه.الرزاقعبد

به.الزهرى

.(.../942)مسلم(4)
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...والتكفينالغسلمنالجنائزفىالعملوجوببابالجنائزكتاب

علئوأهيلوااللبنعلئانصبواع!يو؟اللهبرسولصنعتممابىاصنعوا

.(1)التراب

3/386،الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-6689

جعفربناللهعبدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

أبىبنسعدأنسعد،بنعامرعنمحمد،بنإسماعيلعن،المسورى

الفبنعلئوانصبوالحدا)2(لىالحدوا:فيههلكائذىمرضهفىقالوقاص

بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه!يه!يم)3(.اللهبرسولصنعكمانصبا

(4)

يحيى.

والتحفينالغسلهنالجنائز،فىالعملوجوبباب

الحفايهفيههنبذلكيقومحتى،والدفنوالصلاة

.(الجنائز)باتباعد!عاللهرسولأمرنا:عازببنالبراءقال

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-6690

مزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،المسيببنسعيدعن،الزهرىحذثنى،الأوزاعئحدثنى،بىأأخبرنى

.1/275والشافعى،(2059)المعرفةفىالمصنف(1)

.7/34النووىبشرحمسلمصحيحينظرالقبر.منالقبلىالجانبتحتالشقهواللحد:(2)

به.محمدبنإسماعيلطريقمن(0702)والنسائى،(6551)ماجهوابن،(0451)أحمدأخرجه(3)

.(966/90)مسلم(4)

.(5912.6135،6651)فىتقدم(5)
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...والتكفينالغسلمنالجنائزفىالعملوجوببابالجنائزكتاب

بمخمسالمسلمعلىالمسلم"حق:يقولت!جمالفهرسولسمعت:قالهريرةأبى

.(1)"العاطستيم!ث!تو،الدعوةوإجابةالجنائز،واتباع،المريضوعيادة،الشلامرد

منمسلموأخرجه،الأوزاعىحديثمن""الصحيحفىالبخارئأخرجه

الرهرئ)2(.عناخرينوجهين

العدذ،حمشاذبنعلئأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6691

حذثنى،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا،الأسفاطئالفضلبنالعباسحدثنا

/خ/.د!-،يعم!إبمتعوعن(و232/31،الفمئئمحمدبنالمفف!لحدثنا،أبى

ر!الااذإنسطبجيفةمررأيتةفما،مزةغيرلمج!النبىمعسانرهـت:قالأبيهعن

؟(3)رفاكأمهوامسنم:يسأللا،بدفنه

بتالدهعبدبنعمرعن:بإسنادهأويسأبىابنعنغيرهوقال-6692

.أخبرناهفذكره.يقولمئبنيعلىسمعت:قالأبيهعن،الثقفىمثئبنيعلى

بنالحسينحدثنا،الذارقطنئعمربنعلئأخبرنا،الأصبهانئبكرأبو

أويس.أبىابنحدثنا،شبيببناللهعبدحدثنا،المحاملئإسماعيل

.4فدثر

الأوزاعىطريقمن(142)حبانوابن،(49001)الكبرىفىوالنسانى،(96601)أحمدأخرجه(1)

.(5913)فىوتقدمبه.

.(2162/4)ومسلم،(1240)البخارى(2)

وقال.بهالضبىالمفضلعن(1568)والمثانىالاحادفىعاصمأبىابنوأخرجه.1/371الحاكم(3)

تالف.شبيبوابن،واهعمر:3/0132الذهبى

.4/611الدارقطنى(4)
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موتهبانإدأبتجهيؤهالتعجيلمنيشحبمابابالجنائزكتا!

زكريا،ابنبكرأبوأخبرنا،اللهعبد(1)ىبأبنالحسنأخبرنا-6693

حدثنا،المهلببنمحمدحدثنا،الرحمنعبدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا

أنهعمرابنهواللهعبدعن،خ!انعن،سعدابنوهوليثحدثنا،يونسابن

يمرونبالبيداءميتةامرأة-الحبئمنيعنىصادرون-وهمالناسوجد:قال

كليمث.:لهيقالديثبمىمنرجلبهامرحتى،رأسا(2)اهبيرفعونولاعليها

اللهعبدعمرفدعايدفنها،منعليهااستعانثم،ثوبهعليهافألقى،مسكين

لو:عمرفقاللا.:فقال؟الميتة(3)المرأةلهذهمررتهل:فقال،ابنهيعنى

فتغئظ،الناسظهرانىبينعمرقامثم.بكلنكلتبهامررتأنكحدثتنى

يتوضمأكليم!فبينمابها.بفعلهالجنةكليبايدخلأناللهلعل:وقالفيهاعليهم

أبووقتل:نافعقال.بطنهفبقرمل!مخزعمرقاتللؤلؤةأبوجاءهالمسجدعند

أبيهعنعمربناللهعبدبنسالمأيضاورواه.(4)رفثسبعةعمرمعلؤلؤة

.بمعناه

موتهبانإذابتجهيزهالتعجيلىمنيستحبماباب

بنمحمدالعباسو!بأحدثنا،انحافظاللهعبدو!بأأخبرنا-6694

)ح(زرارةبنعمروحدثما،الصعانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

.م،س:)1(لي!فى

م:"لها".ىف(2)

.""الإمرأة:مفى(3)

بمنحوه.بهنافعطريقمن(666؟)الرزاقوعبدبه.الليثعنلأ(4)جزلهفىالجهمأبوأخرجه(4)
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3/387

موتهبانإذابتجهيزهالتعجيلمنيستحبمابابالجنائزكتاب

أبوحدثنا(ظ232/31بكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا

جناببنوأحمدسفيانأبوالرؤاسئمطرفبنالرحيمعبدحدثناداود،

عروةعن،البلوىعثمانبنسعيدحدثنا،يونسبنعيسىحدثناقالوا)1(:

البراءبنطلحةأن،وحوحبنحصينعن،أبيهعن،الأنصارىسعيدابن

الموتبهحدثقدإلاطلحةأرىلا"إنى:فقاليعوده!ج!جملالنبئفأتاهمرض

تحبسأنمسلبملجيفةينبكىلافإنهوعجلوه،عليهوأصفىألثعهده/حتىبهفآذنونى

.زرارةبن!رو:قالهوكذا.اللهعبدأبىحديثلفظ.(2)"أهلهظهرافىبين

ص3)
.(3زرارةبنعمر:وقيل

عنوروى.مثلهيثبتلامرفوعحدي!ثبالغريقالاستيناءفىوروى

ذلكيستحبالشافعئوكانبالمصعوق)4(،الاستيناءفىالبصرىالحسن

موته.يتبينحى

)قالا".:مفى(1)

.(3159)داودأبو(2)

.مجهولسعيدسندهوفىجذا،غريب:3/0132الذهبىوقال.3ص:فىلي!(3-3)

.(1169)الرجالومعرفةالعللفىاحمدبناللهعبدأخرجه(4)

.277/1الأمينظر(5)
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قميصفىالميتغسلمنيستحبمابابلجنائزا!بكتا

الميتغسلىأبوابجماع

قميصفىالميتغسلمنيسلحبماباب

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-9566

بنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،الزبيربناللهعبدابنيعنىعبادبنيحيىحدثنى،إسحاقابنعن،بكير

فيه،القوماختلفم!مجاللهرسولغسلأرادوالما:قالتر!نهاعائشةعن،أبيه

وعليهنغسلهأو،موتانانجردكماثيابهمنمح!هي!اللهرسولأنجرد:بعضهمفقال

،صدرهعلىذقنهنائمإلارجلمنهمماحتىالسنةعليهماللهفألقى؟ثيابه

وعليهمج!هي!اللهرسولاغسلوا:هوامنيدرونماالبيتناحيةمنقائلفقال

قالت.فوقهمنويدلكونهعليهالماءيصبون؟قميصهوعليهفغسلوه.ثيابه

غسلمااستدبرتماأمرىمناستقبلتلو،اللهوايمر!نها:عائشة

.(2)نساؤهإلام!مجالفهرسول

بكر،بنمحمدأخبرنا(و233/31،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-6696

بنمحمدعن،سلمةبنمحمدحدثنا،النفيلئحدثناداود،أبوحدثنا

:قالالزبيربناللهعبدبنعبادأبيهعنعباد،بنيحيىحدثنى،إسحاق

وعليهفغسلوه:قالأنهإلابمعناهالحديثفذكر.تقولر!نهاعائشةسمعت

.!ام":م،سىف(1)

.3/95.06الحاكم(2)
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3/388

.+.الميتعورةإلىالنظرمنعنهينهىمابابالجنائزكتاب

.(2)أيديهمدون(1)بالقميصويدلكونهالقميصفوقالماءيصبون؟قميم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6697

أبووأخبرنا)ح(معاويةأبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

بناللهعبدحدثنا،بالويهبنأحمدبنمحمدبكرأبووأخبرنا:قالالفهعبد

أبوأخبرنا،معاويةأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،حنبلبنأحمد

ابنعنمرثد،بنعلقمةعن،بردةأبىبنالفهعبدبن3يزيديعنىبردة

منمنادناداهمع!يه!الفهرسولغسلفىأخذوالما:قالأبيهعن،بريد

قميصا)4(.لمجوالفهرسولعنتنزعوالا:الذاخل

أبىابنبكرأبىعنغيرهسماهقدبريدة/بنسليمانهوهذابريدةابن

شيبة.

بيدهومسهاالميتعورةإلىالنظرمنعنهينهىماباب

خرقةعليهاليست

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-6698

خالدأبويزيدحدثنا،القواريرئحدثنا،المثنىبنعلىبنأحمدأخبرنا

.!القميصفوق9:سفى(1)

.(9362)اوددبىأصحيحفىنىالألباوحسنه.(1413)داودوأبو،7/242النبوةدلائلفىالمصنف(2)

،بريدإ.:م،3ص،سفى(3)

من(4661)ماجهابنوأخرجه.بريدةابن:منبدلا.بردةأبى:وعنده،وصححه1/362الحاكم(4)

الالبانىوقاليزيد.بنعمروهوإنما:تيلبردةوأبو:3/1321الذهبىوقال.بهمعاويةأبىطريق

منكر.:(316)ماجهابنضعيففى
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أذىمنبهكانماوغسلبطنهتعاهدمنبهيؤمرمابابالجنائزكتاب

بنعاصمعن،ثابتأبىبنحبيبأخبرنى،جريجابنحدثنا،القرشئ

إلىتنظزولا،دشذكتبرز"لا:لمججالفهرسوللىقال:قالمل!صرعلىعن،ضمرة

..(1)
.ميت((ولاحئلمحخد

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-6699

الطيالسئ،الوليدأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحادتىبنمحمد

بنالحارثبناللهعبدعنزياد،أبىبنيزيدعن،فضيلبنمحمدحدثنا

ل!عبهعلىوبيد،قميص!ييهالنبىوعلىلمجي!النبئغسلرفجنهعلياأن،نوفل

.(2)القميصتحتبهايتبغخرقة

وغسلىبطنهتعاهدمنبهيؤمرماباب،ظ233/31

أذىمنبهحانما

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،علىبنمحمدبنعلئأخبرنا-6700

،زيادبنالواحدعبذحدثنا،مسددحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحادتى

أبىبنعلىقال!:قال!المسيببنسعيدعن،الزهرىعنمعمر،حدثنا

شيئا،أرفلمالميتمنيكونماأنظرفذهبت!النبئغسلت:د!بهطالب

على؟أربعةالناسدونوإجنانه)3(دفنهوولىوميتا.حيا!ؤاط!باوكان

المسندزواندفىاحمدبناللهعبدواخرجه.(331)يعلىوأبو،7/2734الكاملفىعدىابن(1)

ابنعنيرويهوغيره،فيهتكلميزيد:3/1321الذهبىوقالبه.القواريرىطريقمن(1249)

.(33د7)فىوتقدم.حبيبعنأخبرت:قالجريج

به.زيادأبىابنطريقمن2/280سعدوابن.بهفضيلابنعن(09851)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.307/1النهاية.سترهاى(3)
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الميتتوضئةبابالجنائزكتاب

لحدالمجدالفهلرسولولحد،كيوالفهرسولمولىوصالحوالفضلوالعباس

.(1)ابصنالفبنعليهونصب

بنالزحمنعبدحدثناإملاء،الحافظالفهعبدأبووحذثنا-6701

قالا:ديزيلابنوإبراهيمالرازئ)2(نصربنإبراهيمحدثنا،بهمذانحمدان

عن،الرهرىعن،معمرعن،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا

ماأنظرفجعلتجم!اللهرسولغسلت:قالزحبهعلىعن،المسئببنسعيد

.(3)رجملومئتاحئاطيساوكانشيئا،أرفلم،المئتمنيكون

بنالحسنحدثنا،الوليدبوأأخبرنا،إجازةالفهعبدبوأنبأنىوأ-2567

حدثنا،عطيةبنيوسفالمنذرأبوحدثنا،عقبةبنمحمدحدثنا،سفيان

قال:قالسيرينابنعنبشير،بنالملكعبدعن،التيمئحازمأبوجنيد

!ف.وراو،مرسلهذا.(4)"بعصرهفليبدأا!يمكسلامن:جميوالفهرسول

الميتتوضنةباب

أخبرنا،لإسماعيلىابكربوأأخبرنا،لأديباعمروبوأأخبرنا-3567

حدثنا،المدينىبنعلئأخبرنانصر،بنالحسينبنأحمديعنىالحذاء

،بنحوهبهمعمرطريقمن(38030)شيبةأبىوابن.بهالراحدعبدطريقمن(519)البزارأخرجه(1)

.(7124)فىوسيأتى،3/219الدارتطنىعللوينظر.بعدهوماالدفنذكرعدهماوليى

،المستدركفىكذلكوهوالأصلحاضيةنىكماوالمثبت.!إالدارمى:م،3ص،س،الأصلفى(2)

.(8097،01111)فىوسيأتى

.3/59الحاكم(3)

ضعفاء.جماعةفيه:3/1322الذهبىقال(4)
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بميامنهغسلهفىالابتداءبابالجنائزكتاب

أخبرنى،بكربوأوأخبرنا:قال)ح(الحذاءخالدحدثنا،براهيمإبنإسماعيل

علية،ابنإسماعيلحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

لهنقال،و234/31ع!يمالنبئأن،عطيةأمعن،حفصةعن،الحذاءخالدعن

فىىرا!خ!ارواه.(1)((اهنمالوضوءومواضعبميامنها"ابدأن:ابنتهغسلفى

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،المدينىبنعلىعن""الصحيح

بميامنهغسلهفىالابتداءباب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4067

الحذاء،خالدعن،هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

نأأمرهاحيثلمجج!اللهرسولأن،ر!نهاعطيةأمعن،سيرينبنتحفصةعن

فىمسلمرواهالوفموء(()4(.ومواضعبميامنها"ابدئى:لهاقالابنته(3)تغسل

(5)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيح

3/389غسلهفىالتحراروسنة،الميتبهيغسلما/باب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5067

والبخارى،(1883)النسائىطريقهومن،(27302)أحمدوأخرجه.(09911)شيبةأبىابن(1)

به.إسماعيلطريقمن(367)

.(939/43)ومسلم،(5521)البخارى(2)

."تغتسلإ:مفى(3)

به.هثيمطريقمن(519)الجارودابنوأخرجه.(1072)الصغرىفىالمصنف(4)

.(939/42)مسلم(5)
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الجنائزكتاب
...الميتبهيغسلماباب.

مالك،أخبرنا،يوسفبنالفهعبدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

أنهاالأنصاريةعطيةأمعن،سيرينبنمحمدعن،السختيانىأيوبعن

وأثلاثا"اغسلنها:فقالابنتهتوفيتحينر!عالفهرسولعلينادخل:قالت

شيئاأوكافوراالآخرةفىواجعلنوسدلي،بماءذلكرأيتنإنذلكمنامحنرأوخمسا

:فقالحقوه،-ءيخإعطانااذناهفرغنافلما:قمالتلآذننى((.فركتنلإذاكافولي،من

أبىابنعن""الصحيحفىالبخارىرواهالازار)2(.تعنى."إياه"أشعزنها)1(

.(3)مالكعنكلاهما،قتيبةعنمسلمورواه،أويس

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأنجرنا-6706

حدثنا،عبادةبنروص!حدثنا،الصغانئإسحادتىبنمحمدحدثنا،يعقوب

توفيت:قالتأنهاالأنصاريةعطئةأمعن،الميرينبنتحفصةعن،هشام

وأثلاثاوتراواغسلنهاوسدلي،بماء"اغسلنها:فقالفأتانا،جمدالنبىبناتإحدى

شيئاأوكافوراالاخرةفىواجعلن،ذلك،ظ31/234رأيتنإنذلكمناممحرأوخمسا

:فقالحقوهليناإلقىفأ،اذناهفرغنافلفا:لتقا."لأذننىفركتنلماذاكافولي،من

خلفهاألقيناثم،قرونثلاثةرأسهافضفرنا:عطي!أمقالت."إياه"أشعزنها

صحيحالجسد.شعريلىلأنهشعاراسمى،الجسديلىالذىالثربوهو،لهاشعازااجعلنه:أى(1)

.3/7النروىبشرحمسلم

،(27297)أحمدوأخرجه.(1880)والنسائى،(3142)داودأبوطريقهومن،1/222مالك(2)

ماجهوابن،(1892)والنسائى،(3142)داودوأبو،(939/36)ومسلم،(1254)والبخارى

به.أيوبطريقمن(1458)

.(939/38)مسلمو،(5312)البخارى(3)
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الجنائزكتاب

وقرنيها)1(.مقدمتها

...الميتبهيغسلماباب

القطيعئ،جعفربنأحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6707

ويؤيدسعيدبنيحيىحدثحا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا

فىالبخارئرواه.(2)بنحوهالحديمثفذكرهشابم.حدثنا:قالاهارونابن

.(3)ديويعنالناقدعمووعنمسلمورواه،يحيىعنمسددعن""الصحيح

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6708

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

توفيت:قالتعطئةأمعن،وحفصةمحمدعن،أيوبعنزيد،بنحماد

وأخمساأوثلاثا"اغسلنها:!شجاللهرسولفقال،!ج!مجاللهرسولبناتإحدى

فإذاكافولي،منشيئاأوكافوراالآخرةفىواجعلنوسدر،بماءرأيتنهإنذلكمنرن!عا

وقال."إياه"أشعزنها:وقال،حقوهليناإلقىفأ،اذناهفرغنافلمافآذننى".فرغتن

رأيتنإنذلكمنأكصزأوسبعاأوخمساأو"ثلائما:عطيةأمعنحفصةعنأيوب

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)قرونثلاثةرأسهاوجعلنا:قالتذلك".

.(زيد)بنحمادعنعموبنحامدعنالبخارىورواهحماد،عنقتيبة

.(16)فىوتقدم،التالىالحديثتخريجوينظر.(0731)الصغرىفىالمصنف(1)

داودوأبو،(27299)وأحمد.بهيحيىطريقمن(1884)النسائىوأخرجه.(27306)أحمد(2)

به.هشامطريقمن(990)والترمذى،(4431)

.(939/14)ومسلم،(1263)البخارى(3)

والترمذى.بهمحمدعنأيوبعنحمادطريقمن(1886)والنسائى،(3142)داودأبوأخرجه(4)

.(6705)فىوتقدمبه.وحفصةمحمدطريقمن(990)

.(1258،1259)والبخارى،(939/39)مسلم(5)
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93؟/3

...الميتبهيغسلمابابالجنائزكتاب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6709

سيرينبنمحمدعن،قتادةحدثنا،همامحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،داود

والثالثة،مرتين(و235/31بالسدريغسل؟عطيةأمعنالغسليأخذكانأنه

والكافور)1(.بالماء

متإذابنئيافقال!:أوصاهأباهأنعمرو)2(بنالفهعبدعنويذكر

وقال!.(4)ةزمالميتغسلفىيجزى:قال!عطاءوعن.(3)غسلةبالماءفاغسلنى

سدرايجدلمإذاإبراهيموعن.()مؤقتشىءفيهليس:العزيزعبدبنعمر

.(6)يضرهلا:قال!

وترا،ويكفنوترا،يغسلالمئت:يقولونالفهعبدأصحابوكان

(7)،ير،
وترا:ويجمر

الزحمنعبدأخبرنا،العمرئالفتحأبوالامامالشريفأخبرناه-0671

حفاد،/عن،شعبةأنبأنا،الجعدبنعلئحدثنا،البغوئأخبرنا،الشريحئ

وترا،ويكفن،وترايغسلالمئت:قالواالفهعبدأصحابعن،إبراهيمعن

(2

(3

.(2699)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.(3147)داودأبو

"عمر،.:م،3صفى

.(09110)شيةأبىابنمصنفينظر

.(0756)الرزاقوعبد،1/264،265الأمينظر

.1/062الأمينظر

.(11018)شيةابىابنمصنفينظر

.293/1النهايةينظر.بالطيبيبخرأى
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الجنائزكتاب

(1وترا)ويجمر

وعانتهأظفارهمنياخذالمريضباب

وعانتهأظفارهمنياخذالمريضباب

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-1671

،شهابابنأخبرنا،سعدبنبراهيمإحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

هريرةأبىأصحابمنوكانزهرةبنىحليفالثقفئجاريةبنعمرأخبرنى

وكانخبيبا،نوفلبنعامربنالحارثبنوابتاع:قال(2هريرةأبىعن2

عندهمخبيمبفلبث،بدريومنوفلبنعامربنالحارثقتلهول!بهخبيمب

بهايستحدموسىالحارثابنةمنفاستعار،لقتلهأجمعواحتىأسيرا

إفخذهعلىوهومخليافوجدتهأتتهحتى،غافلةوهىلهابنئفدرج،فأعارته

كنتما!؟أقتلهأنىأتحسبين:فقال،عرفهافزعةففزعت،بيدهوالموسى

.(4)إسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)كلذلأفعل

أصحابنامن:تعالىاللهرحمهالشافعئقالفقدتوفىحتىيأخذهلمفإن

لممنومنهم،ظفريجزولاشعرالموتبعدعنهيحلقأنأرىلا:قالمن

.(بأسا)بذلكير

5/237،238النبلاءأعلامسيرفىالذهبىوأخرجهوترا"."يغسل:فيهولي!،(375)الجعديات(1)

به.البغوىطريقمن

.م،3ص،س:فىلي!(2-2)

.(18476)فىوسيأتى.(2660)داودابو(3)

.(3989)البخارى(4)

.265/1الأم(5)
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يموتالمحرمبابالجنانزكتاب

قالا:أنهماينسيموابنالحسنعنوروى:اللهرحمهالشيخقمال،ظ31/235

غسلأنهوقاصأبىبنسعدعنوروى.(1)رفظلهيقفمولا،شعرلهيجزلا

ر!لمحنهاعائشةعنوروى،(2)تئمعانةجزأنهروايةوفى،بموسىفدعاميتا

ذلككرهتوكأنها.شعرهتسرحونأى!ميتكئم)3(؟تنصونعلام:قالتأنها

أعلم.والفه،الأسنانضتقةبمشطسرحهإذا

يموتالمحرمباب

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6712

أبو.وأخبرظسفيانحدثنا،المكئالربيعبنيحب!حدثنا،بلالبنيحيى

حدثناالصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىالحسن

بنعمروحدثنا،سفيانحدثنا،الفهعبدبنعلئحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

رجلفخر،جمحمالنبىمعكنا:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،دينار

بماء"اغسلوه:عدحم!الفهرسولفقال،فمات4فوقصمحرموهوبعيرهعن

.()"ويلبىيهلالقيامةيوملحعثهاللهفإن،رأسهتخمرواولا،ثوبيهفىوكفنوهوسدلي،

.(45011،48110)شيبةأبىابنومصنف،(6228،6234)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

.(04711،05111)شيبةأبىابنومصنف،(6235)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

الرزاقعبدومصنف،(227)الحسنبنلمحمدوالآثار،(382)يوسفلأبىالاثارينظر(3)

.4/314عبيدلأبىالحديثوغريب،(6232)

.(صق)و18/402التاج.العنقكسر:الوقص(4)

به.سفيانطريقمن(951)والترمذى،(1914)احمدأخرجه(5)
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يموتالمحرمبابالجنائزكتاب

.(1)سفيانعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

حديثماأ،"توبيه":ديناربنمحمووعنوالثورىجريجابناههـووكذلك

جريج:ابن

محمدحدثنا،الوليدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوفأخبرنا-6713

3/391حدثنا،يونسبنعيسىحدثنا/،خشرمبنعلئحدثنار!ير،بنأحمدابن

.قالمحباسابنعن،جبيربنسعيدعن،ديناربنمحمووأخبرنى،جريجاب!

فقال،فماتوقصافوقصبعيرهمنفخر،!يه!النبىمعحرامارجلأقبل

قإنه؟راسهتخموواولا(و31/236،ثوبيهوألبسوهوسدلي،بماء"اعسلوه:مي!مجلنبئا

لم.3إخشرمبنعلىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)((يلبىالقيامهيوميأتى

:الثورىحديثوأفا

بنأحمدأخبرنا،نا!بعبنأحمدبنبهلئالحسنأبوفأحبرنا-4671

كثير،بنمحمدحدثنا،القاصىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

أبنعن؟جبيربنسعيدعن،ديناربنمحمووحدثتىسعيد،بنسفيانحدثنا

"كفنوه:قال،محرموهوفماتراحلتهوقصمتهبرجلؤ!مجالنبئأتى:قالمحباس

.(4)((يلبىالقيامةيومل!عئهاللهفإن؟رأسهئخفوواولاوسدلي،بماءواغسلوه،ثوبيهفى

.(6021/93)مسلم(1)

به.جريجابنطريقمن(2858)والنسائى،(0612/97)ومسلم،(3230)أحمداخرجه(2)

.(96/1206)مسلم(3)

به.كثيربنمحمدعن(3238)داودأبوأخرجه(4)
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يموتالمحرمبابالجنائزكتاب

سفيانعنوكيععنكريبماأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه-6715

.(1)"ايبلمالقيامةيومل!عثف!نه؟رأسهولا،وجههتخفروا"ولا:قالائهإلابمعناه

الشيبانئ،يوسفبنيعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه

.(2)بزيادتهمعناهفذكر.وكيعحدثنا،كريبأبوأخبرنا،أبىحذثنى

عنكثيربنمحمدروايةنحووكيععننميربنالفهعبدبنمحمدورواه

فشك،ديناربنعمروعنزيدبنحمادورواه،الوجهذكرفيهليس،سفيان

:تحنطوه)3(""ولا:وزاد"وجهه"يذكضولم،"ثوبيه"أو"ثوبين"فى

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-6671

عنزيد،بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

معواقفاكانرجلاأن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،ديناربنعمرو

فقال،فماتأقصعته)4(-:قالأوفوقصته-بعرفةلهناقةعلىجميمالنبى

ولا-ثوبيهفى:قالأو-ثوبينفىوكفنوهوسدلي،بماء"اغسلوه:جميمالفهرسول

51رو.(يلئى")القيامةيومل!عثهالله،ظ236/31فإنبمرأسهتخفرواولاتحنطوه،

.(6021/98)مسلم(1)

به.سفيانطريقمن(2713)والنسائىبه.وكغطريقمن(3084)ماجهابنأخرجه(2)

ينظر.غيرهفىتستعمللا،خاصةللميتتجمعطيبمناخلاط:والحنوط،حنوطاتمسوهلا:أى(3)

.8/130النووىبثرحمسلمصحيهح

فىقتلتهأىوأقعصته،هثمتهاىواقصعتهالصاد،علىالينبتقديم"اقعصته!.:3ص،سفى(4)

.137/3البارىفتحينظر.الحال

به.سليمانعن(3239)داودابوأخرجه(5)
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يموتالمحرمبابالجنائزكتاب

.(1)برحبنسليمانعن""الصحيحفىالبخارى

:"ثوبين"فى:وقالوعمروأيوبعنحمادورواه

بنالحسينعلىأبو2)أخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-6717

عمروعن،حمادحدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرنا،الحافظ(2على

معواقفرجلبينا:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،وأيوبدينارابن

:قالأوفأوقصته.:أيوبقال.راحلتهعنوقعإذبعرفة!يه!اللهرسول

بماء"اغسلوه:فقال!يه!ؤللنبىذلكفذكصفوقصته.:عمرووقالفأقعصته.

3/392الله"فإن:أيوبقال."رأسهتخفرواولا،تحنطوهولا،ثوبينفى/وكفنوهوسدلي،

مسلمرواه.(3)((يلبىالقيامةيومدمعثهالفه"فإن:عمزووقالملبيا((.القيامةيوملمعثه

.(4)الربيعأبىعن""الصحيحفى

:()وحدهيوبأعنزيدبنحمادعنحرببنسليمانعنالبخارىورواه

أبوحدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنبوأأخبرناه-8167

لمأنهلاإ،أيوبحديثلفظعلىفذكرهحماد.حدثنا،سليمانحدثنا،مسلم

.(9481)رىلبخاا(1)

النبلاءأعلاموسير،14/271دمشقتاريخوينظررجاءإ.ابنالحسين"أبو:م،سفى(2-2)

14/174.

من(9830-3096)عوانةوأبوبه.يعلىأبىطريقمن(2778)المستخرجفىنعيمابوأخرجه(3)

به.حمادطريق

.(1206/94،96)مسلم(4)

.(1850)البخارى(5)
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الجنائزكتاب

.(1)!سؤ!للنبىذلكفذكر:قولهيذكر

يموتالمحرمباب

:"ثوبين"فى:قالوأئوب."ثوبيهفى9:قالديناربن!رونوى

ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوذلكبصحةأخبرنا2)-6719

عمروعنحماد،حدثناعبيد،بنمحمدحدثناداود،أبوحدثنا،داسة

.(2((ثوبيه"فى:عمرووقال."ثوبين"فى:أئوبقال،وأيوب

(3)وءص
جبير.بنسعيدعنونبئت:قالائوبعنعلئةابنإسماعيلورواه

إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6720

حدثنا،هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيه

معكانرجلاأن،عباسابنعنجبير،بنسعيدحدثنابشر،أبو

))اغسلوه:!سؤاللهرسولفقال،فماتناقتهفوقصته،محرما!لمجيهوالفهرسول

فإنه؟رأسهتخمرواولاطيبا،تمشوهولا(و31/237،ثوبيهفىوكفنوهوسدلي،بماء

51ورو،يحيىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلئمرواه."(4)ايئلمالقيامةيوملمعث

هشيم.عنالدورقىيعقوبعنالبخارى

به.حرببنسليمانعن(3239)داودأبوأخرجه(1)

.س:فىلي!(3-2)

.(3239)داودأبىعندوالحديث

به.إسماعيلطريقمن(0612/95)مسلمأخرجه(3)

بعضهويلزقالشعريضممماوشبههماالخطمىأوبالصمغالرأسضفر:والتلبيد"ملبدا".:مفى(4)

.8/90النووىثرحمسلمصحيح.ببعض

به.هثيمطريقمن(3959)حبانوابن،(2853)والنسائى،(1850)أحمدأخرجهوالحديث

.(1185)والبخارى،(6021/99)مسلم(5)
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يموتالمحرمبابالجنائزكتا!

إلا،والضيبالوأسفىهشيمبوفاقبشوأبىعنعوانةأبورواهوكذلك

"ثوبين".:وروى."ثوبيه"عنهروىأنه

حدثنا،جعفوبناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرثا-6721

عن،بشوأبىعن،وهشيمشعبهحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببريونس

،محواوهوفماتراحلتهوقصتهرجلاأن،عباسابتعن،جبيربنسعيد

ولا،وأسهخاربخ)1(توبينفىوكفنوهوسدر،بماء"اغسلوه:ك!ي!!اللهرسولفقال

شعبة.عنجماعةرواهكذا.(2)"ادبلمالقيامةيوملمعثدإنهطيبا،تمسوه

."ثوبيه"فىالإسنادبهذاأخرىنسخةفىالحديثهذاورأيت:الثيخقال

حدثنا،بيعقوبنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6722

جعفر،ينمحمدثنأحد،علىبنعمروحدثنا:قالاسهلبنوأحمد(3)ئنالقبا

عباسابنسمعأنهجبيربنسعيدعنيحدثبشوأباسمعت:قالشعبةحدثنا

وأمرفأقعصته)4(،ناقتهمنفوقع،محوموهوكيمالنبئأتىرجلاأنيحذث

3/393بطيبيمسوهلاوأ/،ثوبينفىيكفنوأن،وسدربماءيغسلأنلمج!%اللهرسول

ووجهه-رأسهخار!:فقالذلكبعدحدثنىإنهثم:شعبةقال-رأسهخار!

الطيالسى.عندلماموافقوالمثبت"خارخا"،:م،سفى(1)

علىبضمهما"رأسه"خارج:2/363الاثارصحاحعلىالأنوارمشارقفىعياضالقاضىوقال

.غيرهيصحلاالمقدموالخبرالمبتدأ

.(2745)الطيالسى(2)

.4/144الأنسابوينظر،(571،8041،4371)وفى،(82)عقبتقدم."القبارى":م،3صفى(3)

"فأقصعته".:مفى(4)
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يموتالمحرمبابالجنائزكتاب

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)(1)ادئلمالقيامةيوميبعثفإنه

(3)بر
جعمر.بنمحمدعنوغيرهبشار

بنمحمدبناللهعبدأحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6723

بنعلئحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا:قالاالمهرجانئالحسن

إسرائيل،حدثنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،عيسىأبىبن(ظ237/31الحسن

!راللهرسولمعكان:ءقالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،منصورعن

ولاطبأ،تقزبوهولا"اغسلوه،:س!عادرسولفقال،فماتناقتهفوقصتهرجل

حميدبنعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"يلبىثع!ل،ق؟وجههتغطوا

الإسنادفىرواتهبعضمنوهموهو،(هكذا)موسىبناللهعبيدعن

ما:والصخحيحجميعا،والمتن

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6724

سعيد،بنوقتيبةإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

بنالحكمعن،منصورعن،جريرحدثنا:قتيبةوقالأخبرنا.:إسحاققال

3:"ملبياا.صىف(1)

وابن،(4285)والنسائى.بهجعفربنمحمدطريقمن(2271)والنسائى،(0062)احمدأخرجه(2)

به.شعبةطريقمن(3084)ماجه

.(1206/110)مسلم(3)

طريقمن،إسنادهفىوزاد(2395)واحمدبه.اللهعبيدطريقمن(3116)عوانةأبوأخرجه(4)

به.إسرائيل

.(0612/031)مسلم(5)

-225-



يموتالمحرمبابالجنائزكتاب

ناقتهمحرمبرجلوقصت:قالىعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،عتيبة

ولا،رأسهئغطواولا،وكفنوه"اغسلوه:فقالك!حماللهرلممولىبهفأح!،فقتلته

فىالبخارىرواه.(1)((يلبى"لمعث:إسحاقوقالى.((لهيئمعتفإنهطيبا،ئقؤبوه

سعيد،عنالحكمعنمنصور:الصحيحهووهذا،2قتيبهعن"ائصحيح"

.((رأسهتغطوا"لا:متنهوفى

أبوورواه،غريمافيهالوجهوذكر،وحدهالزأسفىالجماعةورواية

ورواية،(3)متنهفىمنهشكعلىالوجهفذكرجبير،نجنسعي!عنالزنجير

يمونبأنأولىسياقةأحسنالمتنوساقوايشكوألمائذينالجماعة

أعلم.والله،ظةمحفو

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-5672

فذكردينار.بنعمروعن،عيينةلنسفيانأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الزبيع

مختصرا)4(.سفيانعنالمدينىابنروايةمنبثحوالحديث

حئأبىبنإبراهيموزاد:سفيان(و238/31قالى:الشافعىقالى-6726

تخفرواولاوجهه"وخمروا:!الم!مجالنبئأنعباسابنعنجبيربنسعيدعن

.(ملبيا")القيامةيوملمعثفإثهطيبا،تمسوهولا،رأسه

به.جريرطريقمن(2856)والنسائى،(1432)داودأبوأخرجه(1)

.(1839)البخارى(2)

به.الزبيرأبىطريقمن(1206/021)مسلمأخرجه(3)

.(6712)فىتقدمتالمدينىابنورواية،1/270والشافعى،(29".)المعرفةفىالمصنف(4)

به.سفيانعن(1915)أحمدوأخرجه.1/270والشافعى،(2902)المعرفةفىالمصنف(5)
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يموتالمحرمبابالجنائزكتاب

ابنعنجريجابنعنسالمبنسعيدوأخبرنا:الشافعئقال-6727

.(1)كلذنحوصنعر!بهعفانبنعثمانأن،شهاب

أبوحدثنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-6728

أن/،الزهرئعن،عقيلىعن،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا،الثقفئالعباس394/3

عثمادزمنبالسقيا)2(توفىسلمةبنأيوبجدالوليدبنالفهعبدبناللهعبد

.(3)رأسهيخمرفلممحرموهوهب!!لعفانابن

بنر!زأخبرنا،الحافظالرازىعلئبنأحمدحامدأبوأخبرنا-6729

حدثنا،سعيدبنيوسفحدثنا،النيسابورئزيادابنبكرأبوحدثنا،أحمد

عن،كاخ!ضلاعن،إسحادتىأبىعن،شريكحدثنا،جميلابنيعنى4هيثم

محرما.الفهيلقىحتىرأسهيغطلمالمحرمماتإذا:قالالهعباسابن

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6735

بنالزحمنعبدحدثنا،البلخئالفضلبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادابن

عباسابنعنعطاء،عن،جريجابنعن،غياثبنحفصحدثنا،صالح

نإاوهذ.(بيهود")تشبهواولا،موتاكموجوهاخفروا:لمجيواللهرسولقال:قال

الوجه.بتخميرالأمرفىحئأبىبنإبراهيملروايةيشهدصح

.1/270والافعى،(2903)المعرفةفىالمصنف(1)

.3/742استعجممامعجم.والمدينةمكةبينالطريقفىقريةالسقيها:(2)

به.الزهرىعن272،273صالرداعحجةفىحزمابنأخرجه(3)

.467/12الكمالتهذيبوينظر"هنيما.:الأصلفى(4)

الهيئمىقال.بهصالحبنالرحمنعبدطريقمن2/297والدارتطنى،(14361)الطبرانىأخرجه(5)

ئقات.رجاله:3/24،25المجمعفى
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بنارالميتيتبعلاباب:الجنائزكتاب

نأأخبراناعمروأبىابنسعيدوأباالحافظاللهعبدأباأنإلا-6731

حنبل،بنأحمدبناللهعبدحدثناحدثهما،يعقوببنمحمدالعباسأبا

الحديثهذافذكر.صالحبنالرحمنعبدوهوالكوفيينبعضحدثنا

حفصفيهأخطأهذا:وقالفأنكره،أبىبهفحذثت:اللهعبدقال،بمثله

عن،جريجابنعنمحمد،بنحجاجعنوحدثنى(ظ238/310فرفعه

مرسلا)1(.عطاء

وروىمرسلا)2(،جريجابنعنوغيرهالثورىرواهلكوكط:الشيخقال

أعلم.والله،وهموهو،(3)صفحرواهكماجريجابنعنعاصمبنعلىعن

!(4)
بنارالميتيتبعلا4بابأظ(/41

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6732

اوددبوأوحدثنا:قال)ح(الضمدعبدحدثنا،اللهعبدبنهارودحدثنا،اودفى

حربحدثنا:قالاالطيالسىيعنىداودأبوحدثنا،المثنى(ابن)وحذثنا:قال

أهلمنرجلحدثنىعمير،بنبابحدثنى،يحيىحدثناشذاد،ابن

بصولبالجنازةتتبكن"لا:قالع!ي!النبىعن،هريرةبىأعن،أبيهعن،المدينة

.(270!)الرجالومعرفةالعلل(1)

به.الئورىطريقمن(14634)سيبةابىابناخرجه(2)

به.عاصمبنعلىطريقمن2/296الدارقطنىأخرجه(3)

."س"النسخهمنالرابعالجزءيبدأهنامن(4)

"أبو".:الأصلفى(5)

!ب*كل!
!؟!1كا



بنارالميتيتبعلاباب:الجنائزكتاب

.(1)"اهيديبينيمشىولا)/:هارونزاد."ناليولا3/395

تتبعلاكمابناريديهابينيمشىولا:أعلموالفهبهيريدالمثيخ:قال

.(2)
.ر.

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6733

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بردةأباأن،حريزأبىعن،ميسرةبنفضيلعلىقرأت:قالالمعتمرحدثنا

بجنازمح!انطلقتمإذا:قالالموتحضرهحينموسىأبوأوصى:قالحدثه

شيئالحدىعلىتجعلنولابمجمر)3(،تثبعوخ!ولا،المشىبىفأسرعوا

منبرىءأنىوأشهدكم،بناءقبرىعلىتجعلنولا،الترابوبينبينىيحول

مننعم:قالشيئا؟فيهسمعت:لهقالوا.(4)خارقةأوسالقةأوحالقةكل

.(5)فصحمالفهرسول

(7)الصامتبنوعبادة(6)عائشةوصثةوفىالفه:رحمهالشيخقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

به.الصمدعبدطريقمن(08311)أحمدوأخرجه.(3171)داودأبو

.مجهولانففيه،يصحولا،ظاهرهخلافهذا:3/1326الذهبىقال

.107/1ماجهابنشنشرحينظر.الطيبفيهايوقدالتىالآلةالمجمر:

الصوت:والصلقوالسلق،المصيبةعندتصرخالتى:والسالقةشعرها،تحلقالتى:الحالقة

.1/306الحديثغريبفىالفائقثوبها.تخرقالتى:والخارقةالئديد،

مصباحفىالبوصيرىقالبه.المعتمرطريقمن(1487)ماجهوابن،(19547)أحمدأخرجه

حسن.إصنادهذا:(529)الزجاجة

.(11275)شيبةأبىابنومصنف،8/74سعدابنطبقاتينظر

.(9683)للمصنفوالشعب،49،50صزبرلابنالعلماءووصايا،(785)لهنادالزهدينظر
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...فكتمهالميتمنشيئارأىمنبابالجنائزكتاب

يتمعواألاأ!ر(3)ركلألىلنتوأسماءالخدرى)2(سعيدوالىهريرةو!بى م....ء(1)

بهيتحدثا!لوفحتمهالميتمنشيئاط!رمنباب

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-6734

اللهعبدبنعباسحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

حدثنى،أيوبأبىبنسعيدحدثنا،المقرئالرحمنعبدأبوحدثنا،الترقفئ

يحدثرافعأباسمعت:قالاللخمىرباحبنعلىعن،شريكبنشرحبيل

ومنمزة،أربعينلهالفهغفرعليهفكتممسلماغسل"من:قالعجيماللهرسولأن

كفنهومن،القيامةيومإلىإياهأسكنهمسكنيكأجرعليهأجرىفأجئه)4(لهحفر

.()"الجنةوإستبرقسندلرمنالقيامةيوماللهكساه

الميتبغسلأوديحونمنباب

العباسبنحمزةأحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6735

حدثنا،المدالنئروحبناللهعبدحدثنا،العقبئالحارثبنالفضلابن

عن،شريطبننبيطعن،نبيطبنسلمةأبيهعن،نبيطبنسلمةبنسوادة

.(6926)فىسيأتى(1)

.(6203)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

.(6785)فىسيأتى(3)

.307/1النهايةينظر.قبره:أى(4)

به.المقرئالرحمنعبدابىطريقمن(929)الطبرانىواخرجه.(0811)الصغرىفىالمصنف(5)

الترقفى"."جزءمنجيدإسناده:3/1327الذهبىوقال
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3/396

الميتبغسلأولىيكونمنبابالجنائزكتاب

،و2/41أجزعمنكانلمجزالفهرسولماتلفا:قالالأشجعئعبيدبنسالم

فقالوا:قالأنإلىالحديثفذكرز!نه.الخطاببنعمرعليهكئهمالناس

نعم:قاللمجز؟الفهرسولماتأ،الفهرسولصاحبيا:ر!حنهبكرلأبىيعنى

رجال:قال؟يغسلهمنلمجي!الفهرسولصاحبيا:فقالواع!فه.الفهرسولمات

:قال؟(1)ندفنهفأينالفهرسولصاحبيا:قالوا.فالأدنىالأدنىبيتهأهل

.(2)إليهالبقاعأححثفىإلايقبضهلمفيها؟الفهقبضهالتىالبععةفىادفنوه

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6736

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أباعلىبنمحمدسمعت:قالجريجبنالملكعبدعن،سفيانعن،حفص

بئرمنوغسل،قميصوعليهوغسل،رد!لابثلاثاهف!مجالنبئغسل:قالجعفر

منها،يشربلمجع!النبئوكان،خيثمةبنلسعدكانتبقباءالغرس:لهيقال

الفضلفجعلالماء،يصثاوالعباس،محتضنهوالفضلعلىسفلتهووصر

.(4)ئلعيترفىشيئالأجدإنىوتينى)3(،قطعتأرحنى:يقول

محمدبنأحمدسعيدأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-6737

اتدفنه،.:م،3صفى(1)

الكبرىفىوالنسائى،(379)الشمائلفىوالترمذى،(منتخب-365)حميدبنعبدأخرجه(2)

بهنبيطعننعيمعننبيطبنسلمةطريقمن(1541)خزيمةوابن،(1234)ماجهوابن،(1971)

.(6987)فىوسيأتىأحمد!."مسندفىلهوصالم،لينفيهسلمة:1328/3الذهبىوقالمطرلا.

.5/150والنهاية،8/136العينينظر.صاحبهماتانقطعإذاالقلبفىعرق:الوتين(3)

به.جريجابنطريقمن(38029)شيبةأبىوابن،(6077)الرزاقعبدأخرجه(4)
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ماتتإذاامرأتهيغسلالرجلبابالجنائزكتاب

:قالحدثهمالحجاجبنإبراهيمأنسفيانبنالحسنحدثنا،عثمانأبىابن

الجزار،بنيحيىعن،الشعبىعنجابو،عن،مطيعأبىبنسلامحدثنا

الأمافة-فيهفأدىمئتغسلولى"من:!ي!ك!اللهرسولقال:قالتعائشةعن

وقال:قالت.((همأولدقهكيومذنوولمنكمانذلك-عنديكونمايستريعنى

ممنفرجليعلملاكانفإن،يعلمكانإنمنهأقربكم"ليليه)1(:ع!ي!اللهرسول

.(2)"وأمانةورعاعندهأنتدرون

ماتتإذاامرأتهيغسلىالرجلىباب

محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-6738

حدثنا،بحرانالسلمئمعشرأبىبنالحسينعروبةأبوأخبرنا،الحافظ

،إسحافابنعن،سلمةبنمحمدحدثنا:قالابكاربنوأحمدهشامبنعمرو

رجع:قالتعائشةعن،اللهعبيدعن،الزهرىعن،عتبةبنيعقوبعن

وأنارأسىفىصداعاأجدوأنابالبقيعجنازةمنيومذاتتج!يمااللهرسول

قبلىمتلوضزك"وما:قالثم.15وارأساعائشةياأناابل:قال.وارأسأه:قولأ

فعلتلوواللهبكلكأنى:قلتدفنتك؟إ.ثئمعليكوصفيتوكفنتكفغسلتك

جمراللهرسولفتبسم.نسائكببعضفيهفأعرستبيتىإلىرجعتقد،ذلك

منهاأوجهعلىويخرج،(2752)فىمثلهعلىالتعليقوتقدم.!أليله:المهذبوفى،النسخفىكذا(1)

الصحيح.مجرىالمعتلأجرىيكونأن

سمعهمنكر،حديثهذا:1328/3الذهبىوقالبه.سلامطريقمن(24881)أحمدأخرجه(2)

.51والجعفىوجابر،سلاممنالحجاجبنإبراهيم
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ماتتإذاامرأتهيغسلالرجلبابالجنائزكتاب

.(1)هيفماتالذىمرضهفىبدئثم

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6739

محمدحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،الضفارالفهعبد

أفهعن،طالبأبىبنعلىبنمحمدبنعونحدثنا،المخزومئموسىابن

نأجعفرأئمعن،المهاجربنعمارةوعن،أظنهجعفربنمحمدبنتجعفرأم

بنوعلئأنتفاغسلينىمتأناإذاأسماءيا:قالت!ي!اللهرسولبنتفاطمة

ر!!بما)2(.وأسماءعلىفغسلها.طالبأبى

أخبرنا،(3الحافظأحمدأبوأخبرنا3)،الحافظحازمأبووأخبرنا-0674

ابنيعنىالفهعبدحدثنا،الذمشقئيوسفبنعميربنأحمدالحسنأبو

بنعونعن،موسىبنمحمدعن،نافعبنالفهعبدحدثنا،الربيرئحمنئ

بنتفاطمةأن،عميسبنتأسماءعنأفه،عنالهاشمى،محمد

هوفغسلها،ز!بهطالبأبىبنعلىزوجهايغسلهاأنأوصتجم!الفهرسول

عميسبى)4(.بنتوأسماء

محمدبنعونعن،موسىبنمحمدعن/الذراوردئورواه-397/36741

وابن،(1465)ماجهوابن،(7079)الكبرىفىالنسائىطريقهومن،(25908)أحمدأخرجه(1)

.(16666)فىوشأتى،(6642)فىوتقدمبه.سلمةبنمحمدطريقمن(6586)حبان

من(412)الطاهرةالذريةفىالدولابىوأخرجه.بهقتيبةطريقمن2/43الحليةفىنعيمأبوأخرجه(2)

.(1170)فىمطولاوشأتى.انقطاعفيه:3/1329الذهبىوقالبه.موسىبنمحمدطريق

.م:منسقط(3-3)

به.نافعبناللهعبدطريقمن2/79الدارقطنىأخرجه(4)
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ماتتإذاامرأتهيغسلالرجلبابالجنائزكتاب

علىبنمحمد،ظ2/41بنتجعفرأمأن،المهاجربنعمارةعن،علىابن

بنتفاطمة4!فروعلئأناغسلت:قالتعميسبنتأسماءحدثتنى:قالت

المؤمل،بنمحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبو.حدشماهع!يىاللهرسول

بنالعزيزعبدحدثنا،النفيلئحدثنا،الشعرانئمحمدبنالفضلحدثنا

.افدكره.موسىبنمحمدحدثنىمحمد،

أخبرنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-6742

بنعلىحدثنا،الأنصارىموسىبنإسحاقحدثنا،الحذاءالحسينبنأحمد

عن،أبيهعن،البجلىالمهاجربنإبراهيمبنإسماعيلحدثنى،ثابت

.(2)ماتتحينامرأتهغسلرفجبهمسعودابنأنالأسود،بنالرحمنعبد

حينامرأتهغسلأنه،الأسودبنالرحمنعبدعنالاسنادوبهذا-4367

-"(3).

قلابةوأبى(زيد)بنوجابر(4)علقمةعنامرأتهالزوجغسلفىوروينا

حينماامرأتهغسلأنهمسعودبناللهعبدعنوروى6)،التابعينمنوغيرهم

عنالحصينبنداودعنأرطاةبنالحجاجعنوروى.(6ضعيفبإسنادماتت

،عمارةعن:منبدلا.وعمارة:وعنده،3/631،416والحاكم،(0762)المعرفةفىالمصنف(1)

بنت.:منبدلا.وزوجة

به.ثابتبنعلىطريقمن(4818)العللفىأحمدبناللهعبدأخرجه(2)

.(11079)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)

.(1053)صالحابنهروايةأحمدمسائلينظر(4)

.(6121)الرزاقعبدمصنفينظر(5)

.تقدمفقدبحذفهوالصواب."المؤلفأصلمن"سقط:الأصلحاشيةوفى،النسخفىكذا(6-6)
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الجنائزكتاب

.(1)امرأتهبغسلأحقالزجل:قالعباسابنعنعكرمة

زوجهاالمرأةغسلباب

زوجهاالمرأةغسلباب

أحمدبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوحدثنا-6744

أيوبأبوحدثنا،رستةبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،الأصبهانئبطةابن

بنالفهعبدبنمحمدحدثنا،عمربنمحمدحدثنا،المنقرىداودبنسليمان

ر!جبهبكربوأتوفى:قالتعائشةعن،عروةعن،الرهرىعن،الزهرممئىأخى

نأوأوصى،عشرةثلاثسنة(2)الأولىجمادىمنبقينلثمانالثلاثاءليلة

.(3)الرحمنبعبدفاستعانتضعفتوإنها،امرأتهعميسبنتأسماءتغسله

صاحبالواقدىعمربنمحمدراويهكانوإنالموصولالحديثوهذا

مليكةأبىابنعنمراسيلشواهدفلهبالقوئ)4(وليس"و"المغازى""التاريخ

غسلتعميسبنتأسماءأن،إبراهيمبنسعدعنرباحأبىبنعطاءوعن

.()بذلكأوصىز!جنهبكرأباأنبعضهموذكر،ل!لمحبهبكرأبازوجها

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-6745

بنداودطريقمن(6122)الرزاقوعبدبه.حجاجطريقمن(11077)شيبةابىابناخرجه(1)

ضعيف.إسناده:3/1329الذهبىوقالبه.الحصين

.!الاخرة":مفى(2)

.3/63الحاكم(3)

.(163)فىتقدم(4)

عن3/032سعدوابن.بهمليكةابىابنعن(00711)شيبةابىوابن،(1716)الرزاقعبدأخرجه(5)

إبراهيم.بنسعدذكردونعطاء
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...المشركينمنقرابتهذايغسلالمسلمبابالجنائزكتاب

حدثنا،الجبارعبدبناللهعبدحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

عن،المسيببنسعيدعن،الزهرئحدثنىالأزدى)1(،اللهعبدبنالحكم

!كسلتهرجلا)2(الله"رحم:!قول!يماللهرسولسمعت:قالتر!نهاعائمثمة

أسما4امرأتهغسلته؟بمربأبىذلك!عل:!الت."(3)أخلاففىوكفنامرأظ،

ضعيف.إسنادهذايبتذلها)4(.كانالتىثيابهفىوكفق،الأشجعئةعميسبنت

398/3القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبو/وأخبرنا-6746

بنالرحمنعبدزرعةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بنعبادبنيحيىعن،إسحاقبنمحمدحدثنا،خالدبنأحمدحدثنا،عمرو

مناستقبلتكنتلو:قالتر!ئهاعائمثمةعن،أبيهعنالزبير،بناللهعبد

.()نسائهغيرلمجيمالنبئغسلمااستدبرتماالأمر

يجوز.ماعلىإلىيتلهفولا،ذلكعلىدقهفت:اللهرحمهالشيخقمال

المشرحين،منقرابتهذايغسلىالمسل!اباب

عليهيصلىولا،ويدفنه،جنازتهويتيع

بنأحمدبنعمربناللهعبدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6747

.تركوه:3/1329الذهبىقال(1)

امرا".":مفى(2)

.1/24للحربىالحديثغريب.البالىالثوبوهو،خلقجمع:الأخلاق(3)

للمصنف.(4432)الصغيرالجامعفىالسيوطىعزاه(4)

من(1430)داودوأبو،(62630)وأحمد.بهخالدبنأحمدطريقمن(4641)ماجهابنأخرجه(5)

.(6695،6696)فىوتقدمبه.إسحاقبنمحمدطريق
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...المشركينمنقرابتهذايغسلالمسلمبابالجنائزكتاب

عن،دكينبنالفضلحدثنا،أئوببنشعيبحدثنا،بواسطالمقرئشوذب

أتيت:قالهب!!لعلىعن،كعببنناجيةعن،إسحاقأبىعن،سفيان

"اذهب:قال،أباهيعنىمات.قدالضحاذالشيخعفكإن:فقلتجميرالنبئ

عافىثئم،فاغتسلتمرنىفأ،لهفقلتتيتهفأتأتميىإ.حئىحدثاتحدثنولا،فواره

(1)صير
.شىءمنبهنالأرضعلىمايسزنىمابدعواتلى

عن،عثمانبنعمروعن"المراسيل"فىداودأبووروى،و6748-41/3

أبىعن،صفوانعنكلاهما،المغيرةأبىعن،عوفبنمحمدوعن،بقثة

يعارض!ي!الفهرسولخرجطالبأبوتوفىلما:قالالهوزخ!اليمان

رحم"برتك:ويقوللها-مجانبايمشىفجعل:عوفابنقال-جنازته

أبوأخبرنا،محمدبنمحمدبكرأبو.أخبرناهقبرهعلىيقمولمخيزا".وجزيت

.(2)فذكرهداود.أبوحدثنا،اللؤلؤىعلىأبوحدثنا،الفسوىالحسين

النضروى)3(،منصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-6749

،سنانأبىعن،سفيانحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدبنأحمدحدثنا

نصرانيا.ماتأبىإن:فقالعباسابنإلىرجلجاء:قالجبيربنسعيدعن

أنءامواوالذلينللثبئ؟ت)ما:قالثئم.ادفنهثئم،وحنطهوكفنهاغسله:فقال

فىوتقدم،بهسفيانطريقمن(0502)والنسائى،(4321)داودوأبو،(0931)أحمدأخرجه(1)

.(2753)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1467)

.(524)المراصيل(2)

"البصروى،.:الأصلفى(3)
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الميتغسلمنالغسليرلممنبابالجنائزكتاب

.(113:التوبةأالآية(1)!يفزقأؤلي!انوأولؤصلفمشركينيسئتغفرو(

(2)الميتغسلمنالغسليرا!لمنباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0675

وهب،ابنأخبرنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ابنعن،عكرمةعن،المطلبمولىعمروعن،بلالطابنيعنىسليمانعن

غسلتموه)3(.إذاغسلميتكمفىعليكمليس:قالطأنهه!رعباس

منوروينا.(4)عباسابنعنجبيربنوسعيدعطاءعنذلكفىوروينا

ليسالفسلمفإنبمموتاكمئنجسوا"لا:مرفوعاعباسابنعنعطاءعنآخروجه

وابنعمروابنوقاصأبىبنلسدعنذلكفىورو!ا.(ممما")ولاح!ماىبم!جنب-

.الطهارةكتابفىذلكجميعمضىوقد،6وعائشهمسعود

امرآةمعه!اليسالرجالمعتموتالمرأةباب

الحسينأبوأخبرنا،أحمدبنمحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا-6751

حدثنا،اللؤلؤىأحمدبنمحمدعلىأبوحدثنا،إبراهيمبناللهعبد

به.عيينةابنعن(9937)الرزاقعبدواخرجهتفسير(.-0371)منصوربنسعيدسنن(1)

وتقدم:قلتاص.فليغتسل".ميتاغسل"من:حديثصححالعلماءبعض:3/1330الذهبىقال(2)

.(1455-ا447)المصنفعندالحديث

.(1476)فىتخريجهتقدم(3)

.(1474،1475)فىتقدم(4)

.(1478)فىتقدم(5)

.(1485،1487-ا1480،1481،483)فىتقدمماينظر(6)
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399/3

امرأةمعهمليسالرجالمعتموتالمرأةبابالجنائزكتاب

محمدعن،عياشابنيعنىبكرأبوحدثناعئاد،بنهارونحدثنا،داودأبو

معالمرأةماتت"إذا:لمججع!الفهرسولقال:قالمكحولعن،سهلأبىابن

فإنهما،غيرهرجلمعهنليسالنساءمعوالزجلغيرها،امرأةمعهمليسالزجال

ء(1)ءو
مرسل.هذا.(2)"ءاملايجدلامنبمنزلةوهماويدفنان،ن!-

النساءمعيموتالزجلفىلمجح!النبىعن3عرمهبنسنانعنوروى

بالصعيد(اييممان)محرما)4(:منهمالواحدليسالزجالمعتموتوالمرأة

.(6)لمأيغسلانولا

الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا/-6752

يعنىيزيدحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،الأصثمهوالعباسأبوحدثنا:قالا

فىعمرابنعن،نافععن،مطرعن،عروبةأبىبنسعيدأخبرنا،هارونابن

ثيابها)8(.فى(7)ترمس:قالامرأومعهمليسالزجالمعتموتالمرأة

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

"يتيممانإ.:م،سفى

قالثم.عليهيتابعلا:الجارىقال.مجهولمحمد:3/1331الذهبىوقال.(414)المراسيل

شىء.لامكحولومراسيل:الذهبى

السكن"ابن"كتابمننسخةفىرأيته:فتحونابنعنحجرابنونقل)عرفة!.:س،الأصلفى

.483/4الاصابةقات.بعدهاالراءوسكونالمهملةبكسر

"كذا،.:الأصلفىفوقهاوكتب،بالنصب،النسخفىكذا

)يتيممان".:م،3ص،سفى

وقال.(3635)الصحابةمعرفةفىنعيمأبووعنه،سنانحديثمن(6497)الطبرانىأخرجه

يصح.لم:3/1331الذهبى

.3/121للخطابىالحدبغريب.بالترابواريتهإذا:الثىءرمست:يقال

به.هارونبنيزيدعن(06811)سيبةأبىابنأخرجه
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امرأةمعهمليسالرجالمعتموتالمرأةبابالجنائزكتا!

الحسنومحنبالصعيد)1(.تيمم:قال!أنهالمسيبابنمحنويذكر

أبىبنعطاءقال!وكذا!(2)الثيابفوقمنالماءعليهايصب:البصرى

(3)

.ربا!

.(11064)شيبةأبىابنمصنفينظر(1)

المصنففىالرزاقعبدوعند.الحسنعنالرزاقعبدطريقمن259/5،260المحلىينظر(2)

هى.كماتدفن:الحسنعن(6129)

.(11067)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)
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...أثوابثلاثةفىالرجلتكفينفىالسنةبابالجنائزكتاب

الحنوطوحيفالحفن،عددأبوابجماع

أثوابثلاثةفىالرجلتحفينفىالسنةباب

عمامةولاثميصقفيهنليس

المزكى،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرئاأبوأخبرنا-6753

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الفضلأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافحئ

أبوحدثنا،خزيمةبنىر!لاحدئنا،العدليوسفبنيعقوببنالحسن

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعنجميعاسفيانحدثنا،الملائئنعيم

ليسسحولية)1(بيضأثوابثلائةفىكفن!ي!جملاللهرسولأنر!نها،عائشة

كفن:قالتالثورىروايةوفى،(2)مالكحديثلفظ.عمامةولاقميصفيها

ولاقميصفيهاليسكرسف)4(سحول)3(أئوابئلائةفىع!ي!اللهرسول

أبىابنوعن،نعيمأبى(ظ3/41عن""الصحيحفىالبخارئرواه.عمامة

.()مالكعنأويس

بشرسهلأبوأخبرنا،المستملىأحمدبنكاملجعفرأبو4576-حدئنا

.8/7النووىلرحمسلمصحح.باليمنقريةسحولإلىمنسوبة:سحولية(1)

الشائىطريقهومن،223/1ومالك،266/1والشافعى.(2080)المعرفةفىالمصنف(2)

(1897).

"سحوليةأ.:مفى(3)

.8/7النووىدرحمسلمصحح.القطن:الكرسف(4)

.(1271،1273)البخارى(5)
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...أثوابثلاثةفىالرجلتكفينفىالسنةبابالجنائزكتاب

بنيحيىحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئأحمدابن

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعنمحمد،بنالعزيزعبدأخبرنا،يحيى

ليس،بيضسحوليةأثوابثلاثةفىكفن!كج!الفهرسولأنأخبرتهر!بهاعائشة

(2)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)عمامةولاقميصفيها

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-6755

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوإسحاق

بنهشامعن،عياضبنأنسأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا

أبىمرضاشتدلما:قالت!ك!النبىزوجعائشةعن،أبيهعن،عروة

فقلت:،عليهوأغمى،بكيت4!فربكر

مدفوق)4(مر؟(3)ىففإنهمقئعادمعهيزاللامن

)وجآءت:ولكنبنئةياقلتكماليس:فقالزجنهبكرأبوفأفاق:قالت

توفىيومأئ:قالثم.(19أق:تحيد!متهبهتماذلكبالحقاتمؤتسكزه

هذا؟يومفأى:(فقال:قالت.الاثنينيوم):فقلت:قالت!ص؟اللهرسول

فمات:قالت.الفيلوبينبينىماالفهمنأرجوفإنى:قال.الاثنينيوم:قلت

به.الدراوردىمحمدبنالعزيزعبدطريقمن(0692)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجه(1)

.(.../940)مسلم(2)

.س،الأصل:فىليس(3)

لانهأوالمعنى،جوفهفىمحبوساأى:مقنعاومعنى."مدفون":3صوفى،لمامدفوف":الأصلفى(4)

ء3/230،231الحديثغريبفىالفائقينظرالبكاء.يبرزهأنبد

الأصل.:منسقط(ه-5)
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...أثوابثلاثةفىالرجلتكفينفىالسنةبابالجنائزكتاب

كفنتمكمفى:وقال:قالت.يصبحأنقبلفدفنالثلاثاء،ليلة

بيضبىجدبسحولئةأثوابثلاثةفىكفناهكنا:فقالت!شت؟اللهرسول

(1)عدروبههذا-ثوبىاغسلوا:محرفقال:قالت.عمامةولاقميص!فيهاليس

ر!ا:عائشةفقالت.جديدينثوبينمعهواجعلوا-(2)قشمأوزعفران

هوإنما؟المئتمنالجديدإلىأحوجالحئلها:فقالخلق.إنه:فقلت

فىمادون،هشامعنوهيبحديثمنبمعناهالبخارئأخرجه.(3)للمهلة

.(4)الآيةوقراءتهوقولهاعائشةبكاءمنصدره

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6756

عمر،أبىابنحدثنا:قالاسهلبنوأحمدمحمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

عن،إبراهيمبنمحمدعن،الهادبنيزيدعن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا

فى:قالت!سح؟الفهرسولكفنكمفى:عائشةسألت:قالأنهسلمةأبى

.(6)رمعأبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.(سحولئة)أثوابثلاثة

(2

(3

(5

(6

.233/9البارىفتحينظر.الزعفرانأثرهو:الرح

.(قش)م26/395التاجينظر.الثوببهيصبغأحمرطينبفتحها.:وتيل،الميمبكسر:المشق

الصديدبالفتحالمهلة:الأصمحىقال...،وفتحهاوكسرهاالميمبضمرويناه:عياضالقاضىقال

.1/389الأنوارمشارقالجسد..صديدبالضمالمهل:هامابنوقال،الكسرفيهالخليلوحكى

وأحمدبه.عياضبنأن!طريقمن(103)الصحابةمعرفةفىنعيمأبوأخرجهوالحديث

طعروةطريقمن(3036)حبانوابن،الحديثصدردونبمعناهبههثامطريقمن(05250)

.(6992)فىوسيأتىمختصرا.

.(1387)البخارى

به.الدراوردىمحمدبنالعزيزعبدطريقمن(24625)أحمدأخرجه

.(47/941)مسلم
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لمجتاللهرسولكفنفىروينامايخالفالذىالخبرذكربابالجنائزكتاب

!لمجحواللهرسولحفنفىروينامابخالفالذىالخبرذحر/باب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6757

عن،إدريسابنحدثنا:قالاشيبةبىأبنوعثمانحنبلبنأحمدحدثنا،داود

فى!س!اللهرسولكفن:قالعباسابنعن،مقسمعنزياد،أبىبنيزيد

:عثمانوقال1).فيهماتالذىوقميصه،ثوبانالحلة؟نجرانيةأثوابثلاثة

يزيدرواههكذا.(ا!يش!فيهماتالذىوقميصه،حمراءحلة؟أثوابثلاثةفى

مرسلا)2(.البصرىالحسنرواهوبمعناه،مقسمعنزيادأبىابن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6758

ابنعن،سفيانعن،قبيصةحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

فىءلمج!النبىكفن:قالعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،ليلىأبى

.(4)ليلىأبىبنالرحمنعبدبنمحمدرواهكذا.(3)ةربحوبردأبيضينثوبين

مرسلا:زجهطالبأبىبنعلىبنالحسينبنعلئرواهوبمعناه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-6759

الأصل.:فىليس(ا-1)

ابنطريقمن(1471)ماجهابنوأخرجه.(1942)وأحمد،(3153)داودأبىعندوالحديث

،صدوقومقسم،لينفيهيزيد:3/1332الذهبىوقال.عثمانقولماجهابنعندوليس.بهإدريس

حزم.ابنضعفه

.(6170)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

به.سفيانطريقمن(2861)أحمدأخرجه(3)

.بقوىوليس:3/1332الذهبىوقال(4)
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غيرهاعلىذلكفىالاشتباهسبب!مناعائشةبيانبابالجنائزكتاب

،إسحاقابنعن،بكيبربنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

فى،و4/41ك!ي!الفهرسولكفن:قالالحسينبنعلىعن،الرهرئحذثنى

إدراجا)3(.فيها(2)أدر!حبرةوبردصحارئين)1(ثوبين؟أثوابثلاثة

غيرهاعلىذلكفىالاشتباه(4)ببسرمحتناعائشةبيانباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهإعبدبنمحمدأخبرنا-0676

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الوزاقال!لامعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

جدىأخبرنا،لهوالففظطاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(معاويةأبو

أبوحدثنا،ئر!لابنهنادحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصوربنيحيى

كفن:قالتر!تهأعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاوية

قميصفيهاليس،كرسفمنسحولئةبيضأثوابثلاثةفىك!ي!الفهرسول

ليكفنحفةلهاشتريتأنهافيهاالناسعلىشثهفإنماالحفةفأفا،عمامةولا

لنفسىلأحبسنها:فقالبكرأبىبنالفهعبدفأخذها،الحفةفتركتفيها،

فباعهافيها.لكفنهجمتلنبئهوجلعزالفهرضيهالو:قالثمفيها.أكفنحتى

النهاية.كالغبرةخفيةحمرةوهى،الضحرةمنهى:وقيل،إليهاالثوبنسبباليمنقرية:صحار(1)

12/3.

.3/169المعبردعون.لفأى:أدرج(2)

شيبةأبىوابن،(6163)الرزاقوعبد.بهإسحاقابنطريقمن(517)عقبالجارودابناخرجه(3)

به.الزهرىطريقمن(11175)

.!)بسبب:م،3صفى(4)
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غيرها3علىذلكفىالاشتباهسبب!أعائشلأبيانبابالجنائزكتاب

(2)صا
.وعيرهيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلئمرواه.بثمنهاوتصدق

كفن:قالت:بإسنادهمعاويةأبىعنالجبارعبدبنأحمدورواه

نزعاثئمفيهماولف،بكرأبىبناللهلعبدكاناحبرةبردينفى!ك!اللهرسول!

أمسكهماإنمابكرأبىبنالفهعبدأنعلىدلالةوفيه،(3)الحديثوذكر.عنه

ذلك:علىتدل!أيضاهشامعنمسهربنعلىورواية،لهكانالأنهمالنفسه

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6761

مسهر،بنعلئحدثنا،حجربنعلئحدثنا،شاذانبنمحمدحدثنا،يعقوب

حلةفىت!ك!النبىأدر!:قالتز!نهأعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

أثوابثلاثةفىوكفن،عنهنزعتثمبكر،أبىبنالفهلعبدكانتيمنية

أكفن:وقال!الحفةاللهعبدفرفع،قميص!ولاعمامةفيهاليسيمانيةسحولية

مسلمرواه.(4)اهبفتصدق!فيها؟وأكفنجميماللهرسول!يكفنلم:قال!ثمفيها.

.(حجر)بنعلىعن""الصحيحفى

وأبوالفقيهالوليدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6762

أبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا:قالاجعفرأبىابنعمرو

عنكفهم،ووكيغوعبدةإدريسبنواعيينةبنواغياثبنحفصحدثنا،شيبة

به.معاويةأبىطريقمن(0244)يعلىوأبو،(770)إسحاقأخرجه(1)

.(45/941)مسلم(2)

به.الجبارعبدبنأحمدطريقمن247/7،248النبوةدلائلفىالمصنفأخرجه(3)

به.مسهربنعلىطريقمن(6629)حبانابنأخرجه(4)

.(46/941)مسلم(5)
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401/3

غيرهاعلىذلكفيالاشتباهسبب!همتاعائشةبيانبابالجنائزكتاب

عن،أبيهعن-هشامعنغياثبنحفصحديثلفظوهذا-عروةبنهشام

قميصفيهاليس،يمانيةبيضأثوابثلاثةفىكفنجم!اللهرسولأن،عائشة

بردفىكفنكانقدالهيزعمونإنهم:ر!نهمالعائشةفقيل:قال.عمامةولا

فىمسلمرواهيكفنوه)1(.ولمحبرةببردجاءواقد:ر!ئهاعائشة/قالت.حبرة

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

حامدأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-6763

حدثنا،اللهعبدبنعلئحدثنا،الذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،الشرلىابن

بنالقاسمحذثنى:قالالزهرئحذثنى:قالالأوزاعىعن،مسلمبنالوليد

أخرثم،حبرةثوبفىلمجي!الفهرسولأدر!:قالتر!نهاعائشةعن،محمد

.(3)دعبعندناالثوبذلكبقاياإن:القاسمقال.عنه

هوبثمنهوتصدقبكرأبىبنالفهعبدباعفالذى:اللهرحمهالشيخقال

هوعندنا.بقاياهإن:القاسمقالوالذى،ثوبانعندهموالحفة،الحفة

أنهشافيابيانا!عاعائشةفبينت،وفيهفيهاكفنأنهزعمواائذىالثالثالثوب

وكفن،فيهايكفنفلمحبرةوببردحفةيسفونهماكانوااللذينبالثوبين!أ

داودأبووأخرجه.(14691ماجهابنوعنه،بهوحدهحفصعن(11146)شيبةأبىابنمصنف(11

سفيانعن(211242وأحمد.بهحفصطريقمن(18981والنسائى،(9961والترمذى،(52131

به.وكيععن(256801وأحمدبه.إدريىابنعن(253231وأحمدبه.

.(.../9411مسلم(21

حبانوابن،(7118)الكبرىفىوالشائى،(3149)داودابووعنه،(252801أحمدأخرجه(31

.(27011داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الوليدطريقمن(66261
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واحدثوبفيالتكفينجوازعلىالدليلبابالجنائزكتاب

أعلم.والله،عمامةقميمولافيهاليسكرسفبيضأثوابثلاثةفى

واحدثوبفىالتحفينجوازعلىالدليلباب

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-6764

وأخبرنا)ح(معاويةبوأحدثنا،حمادبنمحمد،ظ41/4حدثنا،الطوسئأحمد

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو

بنيحيىحدثناقالا:الوراقالسلامعبدبنومحمدالفراءالوهابعبد

الأرتبنخبابعن،شقيقعن،الأعمشعن،معاويةأبوأنجبرنا،يحيى

أجرنافوجب،اللهوجهنبتغىاللهسبيلفىجميماللهرسولمعهاجرنا:قال

عمير،بنمصعبمنهمشيئا،أجرهمنيأكللممضىمنفمنا،اللهعلى

علىوضعناهاإذافكنا،نمرةإلافيهيكفن2شىلهيوجدفلمأحديومقتل

فقال،رأسهخرجرجليهعلىوضعناهاوإذا،رجلاهخرجترأسه

:قالالإذخر)1(".منرجليهعلىواجعلوا،رأسهييىمما"ضعوها:لمجي!الفهرسول

يحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)(2)اهبدهيفهوثمرتهلهأينعتمنومنا

.(4)الأعمشعنأخرأوجهمنالبخارىوأخرجه،يحيىابن

.(ر)ذخ79صالمنيرالمصباح.ابيفنجفوإذا،الريحذكىمعروفنباتالإذخر:(1)

.5/250النهايةيجنيها.يهدبها:(2)

داودوابو،(..؟/049)ومسلم،(4846)والبخارى.بهمعاويةأبىعن(58012)أحمدأخرجه(3)

به.الأعمشطريقمن(1902)والنسائى،(3853)والترمذى،(2876)

.(1276،3897)والبخارى،(094/44)مسلم(4)
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واحدثوبفىالتكفينجوازعلىالدليلبابالجنائزكتاب

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-6765

عن،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيالنبنالحسنأخبرك!،الإسماعيلئ

بطعامأص!عوفبنالزحمنعبدأن،أبيهعن،إبراهيمبنسعدعن،شعبة

إدنبردةفىوكفنمنىخيروهوعميربنمصعبقتل:فقال!صائما،وكان

وقتل:قال!وأراه:قال!-رأسهبدارجلاهغطىوإدن،رجلاهبدترأسهغطى

ماالذنيامنأعطينا:قال!أوالذنيا-منلنابسطثئممنى-خيروهوحمزة

تركحتىيبكىوجعللنا.عخلتحسناتناتكونأنخشيناوقدأعطينا-

بنالفهعبدعنوغيرهعبدانعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)الطعام

.(2)المبارك

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-6766

أبووأخبرنا)ح(مهدىبنإبراهيمحدثنا،الرعفرانئمحمدبنالحسنحدثنا

محمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبد

حدثنا،مهدىبنإبراهيمحدثنا:قال!محمدبنالعباسحدثنا،يعقوبابن

الزبيرعن،أبيهعن،عروةبنهشامأنبأنا:قال!زائدةأبىبنزكرئابنيحيى

امرألىوجاءت،ناحيةو!عالنبئجلسأحديومالمشركونانصرفلما:قال!

أفىهىإذاتوسمتها)4(فلفا."المرأةإالمرأة:و!عالنبئفقال!،القتلى3تؤم

به.إبراهيمبنسعدطريقمن(1274)البخارىوأخرجه.(96)الماركلابنالجهاد(1)

.(1275،4045)البخارى(2)

.(مم1)9صالمنيرالمصباحتقصد.:تؤم(3)

.(مسى)و34/46التاجمعرفتها.وجوهواستقصيتنظرتها:توسصتها(4)
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...القميصفيالتكفينجوازبابالجنائزكتاب

لك.أرضلا:وقالتصدرىفىفلدمت)1(.ارجعىأمهيا:فقلت،صفية

فىكفنوا:فقالتثوبينفأعطتنى:قال.عليكيعزم!كج!أاللهرسولإن:فقلت

3/402،كفنلهليسالأنصارمنرجلاحمزة/جنبإلىفوجدنا:قال.أخىهذين

جنبهإلىوالأنصارىثوبينفىحمزةبمفنأنغضاضةأنفسنافىفوجدنا

منهماواحدكلفكفنا،الثوبينأجودفىبينهمافأقرعنا:قالكفن.لهليس

.(2)هلطارالذىالثوبفى

القميصفىالتحفينجوازباب

آ!يكاللهلرسولاختيرمانختارحناوإن

أخبرنا،ببغدادبشرانبنالفهعبدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-6767

حدثنا:قالاالرزازعمروبنمحمدجعفروأبوالصفارمحمدبنإسماعيل

اللهعبدبنجابرسمععمروعن،عيينةبنسفيانحدثنانصر،بنسعدان

بهفأمر،حفرتهأدخلمابعدأبىبناللهعبدقبر!ح!اللهرسولأتى:يقول

قميصه،وألبسه،ريقهمنعليهفنفث،فخذيهأوركبتيهعلىفوضعه،فأخرج

،وغيرهإسماعيلبنمالكعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)أعلموالله

.(4)سفيانعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه

.(مدال413/33التاج.ضربت:لدمت(1)

به.هشامطريقمن(1418)احمدأخرجه(2)

به.سفيانطريقمن(19؟.)والنسائى،(07515)أحمدأخرجه(3)

.(2773/2)مسلمو،(0271،0135،5579)البخارى(4)
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...القميصفىالتكفينجوازبابالجنانزكتاب

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-6768

عن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا:قالاالرزازجعفروأبوالصفار

بالمدينةالمطلبعبدبنالعباسكانلفا:يقولاللهعبدبنجابرسمع،عمرو

إلا(و5/41عليهيصلحقميصايجدوافلم،يكسونهثوباالأنصارلهطلبت

محمدبناللهعبدعنالبخارئرواه.(1)إياهفكسوه،أبىبناللهعبدقميص

بمامكافأتهفعلبماقصدج!ك!النبئإن:قيلوقد،(2)سفيانعنالمسندى

أعلم.والفه،صنع

أخبرنا،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-6769

:سفيانقال:وزادالحديثفذكر.سفيانحدثنا،إسحاقحدثنا،ناجيةابن

القميص.بذلكجازاهج!ك!النبئفلعل

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6770

عن،يحيىحدثنامسدد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

ابنأبىبنالقهعبدتوفىلما:قال!عمرابنعن،نافععن،عمربنالقهعبيد

قميصهيعطيهأنفسألهج!ك!القهرسولإلىالقهعبدبناللهعبدابنهجاءسلول!

ليصفىلمجصاللهرسولفقام،عليهيصفىأنسألهثم،فأعطاهأباهفيهيكفن

عليهأتصلى،الفهرسوليا:وقالج!ك!اللهرسول!بثوبفأخذعمرفقام،عليه

:فقالاللهخئرنى"إنما:حهي!لك!اللهرسولفقال!؟عليهتصفىأنالقهنهاكوقد

به.سفيانطريقمن(11190النسائىوأخرجه.(4981مجموعهفىالبخرىابنجعفرأبو(11

.(8003)البخارى(21
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الكفنفىالبياضاستحباببابالجنائزكتاب

التم!اللهيغفرفلنميصستعينالتمدتمتتغفرإنالتملتمتتغفرلاأؤالئم)اشتغفر

عليهفصلى:قالط.منافقإنه:قالط.((سبعينعلىوسأزيد(80التوسة:أ

لقئمولاأبدصائاتمنهمأصدعلى+لقحل)ولا:وجلعزاللهفأنزلط،!ي!اللهرسولط

51ورو،مسددعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(84:التوبةأالاية(1)!قبزهعك

.(2)القطانيحيىعنوغيرهموسىأبىعنمسلم

جعفوابنبكرأبوأخبرنا،العدلطالمهرجانئأحمدأبوأخبرنا-6771

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،البوشنجئبراهيمإبنمحمدحدثنا،المزكى

العاصبنعمروبنالفهعبدعن،الرحمنعبدبنحميدعن،شهابابنعن

ثوبإلايكنلمفإن،الثالثبالثوبويلفويؤزريقفصالميت:قالطأنه

.موقوفوهذا.(3)هيفكفنواحد

خمسةفىعمرابنفكفنه،ماتعمربناللهلعبدابناأننافععنوروينا

.(4)لفائفوثلاثوقميصعمامة؟أثواب

الحفنفىالبياضاستحبابباب

.(ر!ئها)عائشةحديثالبابهذافىمضىقد

(1523)ماجهوابن،(0272)الكبرىفىوالنسائى،9830)والترمذى،(4680)أحمدأخرجه(1)

به.اللهعبيدطريقمن(0024/25)ومسلم،(4670)والبخارىبه.يحيىطريقمن

.(2774/4)ومسلم،(1269)البخارى(2)

.(6188)الرزاقعبدوعنه،1/224مالك(3)

.(11160)شيبةأبىوابن،(6182-6180)الرزاقعبدمصنفينظر(4)

.(6755-6753)فىتقدم(5)
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...غزلهصبغوماالحبرةفيهاستحبمنبابالجنائزكتاب

أخبرنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرئاأبوأخبرنا-6772

بنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبو

بنميمونعن،والحكمثابتابىبنحبيبعن،المسعودىأخبرنا،عون

الثياب"البسوا:زر!لك!اللهرسولوال:قالجندببنسمرةعن،شبيبأبى

.(2)"موتاكمفيهاوكفنواوأطهر،أطيبفإنها،(1)البيض

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبو/وأخبرنا-46773؟3/3

أخبرنا،عطاءبنالوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

عن،المهفبأبىعن،قلابةأبىعن،أيوبعن،عروبةأبىابنهوسعيا

أحياؤكم،فليلبشهبالبياضإعليكم:قالأنهلمججرالنبىعن،جندببنسمرة

.(3)((لباسكمخيرمنف!نهبمموتاكمفيهوكفنوا

.(4)الجمعةكتابفىلمجحرالنبىعنعباسابنعنرؤيناهوقد

نسجا!ثغزلهصئوماالحبرةفيهاستحبمنباب

أبوحدثنا،بكربنمحمداخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-6774

حدثنى،الكريمعبدبنإسماعيلحدثنا،الصباحبنالحسنحدثناداود،

.،البياض":3ص،سفى(1)

،(2810)والترمذى،(20154)وأحمدبه.المسعردىطريقمن(20185)أحمدأخرجه(2)

حسن:الترمذىوقالبه.حبيبطريقمن(3567)ماجهوابن،(9642)الكبرىفىوالنسالى

صحيح.

به.سعيدطريقمن(9645)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

3.آ(.)آفىتقدم(4)
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الكفنتحسينمنيستحبمابابالجنائزكتاب

:قالر!جبهجابرعن،منبهبنوهبعن،أبيهعن،معقلبنعقيلبنإبراهيم

ثوبفىفليكفنشيئافوجدأحذكمتؤفى"إذا:يقولغ!ي!أاللهرسولسمعت

.()"ةربح

حدثنا،داودأبوأخبرنا،محمدأخبرنا،علىأبووأخبرنا-6775

بنحاتمعنسعد،بنهشامحدثنى،وهبابنحدثنى،صالحبنأحمد

الصامت،بنعبادةعن،أبيهعن،نسىبنعبادةعننصر،،ظ5/41أبى

.(2)((الأقرنالكب!ثقالأضحئةوخير،الخلةالكفن"خير:قالعقي!اللهرسولعن

لمجصالنبئأنفىوالأحاديث،غالباأحمرانثوبانوا!هـهى:الشيخقمال

التوفيق.وبالله،أصحالبياضاستحبوأنهبيضثيابفىكفن

الحفنتحسينمنيستحلثماباب

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6776

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،المحمداباذى

أنهجم!النبىعن،اللهعبدبنجابرسمعأنه،الزبيرأبوحدثنى،جريجابن

وقبر(3)طائلغيركفنفىفكفنقبضأصحابهمنرجلاوذكريوماخطب

الانسانيضطرأنإلا،عليهيصلىحتىبالليليقبرأنع!ي!آالنبئفزجر،ليلا

.(2702)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3150)داودأبو(1)

حاتم:3/1336الذهبىوقال.وهبابنطريقمن(1473)ماجهابنوأخرجه.(3156)داودأبو(2)

.مجهول

.7/11النووىبشرحمسلمصحيحالستر.كاملغيرحقيرأى:طائلغير(3)
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فيهالقصدترككرهمنبابالجنانزكتاب

أخرجط.(1)"كفنهفليحشنأخاهاحدكمكفن"إذا:ع!ي!النبئوقال،ذلكإلى

.(2)جريجابنعنمحمدبنحخاجحديث"من"الصحيحفىمسلم

فيهالقصدتركحرهمنباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6777

عن،الجنبئمالكأبوعمروحدثنا،المحاربئعبيدبنمحمدحدثنا،داوفى

يغالىلا:قالل!بهطالبأبىبنعلىعن،عامرعن،خالدأبىبنإسماعيل

يسلبفإنه؟الكفنفىتغالوالا9:يقول!ي!اللهرسولسمعتفإنى؟كفنفى

.(3)((اغيرسسلئا

العدل!،يعقوببنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6778

أبىعن،شعبةأخبرنا،الوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

قال!:كفنا.لىابتاعوا:قالالموتحذيفةحضرلفا:قالصلةعن،إسحاق

لىاشتروا،بهالىحاجةلا:فقال،درهماوخمسينثلاثمائةثمنبحفةفأص!

شزاأومنهماخيرابهماأبذلحتىقليلاإلاعلئيتركالنفإنهما؟أبيضينثوبين

منهما)4(.

داودأبووعنه،(14145)احمدوعنه،(6549)الرزاقوعبد،(0851)الصغرىفىالمصنف(1)

.(6998)فىوسيأتى.(4831)

.(943)مسلم(2)

.انقطاعفيه:3/1336الذهبىوقال.(3154)داودأبو(3)

فىالهيثمىوقالبه.إسحاقأبىطريقمن(0730)والطبرانى،(6210)الرزاقعبدأخرجه(4)

.ثقاترجاله:3/25المجمع
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الحياةحالفىالكفناستعدمنبابالجنائزكتاب

الحياةحالفىالحفناستعدمن/باب

أحبرنى،لاسماعيلئابكربوأأخبرنا،يبلأداعمروبوأخبرناأ-9776

بقالعريزعبدحدثنا،الترجمانئإبراهيمأبوحدثنا:قالاوالمنيعئيعلىأبو

منسوجة)اببردةج!عالنبىإلىجاءتمرأةاأن،سهلعق،أبيهعق،حازمأبى

تعما(.:قالالشملة.:قالوا؟البردةماأتدرون:قالثم،حاشيتهامنها

محتاجا!اللهرسولفلبسها.لأكسوكهافجئ!بيدىهذهنسجت:فقالت

بقفلانفجسها)2(-إبراهيمأبوشك-رداؤهأولإزارهوإنهافخرج،إليها

:قالاكسنيها)3(.!البردةهذهأحسنما:فقاليومئذ-سماهقدلرجل-فلان

والله:القوملهفقال،إليهبهافأرسلطواها!جمالفهرسولدخلفلما"نعم".

أنهعلمتوقدإياهاسألتهثم،إليهامحتاجا!حماللهرسوللبسها؟أحسنتما

قال.أموتيومكفنىلتكونإلاإياهاسألتهماوالله:فقالسائلا.يردلا

عقالقعنبىعق""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)تاميومكفنهوكانت:سهل

.(الإزار)فىيشكولم،العزيزعبد

.3:صمن)1-ا(شط

"فحبسهالا.:3ص،س،الأصلفى(2)

"أكسيتنيهاإ.:مفى(3)

،(0932)والبخارى.بهحازمأبىابنطريقمن(3555)ماجهوابن،(22825)أحمدأخرجه(4)

به.حازمأبىطريقمن(5336)والنسائى

.(2771)البخارى(5)
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الجنانزكتاب

للميتالحفوطباب

للميتالحنوطباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6780

زيد،بنحفادثناحد،مسذدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الضفارعبيد

معواقفاكانرجلاأن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،وعمروأيوبعن

عمرو:وقال.فوقصته:أئوبقال.راحلتهعنفوقعبعرفة!ي!اللهرسول

ثوبين،فىوكفنوهوسدلي،بماءأاغسلوه:!ي!الفهرسولفقال،فمات،قعصتهفأ

قال"ملبيا")1(.:عمرووقاليلئىدا.ل!عثهالفهفإنرأد4؟تخفرواولاتحنطوه،ولا

عمراأنعلىاتفقا؟وسليمانعارموخالفهمسذد،قالهكذا:إسماعيل

عن"الصحيح"فىالبخارئرواهإملبياإ.:قالأيوبوأن،و041/6إيلبى!:قال

يحنطالمحرمغيرأنعلىدليلوفيه.(3)ىضمكمامسلموأخرجه،2مسذد

الاحرام.لأجلوقعالنهىوأن،يخفركما

زيادابنسهلأبوأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبواخبرنا-6781

حدثنا،سواربنشبابةحدثنا،المدائنئ(4)حوربنالفهعبدحدثنا،القطان

بنأبىعن،عتىعن،الحسنعنعبيد،بنيونسعن،مصعببنخارجة

لبنيه:قالفيهماتائذىمرضهمرضلماآدم)إن:!ي!الفهرسولقال:قالكعب

فابغوا،الجنةثمارمنأشتهىوإنى،المريمقيشتهىماأشتهىوإنى،مريفىإنىبنئيا

.(6718)فىتقدم(1)

.(1268)البخارى(2)

.(6717)فىوتقدم،(0612/94)مسلم(3)

.5/231الأنسابوينظر)رباح،.:الأصلفى(4)
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للميتالحنوطبابالجنائزكتاب

فقالوا:عياناالملائكةفلقيمهم،الأرضفىيسعون"فخرجوا:قال."الجئةثمارمنلى

بقبفأمرفقدارجعوا؟:فقال.الجنةثمارمنأبانانبغى:قالوا؟تريدونأينآدمبنىيا

وهموحنطوهوكفنوه،ينظرونوهمروحه"فقبضوا:قال."الجنةإلىأبيكمروح

.(1)"موتاكمفىسنتكمهذه،آدمبنىيا:قالواثئم،ينظرونوهمعليهوصلوا،ينظرون

مصعب.بنخارجةرفعه

فيهوزادعبيد،بنيونسعنوغيرهبشيربنهشيمووقفه-6782

نصرأبو.أخبرظهفافعلوافكذاكم:وزاد.دفنوهثئم،(2)هلحفرواثم:بعضهم

شعيب،بنمحمدبنحامدأخبرنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابن

الحسنعنعبيد،بنيونسأخبرنا،هشيمحدثنا،يونسبنسريجحدثنا

لما:قاليحدثكعببنأبئسمعت:قالالسعدىعتئحذثنى:قال

.(3)بمعناهموقوفافذكره.ادماحتضر

405/3محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا/-6783

بنمحمودحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظ

معاويةأبوحدثنا،القاسمبنهاشمالنضرأبوحدثناعلينا،أملاهغيلان

بنتحفصةعن،بشيرأبىبنالملكعبدعن،سليمأبىبنليثعن،شيبان

توفيت"إذا:لمجراللهرسولقال:قالتمالكبنأنسأمسليمأمعن،سيرين

عن(155)والطيالسى.بهروحبناللهعبدطريقمن7/457دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

مرفوعا.(0702)فىوسيأتىموقوفا.خارجة

.3ص،الأصل:نىليى(2)

به.هشيمطريقمن33/1سعدابناخرجه(3)
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للميتالحنوطبابالجنائزكتاب

سفلتهااحشى"ثم:قال،بطولهالحديثفذكريغسلوها".أنفأرافىواالمرأة

مغسولةطويلةستية)1(خذىثمطيبها،منكرسفهاأمشىثئم،استطعتماكرسفا

فخذيها،وضمىفخذيهابيناعقديهاثئم،(2)النطاقيربطكماعجزهاعلىفاريطيها

ثمدفلتها،بيانفهذاركتتيهامنقريبإلىعجزهاعندمنالشجميةطرفألقىثئم

وكفنيها")3(.طيبيها

حدثنا،عيسىبنعلئحذثنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6784

عن،ادمبنيحيىحدثنا،نميربنالفهعبدبنمحمدحدثنا،نجدةبنأحمد

قال:قالجابرعن،سفيانأبىعن،الأعمشعنالعزيز،عبدبنقطبة

الميتكفن"أجمروا:وروىفأوتروا".المئتأجمرتم"إذا:!رالفهرسول

.(4)"انء

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

هذايعنىوذاكرتهمعينبنيحيىسمعت:قالمحمدبنعباسحدثنا

(1

(2

(3

(4

لابنالحديثغريبيكرن.ماأغلظوهر،الكتانمثاتةمنتتخذالثيابمنضرب:السبنية

،2/47النهايةسبن.لهيقالالمغرببناحيةموضعإلىمنسوبة:الأثيرابنوقال.1/594الجوزى

.(نب)س165/35التاجوينظر

مئارق.الأسفلعلىالأعلىترسلثمشبههأوبحبلوسطهاعلىثربهاالمرأةتثدأن:النطاق

.2/11الأنرار

فىالهيثمىوقال.(6847)فىمطولاوصيأتى.به!ئ!يبانطريقمن(403)52/412الطبرانىأخرجه

ثقة.ولكنهمدل!وهرسليمأبىبنليثفيه:3/22المجمع

حبانوابن،(14540)أحمدوأخرجهادم.بنيحى:مطبوعتهمنوسقط،355/1الحاكم

به.آدمبنيحصطريقمن(3031)
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للحنوطوالمسكالكافوربابالجنائزكتاب

اذأظنولا:يحيىقالادم.بنيحيىإلايرفعهلم:يحيىفقال،الحديث

.(1)اطلغإلاالحديث

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-6785

هشامعن،مالذحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

أجمروا:لأهلهاقالتأنهارةيمابكرأبىبنتأسماءعن،أبيهعن،عروةابن

.(2)رانبتئبعونىولا،حنوطاكفنىعلىاتذروولا،حنطونىثم،متإذابىثيا

للحنوطوالمسكالحافورباب

"اجعلن:قالحيثلمجمالنبىعنعطيةأمعنفيهمضىفقدالكافورأما

.(3)((يلوفاكمنشيئاأوكافورا،الآخرةفى

السجود:مواضععلىيوضعالكافورأنمسعودابنعنويذكر

أبوأخبرناالفارسئ)4(،إبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرناه-6786

الفضلبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الصوفئتوبةأبىبنجعفربنأحمدالحسن

همامحدثنا،عمربنبشرحدثنا،إسحاقبناللهعبد-حدثنا،ملئالآحاتمابن

مسعودابنعن،علقمةعن،النخعئسمعت:قالزائدةأخبرخ!،يحيىابن

.(1460)107/3الدور!بروايةمعينابنتاريخ(1)

.226/1مالك(2)

.(6707-67"16،5)فىتقدم(3)

.277صفىوينتهىسفىخرمهنامن(4)
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406/3

للحنوطوالمسكالكافوربابالجنائزكتاب

السجود)1(.مواضععلىيوضعالكافور:قال

أبوأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبوأخبرنافقد،المسكوأفا-6787

بنيزيدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكر

أباسمعنا:قالاالأزدئوالمستمرجعفربنخليدعن،شعبةأخبرنا،هارون

بنىمنامرأةذكرلمججالفهرسولأن،الخدرئسعيدأبىعنيحذثنضرة

فىمسلمرواه.(2)"الطيبأطيبوالمسكمسكا،خاتمها)حشت:فقالإسرائيل

.(3)هارونبنيزيدعنالناقدعمروعن""الصحيح

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6788

الزحمنعبدبنحميدحدثنا،موسىبنإبراهيمأخبرنا،أيوببنمحمد

:قالوائلأبىعن،سعدبنهارونعن،صالحبنالحسنحدثنا،الزؤاسئ

هو:زلمحبهعلىوقال:قال.به/يحنطأنفأوصىمسكزلمحبهعلىعندكان

.(4)!يجمالفهرسولحنوطفضل

.إسنادهفىعلقمةيذكرولمزياد.:لهيقالشيخعنحمامطريقمن(41211)شيبةأبىابنأخرجه(1)

ومسلمبه.شعبةطريقمن(5279)والنسائىبه.هارونبنيزيدعن(11646)أحمدأخرجه(2)

وأحمد.بهوحدهخليدعنشعبةطريقمن(5134)والنسائى،(991)والترمذى،(2252/18)

داودأبىعندولي!.بهالمستمرطريقمن(1699)خزيمةوابن،(5831)داودوأبو،(42611)

.المرأةذكروالترمذى

.(19/2252)مسلم(3)

شيبةأبىوابن،288/2سعدابنوأخرجه.1/361والحاكم،(1087)الصغرىفىالمصنف(4)

رافضى.هارون:3/1338الذهبىوقال.وائلأبىذكردونبهالرؤاسىحميدعن(13711)
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وتقبيلهالميتعلىالدخولبابالجنائزكتاب

مالك:بنوأنسعمرابنعنذلكفىوروينا

الشريحى،محمدأبوأخبرنا،العمرىالفتحأبوالامامأخبرنا-6789

مسلمة،بنسعيدحدثنارشيد،بنداودحدثنا،البغوىالقاسمأبوأخبرنا

بنعمروبنزيدبنسعيدمات:قالنافععن،أميةبنإسماعيلحدثنا

أتحنطه:ل!نهعمربناللهلعبدسعيدأمفقالتبدريا،وكالنر!جهنفيل

.إياهفناولته.مسككهاع!!؟المسكمنأطيبطيبوأى:فقال؟بالمسك

ومغابنه)1(.مراقهبحنوطهنتتبعوكنا،تصنعونكمايصنعيكنولم:قال

بنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6790

أبىابنحدثنا،إسماعيلبنمحمدإسماعيلأبوحدثنا،علىأخوحمشاذ

مالكبنأنستوفىلما:قالحمياحدثنى،أيوببنيحيىحدثنى،مريم

.(2)ؤجملال!رسولعرقمنفيهمسذحنوطهفىجعل

وتقبيلهالميتعلىالدخولباب

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-6791

أخبرنا،المروزىجميلبنأحمدحدثنا،يعلىأبوأخبرنى،الإسماعيلئ

الأفخاذ،بواطن:والمغابن،جلودهاترقالتىالمواضعمنتحتهفماالبطنمنسفلما:المراق(1)

.2/252،3/341النهايةأيفما.الجلدمعاطفوهى

.(968)للبغوىالصحابةمعجموفى،(2089)المعرفةفىالمصنفعندوالحديث

به،حميدطريقمن(2231)والمثانىالاحادفىعاصمأبىوابن،(13211)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.عرق:منبدلاشعر.:وعندهما
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الجنائزكتاب
وتقبيلهالميتعلىالدخولباب

سلمةأبووأخبرنى:الرهرئقال،ويونسمعمزأخبرنا،المباركبنالفهعبد

أقبلرجبهبكرأباأنأخبرتهجمحرالنبىزوجعائشةأنعوفبنالزحمنعبدابن

الناسيكفمفلمالمسجدفدخل،نزلحتىبال!نح)1(مسكنهمنفرسعلى

فكشف،حبرةببردةمسخىوهولمجيررالفهرسولفتيفم،عائشةعلىدخلحتى

الفهيجمعلاوالفه،أنتبأبى:قالثئم،وبكىفقثلهعليهوأكمث،وجههعن

الرهرئ:قالمتها.فقدعليكالفهكتبالتىالموتةأقاابدا،موتتينعليك

رحبهوعمرخرجرحبهبكرأباأنعباسابناخبرك!:قالسلمةأبوأخبر!

نأفأبى.اجلس:فقال،يجلسأنعمرفأبى.اجلس:فقال،الناسيكفم

،الناسأثها:فقال،عمروتركواإليهالناسفمال،!حبهبكرابوفتشفد،يجلس

الفهيعبدمنكمكانومن،ماتقدمحمدافإنمحمدايعبدمنكمكانمن

قذرسولمإلآمحضذ)وما:وجلعرالفهقال،يموتلاحىوجلعرالفهفإن

)الشحردين!إلىدقنكخ!.عل+أنقلتغ!لأوماتأقايقالرسلقبله!نظت

وجلعرالفهأنيعلمونيكونوالمالناسلكأنوالله:قال.،144:عمرانالأ

إلابشرانسمعفماالناسمنهفتلفاها،بكرأبوتلاهاحينإلاالايةهذهأنزل

.(3)المباركابنعنمحمدبنبشرعن،"الصحيحفىالبخارئرواهيتلوها)2(.

بنىمنازلمنوهو،يلتاللهردولمنزلوبينبينهقيل،المدينةعوالىمنموضع:السنح(1)

لي!فهو،النبوىالمسجدمنالشرقىوالشمالالشمالفىكانتومنازلهم،الخزرجبنالحارث

.168صالجغرافيةالمعالم.اليومالمعروفالعريضمنبعيدا

ابنطريقمن(0184)والنسائى،(24863)واحمدبه.يحلىابىعن(0662)حبانابنأخرجه(2)

.عباسابنحديثعندهماولي!،بهالمبارك

.(1241،1242)البخارى(3)
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وتقبيلهالميتعلىالدخولبابالجنائزكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأحبرنا-6792

عن،عقيلعن،الليثعن،يحيىحدثنا،ملحانابنحدثنا،الصفارعبيد

العلاء-أمأنالأنصارىثابتبنزيدبنخارجةأخبرنى:قالأنهشهابابن

المهاجريناقتسمواأنهمأخبرته!شي!-اللهرسولبايعتقدالأنصارمنامرأو

الذىوجعهفوجع،أبياتنافىأنزلناهمظعونبنعثمانلنافطار،يعنىقرعة

قالت:ع!ير.اللهرسولدخلثلاثفىوكفنوغسلتوفىفلما،فيهتوفى

فقال.اللهأكرمكلقدعليكشهادع!،السائبأباعليكاللهرحمة:فقلت

الله،رسولياأنتبأبى:قطتاكرمه؟".الفهأنيدريك"وط:ع!يواللهرسول

إنىوالله،اليقينجماءهلقدفواللههو"أما:ع!ج!اللهرسولفقال!؟اللهكرمهأفمن

لانىإوالله:لتفقا.((؟ىبيفعلماذاالفهرسولوأناأدرىماوالفهالخير،لهلأرجو

بكيربنيحيىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)ادبأبعدهأحداأزكى

.(2)ادبأبعدهأزكىلافوالله:قالت:اخرهوفى.أثوابهفىوكفن/:وقال

شعيمبوتابعه."هبيفعل"ما:عقيلعنيزيدبننافعوقال:البخارىقال

نأقبلالقولهذاقالأنهسعدبنالليثعنويذكر.3ومعمزديناربنوعمرو

.،ا:الفتحأالايةفبينا!ا!تفلكفتخنا)إنا:عليهينزل

ببغداد،الجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-6793

،0727،7271)فىوسيأتى.بهالزهرىطريقمن(3929)والبخارى،(57274)أحمدأخرجه(1)

21242).

.(1243)البخارى(2)

.(4312)عقبالبخارى(3)
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وتقبيلهالميتعلىالدخولبابالجنائزكتاب

حدثنامنصور،بنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

القاسمعن،عاصمبنالفهعبيدبنعاصمعن،الثورئأخبرنا،الززاقعبد

ميت،وهومظعونبنعثمانعلىدخلؤ!جتالنبئأن،عائشةعن،محمدابن

علىتسيلالذموعرأيتحتى،وبكىفقئلهعليهأكمثثئم،وجههعنفكشف

(1):ص
وجشيه.

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6794

عن،شعبةحدثنا،الطيالسئالوليدأبوحدثنا،الباغندئحدثنا،الصفارعبيد

أحديومأبىقتللفا:يقولاللهعبدبنجابرسمعت:قالالمنكدربنمحمد

ينهونىجميمالنبىأصحابوجعل،وجههعنالثوبوأكشفأبكىفجعلت

فقال،تبكىعمتىوجعلت،ذلكعنينهاك!لالمجيموالنبئ،ذلكعن

بأجنحتهاتظلهالملاتكةزالتمال!كيك؟أ-ما:أوتبكى-)الا:كي!الفهرسول

،0(2)
مسلموأخرجه،الوليدأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.ردعوه((حتى

.(3)شعبةعناخروجهمن

وابن،(989)والترمذى،(3163)داودوأبو،(16524)أحمدوأخرجه.(6775)الرزاقعبد(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقال.بهالثور!طريقمن(1456)ماجه

،(1244)والبخار!،(14187)وأحمدبه.الوليدأبىطريقمن(7021)حبانابنأخرجه(2)

/4712)ومسلم،(1293)والبخار!،(14295)وأحمد.بهشعبةطريقمن(4184)والنسائى

به.المنكدرابنطريقمن(1841)والنسائى،(129

.(2471/130)ومسلم،(4080)البخارى(3)
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الانتشار...خوفعندالأكفانعقدبابالجنائزكتاب

القبرأدخلوهإذاوحلهاالانتشار،خو!عندا!أحفانعقدباب

.(1)راسيبنومسلموالنخعىالشعبىعنذلكفىروى

أخبرناببغداد،الصقربنعلىبنطلحةالقاسمأبووأخبرنا-6795

حدثنا،الدورىمحمدبنعباسحدثنا،الأدمئيحيىبنعثمانبنأحمد

أظنه-يقولأبىسمعت:قالخليفةابنيعنىخلفحدثنا،النعمانبنسريج

بننعيمع!ج!اللهرسولوضعلمايسار-بنمعقلومولاه،مولاهمنسمعه

.الدورىقولمنأحسبه.أظنه:قوله.(3)هيفبالأخلة)2(نزعالقبرفىمسعود

العتكى،داودبنوسليمانموسىبنعبادعن""المراسيلفىداودأبووروا%

.(4)فذكرهلمجج.اللهرسولأنبلغه:قالأبيهعنحدثهمخليفةبنخلفأن

حدثنا،أخبرهمالوليدأباأن،إجازةالحافظاللهعبدأبوأنبأنى-6796

بنعقبةعن،الوارثعبدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيم

وذكر.لسمرةابنمات:قالسمرةأخىابنعثمانحدثنى:قاليسار

فقل:لحدهفىوضعتهفإذا،حفرتهإلىبهانطلق:فقال:قال،الحديث

.(1664)للخطيبوالجامع،(11780،11781)شيبةأبىابنمصنفينظر(1)

،4/014العينينظر.الثوبطرفىبينبهايجمعحديدأوعودمنوهى،خلالجمعهى:الأخلة(2)

العقد.يعنى:شيبةابىابنوعند.73/2والنهاية

أظنه:قولهدون،خليفةبنخلفطريقمن4/279سعدوابن،(17781)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.مولاهمنسمعه

.(419)المراشل(4)

-26-ا



408/3

الجنائزكتاب
اللحدفىالسنةباب

.(1)رجليهوعقدرأسهعقدأطلقثتملمجؤ.الفهرسولسنةوعلىاللهباسم

اللحدفىالسنةباب

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-6797

ومحمدحجاجبنومحفدقتيبةبنوإسماعيلمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

جعفربنالفهعبدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثناقالوا:ال!لامعبدابن

أبىبنسعدأنسعد،بنعامرعنمحمد،بنإسماعيلعن،المسورئ

النبنعلئوانصبوا،لحذالىالحدوا:فيه(2)كلهائذىمرضهفىقالوفاص

بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهع!يهم)3(.الفهبرسولصنعكمانصبا

(4)

يحيى.

الفضلبنموسىبنومحضدالحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-6798

حدثنا،الجئارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

الفهعبيدبناللهعبدبنحسينحذثنى:قالإسحاقابنعن،بكيربنيونس

يحفرواأنأرادوا/لما:قالعباسابنعن،عكرمةعن،عباسابن

وكان،مكةلأهل(يضرح)الجزاحابنعبيدةأبوكانلمجماللهلرسول

من(بغية-274)والحارث.بهالوارثعبدطريقمن1/075المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.سمرةأخىابنعثمانطريق

"مات!.:مفى(2)

.(6689)فىوتقدم.(6854)المعرفةفىالمصنف(3)

.(966)مسلم(4)

.3/204المعبودعونالقبر.وسطفىيشقأى:يضرح(5)
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اللحدفىالسنةبابالجنائزكتاب

فأخذرجلينالعباسفدعا،المدينةلأهليلحد!رسهلبنزيدطلحةأبو

طلحة،أبىإلىأنتواذهب،عبيدةأبىإلىأنتاذهب:فقالبأعناقهما

أباطلحةأبىصاحبفوجدله.حفرجاءأيهمالمجيو،الفهلرسولخراللهم

فلحد،عبيدةأباعبيدةأبىصاحبيجدولمبها(،)افجاءطلحة

.(2)!ي!عاللهلرسول

مختصزا)3(.مالكبنأنسعنذلكوروى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-6799

بنعلىعن،لمملمبنحكامحدثنا،إسماعيلبنإسحاقحدثناداود،

قال:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،أبيهعن،عبدالأعلى

.(4)((انريغلوالشقلنا"اللحد:ع!ي!اللهرسول

مرفوعا:اللهعبدبنجريرعنأيضاذلكوروى

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-6800

:م.)1-أ(لي!فى

ابنطريقمن(6281)ماجهوابن،(39)أحمدوأخرجه.الحاكمعن7/252الدلائلفىالمصنف(2)

أحمدتركهاللهعبدبنحسينفيهإصنادهذا:(591)الزجاجةمصباحفىالبوصيرىتال.بهإسحاق

بالزندقة.البخارىواتهمه،والنسائىالمدينىوابن

.(1557)ماجهوابن،(12415)أحمدأخرجه(3)

طريقمن(4551)ماجهوابن،(0802)والنسائى،(5401)الترمذىوأخرجه.(0832)داودأبو(4)

غريب.حسن:الترمذىوتالبه.سلمبنحكام

عونينهظر.عليهويسقفبينههماالميتويوضع،حافتاهويبنىالقبرأرضوسطيحفرأن:والثق

.3/402المعبود
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عرواللهرسولقطيفةفىروىمابابالجنانزكتاب

،سفيانأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

عن،زاذانعن،اليقظانأبىعميربنعثمانعن،الزحمنعبدبنمسلمعن

كذالغيرنا")1(.والشقلنا"اللحد:كيرالفهرسولقال:قالالفهعبدبنجرير

عنسفيانعنوجماعةوالفريابئوكيعورواه،الثورىعنالززاقعبدرواه

الزحمن)2(.عبدبنمسلمفيهيذكروالمعمير،بنعثمان

كيراللهرسولقطيفةفىروىماباب

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-6801

سمعت:قال(3)ةجمرأبىعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

حمراء)4(.قطيفةعشي!الفهرسولقبرفىأدخل:يقولعباسابن

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6802

شعبة.عن،وكيعأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

(5)

.(6)شعبةعنوكيععنيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلئمرواه.ه0.

وأخرجه.الرحمنعبدبنمسلم:منبدلا.الرحمنعبدعنسالم:وعنده.(6385)الرزاقعبد(1)

الذهبىوقال.بهزاذانطريقمن(19176)وأحمد.بهاليقظانأبىطريقمن(1555)ماجهابن

لين.فيهماوأبرهوعلى،ضعفوه:اليقظانأبىعن3/1341

.،الكابلأهلأوالئق:وعندهبه.وكغعن(19213)أحمدأخرجه(2)

أحمزة(.:مفى(3)

.(2873)الطيالسى(4)

والترمذى،(2021)وأحمدبه.وكغطريقمن(6631)حبانوابن،(3341)أحمدأخرجه(5)

به.شعبةطريقمن(2011)والنسائى،(4810)

.(967)مسلم(6)
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بالموتىالقبلةاستقبالفىجاءمابابالجنائزكتاب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأفظالحااللهعبدبوأأخبرنا-3068

بنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ابنعن،عكرمةعن،اللهعبدبنحسينحدثنى:قالإسحاقابنعن،بكير

قدقطيفةأخذحفرتهفىع!ي!اللهرسولوضعحينشقرانكانوقد:قالعباس

لاوالله:وقالالقبر،فىمعهفدفنهاويفرشهايلبسهالمج!اللهرسولكان

كانتإن-الروايةهذهففى.(1)!ي!ك!اللهرسولمعفدفنت.بعدكأحديلبسها

ذلك.فىللسنةاستعمالاالقبرفىيفرشوهالمأنهمعلىدلالة-ثابتة

تحتيجعلأنكرهأنهعباسابنعنالأصمبنيزيدعنروىوقد

القبر)2(.فىثوباالمئت

بالموتىالقبلةاستقبالفىجاءماباب

كاملبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6804

بنمعاذحدثنا،الرقاشئمحمدبنالملكعبدقلابةأبوحدثنا،إملاءالقاضى

بنالحميدعبدعن،كثيرأبىبنيحيىحدثناشداد،بنحربحدثنا،هانى

نأ،صحبةلهوكانتحدثهأنهأبيهعنعمير،بنعبيدعن،سنان

(3)يقيممنالمصلوناللهأولياءإن))ألا:الوداعحجةفىقالع!ي!اللهرسول

حق،عليهأنهيرىصومهيحتسبرمضانويصوم،عليهكمبنالتىالخمسالضلوات

.(6798)فىتقدم(1)

به.يزيدطريقمن(0711)يعلىأبواخرجه(2)

"يقم".:مفى(3)

-265-



بالموتىالقبلةاستقبالفىجاءمابابالجنائزكتاب

سألهرجلاإنثئمعنها".الفهنهىالتىالكبائرويجم!بيحتسبها،مالهزكاةويعطى

نفعم!وقتلبالفه،(1)الشركتسع؟"هن:فقالالكبائر؟ما،الفهرسوليا:فقال

المحصنة،وقذفالزبا،واكلالييم،مالواكل،الزحفيوموفرارحق،بغيرمؤمنن

ثموأمواتا"./أحياءقبلتكمالحرامالبيتواستحلال،المسلمينالوالدينوعقوق409/3

كانإلأالزكاةويوتى،الصلاةويقيمالكبائر،هؤلاءيعمللمرجليموت"لا:قال

منأو،كتابىمنسقط.(3)"بهذمن(2)مصاريعأبوابهاداليفىكي!النبئمع

السئحر.:شيخىكتاب

:*فاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6805

حسينحدثنا،محمدبنالعباس!!حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنسألت:قالىعلىبنطيسلةعن،أئوبحدثنا،المروزوذىمحمدابن

فقلت،ووجههالماءرأسهعلىينضحوهوعرفةيومالأراكأصلفىوهوعمر

"الكبائر:!الفهرسولقال:فقالالكبائر.عنحدثنى،الفهيرحمك:له

."وقتلورغمانعم:قال؟الذم(4)قبلأ:فقلت."المحصنةوقذف،باللهالإشراك

المسلمين،الوالدينوعقوقالييم،مالواكل،الزحفيوموالفرار،المؤمنةالثفس

.")إشراك:م،3صفىبعده(1)

.7/124المفهم.الغلقيسدهماوهو،مصاريعوجمعه،عضادتيهبينما:البابمصراع(2)

(2304)والنسالى،السحرذكرمع(2875)داودأبووأخرجهالسحر.يذكرولم،1/59الحاكم(3)

الألبانىوحسنه.(2"789)فىوشأتىالكبائر.ذكرعلىمقتصرين.بههانئبنمعاذطريقمنبنحوه

.(2499)داودأبىصحيحفى

التخريج.مصادروينظر.الأصلفىمنقوطةغيروالباء،لا"أقتل:م،3صفى(4)

-266-



الجنائزكتاب

وأمواتا"إا(.أحياءقبلتكمالحرامبالبيتوإلحاد

الفرجد!وللقبورالإذخوباب

والله:فقالالكعبةذكوألههب!فرالخطاببنعموعنالحسهتعنوروينا

موتانا)2(.إليهاونوجهلأحيائنا،قبلةاللهنصبهاأحجارإلاهىما

الفرجوسدللقبورالإذخرباب

حدثنا:قالاالسوسئاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6806

أخبرنىمزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنسلمةأبوحذثنىكثير،أبىبنيحيىحدثنا،الأوزاعىحدثنا،أبى

وقولمكةحرمفىالحديثفذكر.هريرةأبوحدثنى:قالالرحمنعبد

بنالعباسفقال:!الشوكها".يختلى)4(ولاشجوها،(31يعضد"لا:لمجي!النبى

وقبورنا.مساكننافىنجعلهفإناالإذخر؟إلا،اللهرسوليا:المطلبعبد

من""الصحيحينفىأخرجاه.(الإذخر")إلاالإذخر"إلا:لمجماللهرسول!قال

وصفيةعباسابنحديثمنأيضاالبخارىوأخرجهالأوزاعىإ6(،حديث

(1

(2

(3

(6

مساوئفىوالخرائطى،(3339)الجعدياتفىوالبغوى،6/647تفسيرهفىجويرابنأخوجه

ابنوعند.بهطيسلةطريقمن(8)المافردالأدبقىوالبخارلى.بهايوبطريق!ن(472)الأخلاق

.(6)المفردالأدبصحيحفىالألبانىوصححهعمر.إبنعلىموقوفاوالبخارىجوير

.(6679)عقبفىتقدم

.157/1السارىهدى.يقطع:يعضد

.206/1اجمارىافتحيحصحد.:يختلى

اسكبوىافىوالنمائى،(1702)داودأبووعنه،(2472)أحمدوأخوجه.(8004)الشعبفىالمصنف

.(16132)فىولمميأتى+بها!،وزاعىطرلقمن(5371)انحباوإبن؟(5855)

.(4؟7"/9355)ومسلم،(2434)البخارى
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الجنائزكتاب

.(1)بمعناهشيبةبنت

وبالأيدىبالمساحىالقبرفىالترابإهالةباب

بنالقاسمعنيزيدبنعلىعنزحربنالفه2عبيدوروى-6807

فى!راللهرسولبنتكلثومأئموضعتلما:قالأمامةأبىعنالزحمنعبد

!أخرىتارنخرجكئمويئهانعيدكتموفيهاظقنبهتم"!همنها:جمتالفهرسولقالالقبر

!حط!اىليهابنىفلفا."اللهرسولملةوعلىاللهسبيلوفىاللهباسم(55:أطه

هذاإنإأما:قالثم."اللبنخلال"دذوا:ويقول(3)الجبوبإليهميطرحطفق

اللهعبدأبو.أخبرناهضعيفإسنادوهذاالحئ".نفسيطيبوكنهبشىءليس

عثمانبنيحيىحدثنا،البغدادئمحمدبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظ

بنالفهعبيدعن،أيوببنيحيىحدثنا،أبىحدثنى،السهمئصالحابن

ولاتفرلاإنها"أط:وقولهبالمدرةالفرجةسدفىروىوقد.4فدكرهرحر.

.(مرسلا)لمججوالنبىعنمكحولعنالحئ((.بعينتقموكنهاتنفع

وبالأيدىبالمساحى)6(القبرفىالترابإهالةباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8068

.(9431)لبخارىا(1)

.19/36الكمالتهذببوينظر)عبد!.:الأصلفى(2)

فيه.رمللاالذىالمتماسكاليابسالطينقطعوهوالمدر:والجبوببالحاء.!"الحبوب:مفى(3)

.(رمد،بب!)2/124،14/95التا!

المجمعفىالهيثمىوتال.بهأيوببنيحىطريقمن(22187)أحمدوأخرجه.2/379الحاكم(4)

ضعيف.إشاده:3/43

.1/142سعدابنأخرجه(5)

.2/349النهايةالحديد.منالمجرفةوهىمسحاةجمع:المساحى(6)
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وبالأيدىبالمساحىالقبرفىالترابإهالةبابالجثائزكتاب

بنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بىأبنالفهعبدمرأةامحمدبنتفاطمةحدثتنى:قال!إسحاق(1)نباعن،بكير

عن،عمرةعنمنها-سمعتهحتىعليهاوأدخلتنى:إسحاقابنقال!بكر-

صوتسمعناحتىلمجيىالفهرسول!بدفنعلمناماوالله:قالتأنهار!نهاعائشة

الأربعاء)2(.ليلةجوففىالمساحى

العدل!،حمشاذبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6809

عن،زيدبنحمادأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا

أسندتهفيهقبضالذىمرضهجميهوااللهرسول!مرضلما:قال!أنسعن،ثابت

41؟/3.أبتاهواكرب:فقالت،الكربيتغشاهفجعل/صدرها،إلىر!نهافاطمة

فاطمة:لىقالتودفنقبضفلفا."الومبعدكربأبيكعلىليس"إنه:فقال

إنما:حقادقال!لمجيى؟)3(الفهرسول!علىتحثواأنأنفسكمأطابت،أنسيا

بنسليمانعن"الصحيح"فىالبخارىرواهتحثوا.أنأنفسكمأطابت:حفظ

!،(4)

.حمادعنحرب

حمافىعن،منيعبنأحمدعن"المراسيل"فىداودبوأذكروفيما-0681

!لمجراللهرسول!أن،المنذرأبىعن،زيادعن،سعدبنهشامعن،خالدابن

الحسينأبوأخبرنامحمد،بنمحمدبكرأبو.أخبرظهثلاثاقبرفىحثا

"أبى".:مفى(1)

به.إسحاقابنطريقمن(26349)أحمدوأخرجه.7/256الدلائلفىالمصنف(2)

الشاهد.موضعأحمدعندوليس،بهحمادطريقمن(1630)ماجهوابن،(17131)أحمدأخرجه(3)

حماد.تولدون(4624)البخارى(4)
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وبالأيدىبالمساحىالقبرفىالترابإهالةبابالجنائزكتاب

.(1)فذكرهداود.أبوحدثنا،اللؤلؤئعلىأبوحدثنا،الفسوئ

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-1681

أخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عاصمعن،العمرئيعنىالفهعبدبنالقاسمحدثنا،المدائنئحفصبنعلئ

لمجؤالنبئرأسا:قال!أبيهعن،ربيعةبنعامربنالفهعبدعن،الفهعبيدابن

بيديهوحثاأربعا،عليهوكثرعليهفصفى،ل!حنهمظعونبنعثماندفنحين

شاهدالهأنلاإضعيفإسنادهالقبر)2(.علىقائموهوالترابمنحثياتثلاث

أبىعنويروىمرسلا)3(،لمخيرالنبىعنأبيهعنمحمدبنجعفرجهةمن

أعلم.والفهمرفوعا)4(،زيبههريرة

حدثنا:قالاالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6812

محمدحدثنىحفاد،بننعيماخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،العباسأبو

فلمرجلتوفى:قال!مةماأأبىعن،الألهاخ!(زياد)بنمحمدعن،حميرابن

وهذا.(6)ذنوبهلهفغفرتقبر،فىحثاهاحثياتثلاثإلاحسنةلهيصب

.(024)اسيللمرا(1)

به.حفصبنعلىطريقمن76/2الدارتطنىأخرجه(2)

به.محمدبنجعفرطريقمن276/1،277الشافعىأخرجه(3)

.(1565)ماجهابنأخرجه(4)

"يزيدا.:3صفى(5)

طريقمن(3224)ايأوسطفىالمنذرابنوأخرجه.الحاكمعن(1158)الصغرىفىالمصنف(6)

به.نعيم
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جدايرتفعلئلاترابهمنأكثرالقبرفىيزادلاباب:الجنائزكتاب

.البابهذافىحسنموقوف

حدثنا:قالاالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6813

مالكحدثنا،دكينبنالفضلأخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،العباسأبو

فكئرمكففبنيزيدعلى!البهعلئصلى:قالسعيدبنعميرعن،مغولابن

.(1)الترابقبرهفىحثاثم:قالأربعا.

مالكأبىعن،شريكحدثنا،نعيمأبووأخبرنا:قال-6814

ثنتينحثامكففابنقبرفىر!جهعليارأىأنه،سعيدبنعميرعن،الأشجعى

ثلاثا)2(.أو

بناللهعبدأخبرنا3)،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6815

الله،عبدأخبرنا،(3عثمانبناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

عليهحثاثابتبنزيددفنلماعباسابنأن،زيدبنعلىعن،معمرأخبرنا

وابن:فقالالحسينبنعلئبهفحذثت.العلميدفنهكذا:قالثم،التراب

.(4)ريثكعلمبهدفنلقدواللهعباس

جدايرتفعلئلترابهمنأحثرالقبرفىيزادلاباب:

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-6681

به.مغولبنمالكطريقمن(11823)شيبةابىوابن،(6480)الرزاقعبدأخرجه(1)

الحثيات.عددذكردون،عميرطريقمن(18221)شيبةأبىابنأخرجه(2)

الأصل.:منسقط(3-3)

.485/1سفيانبنيعقوب(4)

-27-ا



411/3

جدايرتفعلئلاترابهمنأكثرالقبرفىيزادلابابالجنانزكتاب

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

وعنالفه-عبدبنجابرعن،الربيرابىعن،جريجابنعن،غياثبنحفص

وأعليهيزادأوالقبرعلىيبنىأننهىر!مجالفهرسولأن-موسىبنسليمان

(1)ير،

يجصص.

عنجاببر،عن،نضرةوأبىالحسنعنعئافيابىبنأبانورواه

أبان.كفا!ةالأولسثطح!داوفى.((الترابحفيرظعلىيزاد"ولا:قال!شج!النبى

(2)!بص
ضعي!.

حدثنا،الوليدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأنبأخ!كماوروى-6817

بنجعفرعن،سليمانبنالفضيلحدثنا،كاملأبوأخبرنا،سفيانبنالحسن

الفبنعليهونصب،لحدالهألحدلمجرالنبئأن،جابرعن،أبيهعنمحمد،

كذا.(3)ربشمننحؤاالأرضمنقبرهورفع:قال،الحديثوذكرنصبا.

وجدته.

الوليد،أبوأخبرنا،إجازةالحافظالفهعبدأبوأنبأنى/وقد-6818

جعفرعن،العزيزعبدحدثنا،عبذبنأحمدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا

حصباءعليهووضع،الماءقبرهعلىرشن!س!النبئأن،أبيهعن،محمدابن

.(6845)فىتخريجهسيأتى(1)

.(32)عقبفىترجمتهمصادرتقدمت(2)

به.كاملأبىطريقمن(6635)حبانابنأخرجه(3)
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عليهالحصباءووضعالقبرعلىالماءرشبابالجمائزكتاب

الواقدىورواه،مرسلوهذا.2شبرقدرقبرهورفع،(1)العرصةحصباءمن

.(3)دريوذلك،جابرعنلهبإسناد

وأبوالماضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6819

هوالعباسأبوحدثنا:قالواالفوارسأبىابنصادقوأبوعمروأبىابنسعيد

حدثنا،الوهبئخالدبنأحمدحدثنا،الذمشقئزرعةأبوحدثنا،الأصم

إلىمعاويةزمنفىغزاةخرجنا:قالطشفىبنثمامةعن،إسحاقبنمحمد

عبد.بننافع:لهيقالطلىعمابنفتوفى،عبيدبنفضالةوعلينا(4)الدروبهذه

فإن؟الترابعنهخففوا:قالطدفناهفلما،حفرتهفىفضالةفقام:قالط

.(القبور)بتسويةيأفرناكانغ!يه!الفهرسول

عليهال!باءووضعالقبرعلىالماءرشباب

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحااللهعبدبوأأخبرنا-0682

بناللهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

الرشأن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،بلالطبنسليمانأخبرنى،وهب

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

المدينة.فىموضعوهىبناء،فيهاليسمتسعةساحةكل:والعرصةالصغار.الحص:الحصباء

.4/101البلدانمعجم،393/1النهاية

به.العزيزعبدطريقمن(911)التحقيقفىالجوزىابنأخرجه

.(6824)فىسيأتى

.الرومبلادمنالعدوأرضدخلواإذا.القومادرب:قولهمومنه،الجبالفىالمضيق:الدربأصل

.(بر)د2/204التا!

.(6838)فىوسيأتىبه.إسحاقبنمحمدطريقمن(23934)أحمداخرجه
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عليهالحصباءووضعالقبرعلىالماءرشبابالجنائزكتاب

.(1)!ي!مبالفهرسولعهدعلىكانالقبرعلى

أبوحدثنا:قالواوغيرهإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-6821

بنإبراهيمأخبرنا،الشثافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

إبراهيمقبرعلىرشن!ي!مبالنبئأن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعنمحمد،

قبرعلىإلاتثبتلاوالحصباء:الشافعئقالحصباء.عليهووضع،ابنه

.(2)مسطح

(3)مسلمةبناللهعبدعن""المراسيلفىداودأبوذكروفيما-6822

أبيه،عن،عمربنمحمدبناللهعبدعن،محمدبنالعزيزعبدعن،وغيره

حينقالنهوأ،عليهرشنقبرأولوأنه،إبراهيمقبرعلىرشن!ي!مباللهرسولأن

أبو.أخبرناهبيدهعليهححا:قالإلاأعلمهولا."عليكم"سلام:مفوفرخدفن

.(4)فذكرهاود.دأبوحدثنا،اللؤلؤئحدثنا،الفسوئأخبرنا،بكر

الحسنحدثنا،(الوليد)أبوأخبرنا،إجازةالفهعبدأبووأنبأنى-6823

الفهعبدعن،اوردىالدرحدثنا،الجعفئعمربنالفهعبدحدثنا،سفيانابن

ولا:قال.ابنهقبرعلىرش!ي!مباللهرسولأن،أبيهق!ع،عمربنمحمدابن

به.محمدبنجعفرعن(6482)الرزاقعبدأخرجه(1)

.273/1والثافعى،(2181)المعرفةفىالمصنف(2)

.!"مسلم:مفى(3)

.(424)المراسيل(4)

)إجازة،.:مفىبعده(5)
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الجنائزكتاب

.(1)بيدهعليهوحثا:قالطإلاأعلمه

كانتماعلاملأأوبصخرةالقبرإعلامباب

ابنعن،جعفربناللهعبدعنالواقدئعموبنمحمدوروى-6824

جم!النبىقبرعلىرش:قالطاللهعبدبنجابرعن،عتيقأبىعن،عونأبى

قبلمنبدأبقربةرباحبنبلالطقبرهعلىالماءرشالذىوكان:قالطرشا.الماء

لمالجدارإلىبالماءصربثم،رجليهإلىانتهىحتىالأيمنشقهمنرأسه

أبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوبذلك.أخبرظالجدارمنيدورأنعلىيقدر

الحسينحدثنا،الجهمبنالحسنحدثنا،بطةابنيعنىالأصبهانئاللهعبد

.(2)فذكرهجعفر.بناللهعبدحدثنا،الواقدىحدثنا،الفرجابن

كانتماعلامةأوبصخر؟القبرإعلام/باب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6825

وحدثنا:قالط)ح(سالمبنسعيدحدثنا،نجدةبنالوهابعبدحدثنا،داود

بنكثيرعن،بمعناهإسماعيلبنحاتمحدثنا،السجستانئالفضلبنيحيى

بجنازفأخرجمظعونبنعثمانماتلما:قالطالمطلبعن،المدنىزيد

إليهافقام،حملهيستطعفلمبحجر،يأتيهأنرجلاكيىالنبئأمر،فدفن

يخبرنىالذىقالط:المطلبقالط:كثيرقالط.ذراعيهعنوحسر!رااللهرسولط

حين!راللهرسولطذراعىبياضإلىألظركأنى:ع!ج!اللهرسولطعنذلك

به.الدراوردىطريقمن1/99المدينةأخبارفىشبةابنأخرجه(1)

مراسيل.قبلهوما،متروكالواقدى:3/1345الذهبىوقال.7/264الدلائلفىالمصنف(2)
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...وورىإذاأوالقبرمنفرغإذاشاءمنانصرافبابالجنانزكتاب

إليهوأدفن،أخىقبربهاليكلم9:وقال،راسهعندفوضعهاحملهاثئم،عنهاحسر

أهلىلمأ)1(.منماتمن

،وورىإذاأوالقبرمنفغإذاشاءمنانصرا!باب

الأجرمن(2)كلذانتظارهفىوما

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6826

سعيدبنوهارونالطاهرأبوحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يعقوب

الله،عبدبوأوأخبرنا)ح(يونسنىأخبر،وهببناللهعبدحدثنا:لاقاالأيلئ

حدثنا،بمكةالذئاسسهلبنالرحمنعبدبنالعزيزعبدمحمدأبوأخبرنى

حذثنىسعيد،بنشبيببنأحمدحدثنا،الصائغزيدبنعلئبنمحمد

هريرةأباأن،الأعرجالرحمنعبدأخبرك!،شهابابنعن،يونسعن،أبى

ومن،قيراطفلهعليهايصفىحتىالجنازةشهدمن9:ت!عالفهرسولقال:قال

الجبلين"مثل:قال؟القيراطانوما:قيل."قيراطانلهكانتدفنحئىشهدها

ابنقال:يونسعنروايتهفىوهبابنزاد،شبيبحديثانتهى."العظيمين

ثمعليهايصلىعمرابنوكان:عمربنالفهعبدبنسالمقال:شهاب

51رو.(3)كثيرةقراريطضئعنالقد:قالهريرةأبىحديثبلغهفلفا،ينصرف

.(6032)اوددأبو(1)

اله،.!بخطه:الأصلحاشيةوفى"له!،:مفىبعده(2)

طريقمن(1994)والنسائى،(0892)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(3078)حبانابنأخرجه(3)

به.يون!
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...وورىإذاأوالقبرمنفرغاذاشاءمنانصرافبابالجنائزكتاب

الطاهرأبىعنمسلمورواه،شبيببنأحمدعن""الصحيحفىالبخارى

.(1)وهارونحرملةروايةفىالزيادةوذكر،سعيدبنوهارونوحرملة

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6827

حدثنا،علىبننصرحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،القطانزيادابن

أبىعن،المسيببنسعيدعن،الزهرىعنمعمر،حدثنا،الأعلىعبد

حتىانتظرومن،قيراطفلهجنازةعلىصفى"من:قال!كي!اللهرسول!أن،هريرة

رواه.(2)"العظيمينالجبلين"مثل:قال؟ناطاالقيرمماو:لواقا."قيراطانفلهيفرغ

"حتى:وقال!الأعلىعبدعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

(3)،0ر
.منها((يفرع

اللحد".فىتوفع"حتى:فقال!معمرعنا.لرزاقعبدورواه-6828

أحمدبنسليمانأخبرنا،الزوزنئ)4(العباسأبىبنأحمدحامدأبوأخبرناه

.()فذكره.الرزاقعبدأخبرنا،الدبرىإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الطبرانئ

عقيلورواه.(3)الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

.(6)((تدفنحئىاتبحها"ومن:قال!هريرةأبىعنرجال!حدثنى:قال!الزهرىعن

.(945/52)ومسلم،(1325)البخارى(1)

به.الأعلىعبدطريقمن(1539)ماجهوابن،(7188)أحمدأخرجه(2)

.(.../945)مسلم(3)

.3/176الأنسابوينظر."الزوربى":م،3صفى(4)

والنسائى،(7775)أحمدطريقهومن،(6268)الرزاقوعبد،(1751)الصغرىفىالمصنف(5)

(1993).

به.عقيلطريقمن(.../945)مسلمأخرجه(6)
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413/3

...وورىإذاأوالقبرمنفرغإذاشاءمنانصرافبابالجنانزكتاب

وكألك.(1)"اهنميفرغ"حتى:فقالهريرةأبىعنالمقبرئسعيدأبوورواه

.(2)هريرةأبىعنوالشعبئصالحأبورواه

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6829

بنالفهعبدحدثنابخشنام)4(،المعروفالصذيق)3(بنمحمدحدثنا،يعقوب

اللهعبدبنيزيدعن،صخرأبوحذثنى،شريحبنحيوةحدثنا،المقرئيزيد

أنهأبيهعنحذثهوقاصأبىبنسعدبنعامربنداودأنحذثهأنهقسيطابن

يا:فقال!،المقصورةصاحبختابطلعإذعمربناللهعبدعندقاعداكان

يقول!:لمج!اللهرسول!سمعأنههريرةأبويقول!ماتسمعألا،عمربنالفهعبد

منقيراطانلهكانتدفن/حتىتبعهاثمعليها،فصلىب!تهامنجنازهمعخرج"من

ابنفأرسل.أحد"؟مثلالأجرمنقيراطلهكانرجعثئمعليهاصلىومنالأجر،

بمافيخبرهإليهيرجعثئم،هريرةأبىقول!عنيسألهاعائشةإلىخباباعمر

حتىيدهفىيقفبهاالمسجدحصاةمنقبضةعمرابنفأخذ،عائشةقالت

عمرابنفضرب.هريرةأبوصدق:عائشةفقالت:قال!.الزسول!إليهيرجع

المقبرى.سعيدأبىطريقمن(1325)الخارىأخرجه(1)

والنسائى.بهصالحأبىطريقمن(6831)داودوأبو،(594/53)ومسلم،(7353)أحمدأخرجه(2)

به.الشبىطريقمن(1996)

وتبصير،177/5الاكمالينظر.الدالوتخفيفالصادوبفتح،الدالوثديدالصادبكسرضبط(3)

.3/583لمنتبها

/\الألقابفىالألبابنزهةوينظر،(5794)فىوسيأتى.،"بحسام:موفى."،بحسشام:3صفى(4)

240.
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...وورىإذاأوالقبرمنفرغإذاشاءمنانصرافبابالجنائزكتاب

!(1)كثيرةقراريضفىفرطنالقد:قالثم،الأرضيدهفىكانالذىبالحصى

.(2المقرظعننميربناللهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

عنرؤيناماإيلا،والدفنالفراغعلىهريرةأبىعنالرواياتفأكثر

،(4)رمعمعنالأعلىعبدبنالأعلىعبدخالفهوقد،(3)رمعمعنالرزاقعبد

:هريرةأبىعنآخروجهمنالرزاقعبدروايةمعنىمثلوروى

بنيحيىجدىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبوأخبرناه-6830

هلالبنوبشرالعبدئبشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

:قالكيسانبنيزيدعنسعيد،ابنيعنيانيحيىحدثناقالا:الصواف

فلهجنماز؟علىصلى"من:!الع!يعالنبىعن،هريرةأبىعن،حازمأبوأخبرك!

،هريرةأبايا:قلت:قال."قيراطانفلهالقبرفىتوضعحتىاتبعهاومن،قيراط

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(أحد)مثل:قال؟القيراطوما

(6)

سعيد.بنيحيىعنحاتم

الجماعة:روايةبمعنىىي!ك!النبىعنثوبانورواه

(1

(2

(3

بناللهعبدطريقمن(7903)حبانوابن،(6931)داودأبووأخرجه.(372)الآدابفىالمصنف(

به.المقرئيزيد

.(56/945)مسلم(

.(6828)فىتقدم(

.(6827)فىتقدم(

به.يحىعن(14201)أحمدأخرجه(

.(54/945)مسلم(
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وإعماقهالقبراتساعمنيستحبمابابالجنائزكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-6831

بنعمروحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبىبنمعدانعن،الجعدأبىبنسالمعن،قتادةعن،شعبةأخبرنا،مرزوق

شهدومن،قيراطفلهجنازةعلىصلىإمن:جمي!النبئقال:قالثوبانعن،طلحة

حديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(1)"إلحأمثلالقيراط،قيراطانفلهدفنها

.(2)قتادةعنيزيدبنوأبانالذستوائىوهشامعروبةأبىبنوسعيدشعبة

وإعماقهالقبراتساعمنيستحبماباب

حدثنا،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الفقيهطاهرأبوأنجرنا-6832

عن،المغيرةابنهوسليمانحدثنا،النضرأبوحدثنا،أسامةأبىبنالحارث

إلىالأنصارجاءت:قالعامربنهشامعن،هلالابنيعنىحميد

تأمر؟فكيف،وجهدقرحأصابنا،الفهرسوليا:فقالواأحديومجمي!الفهرسول

فىيقذمأيهم:قالواالقبر".فىوالثلاثةالزجلينواجعلواوأوسعوا،"احفروا:قال

.(3)دحاو:قالأو.اثنينيدىبينأبىفقذم:فقال.((قرآظ"اصرهم:قالالقبر؟

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-6833

،(22441)وأحمد.بهشعبةطريقمن(22384)أحمدوأخرجه.(9244)الشعبفىالمصنف(1)

به.قتادةطريقمن(1540)ماجهوابن

.(946)مسلم(2)

(4102)والنسائى،(5132)داودوأبو،(15621)أحمدوأخرجه.(6842)الشعبفىالمصنف(3)

.(2754)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.المغيرةبنسليمانطريقمن
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واعماقهالقبراتساعمنيستحبمابابالجنائزكتاب

يعنىعثمانابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

فذكر.المغيرةبنسليمانأخبرنا،المباركابنيعنىالفهعبدأخبرنا،عبدان

يا:الأنصارفقالت،وجهدقرحأحديومالأنصارأصاب:قال،نحوهإسناده

لظوأوسعوا"."احفروا:لظتأمرنا؟فكيف،وجهدقرحأصابنا،اللهرسول

.(2)اذكههوبل:(1)اللهعبدقالثم"وأعمقوا((.:قالوأراه:الفهعبد

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-6834

حدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

:قالعامربنهشامعن،هلالبنحميدعن،السختيانىأيوبعن،سفيان

قببرفىوالثلاثةنيش!!لاوادفنواوأحسنوا،"أعمقوا:أحدقتلىفى!سي!النبئقال

.(3)((دحاو

حدثنا،يعقوبحدثنا،الفهعبدأخبرنا،لحسينابوأوأخبرنا-6835

،هلالبنحميدعن،أيوبعنزيد،بنحمادحدثنا،حرببنسليمان

فشكىأحد،يومالجراحاشتذ:قالأبيهعن،عامربنهشامبنسعدعن

القبرفىوادفنواوأحسنوا،وأوسعوا"احفروا:فقالهق!مجالفهرسولإلىذلك

والثلائة")4(.الاثنين

.25اصفىإليهالمشارسفىالخرماخرهنا(1)

.3/551والتاريخالمعرفة(2)

به.سفيانطريقمن(9002)والنسائى،(3216)داودأبووأخرجه.3/155والتاريخالمعرفة(3)

.(2755)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.أيوبطريقمن(16254)وأحمد

به.حرببنسليمانطريقمن(1502)النسائىواخرجه.ا3/55والتاريخالمعرفة(4)
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واعماقهالقبراتساعمنيستحبمابابالجنائزكتاب

بنسعدعن/،هلالبنحميدعن،حازمبنجريررواهوكذلك-3/4416836

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبو.أخبرظهعامربنهشام

،هلالبنحميدحدثنا،جريرحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبو

.(1)رماعبنهشامبنسعدعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6837

،زائدةعن،علىبنحسينحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

)ح(أخبرهالأنصارمنرجلاأنأبىحذثنى،الجرمىكليببنعاصمعن

حدثنا،الحافظمحمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبووأخبرنا

ابنحدثناالمنذر،بنعلئحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبو

خرجنا:قالالأنصارمنرجلعن،أبيهعن،كليببنعاصمحدثنا،فضيل

وجعلالقبرحفرةعلىفجلس،أبىمعغلاموأنابجنازة!يمالفهرسولمع

وربالزجلين،قبلمنأوسع،الرأسقبلمن)أوسع:ويقولالحفارإلىيومئ

ءوص(2)-.
:قالاللهعبدابىروايةوفى،حازمابىحديثلفظالجئة!.فىلهو

فىلهعذقيفرب،رأسهقبلمن)أودح:فقالجالساالقبرحفيرةعلىفرأيته

الجئةإ)3(.

وصححهبه.جريرطريقمن(0102)والنسائى،(16263)أحمدواخرجه.(3217)داودأبو(1)

.(0190)النسائىصحيحفىالألبانى

.7/33النووىلرحمسلمصحيحينظر.النخلةمنالغمن:وبكسرها،النخلة:العينبفتحالمذق(2)

كليببنعاصمطريقمن(3332)داودوأبو.بهلي!ضفبنمحمدطريقمن(65234)أحمدأخرجه(3)

.(2850)داودابىصحيحفىالألبانىوصححهبه.

الأصل.نسخةمنالثالثالجزءينتهىهناوإلى
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وتسطيحهاالقبورتسويةبابالجنائزكتاب

وتسطيحهاالقبورت!مويةباب

منصور،بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىصالحأبوأخبرنا-6838

)ح(الأيلئسعيدبنهارونحدثنا،الإسماعيلئإسماعيلبنمحمدحدثنا

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا

الحارثبنعمروحذثى،وهبابنحدثنا:قالا،السرحبنعمروبنأحمد

بأرضابروذسعبيدبنفضالةعندكنا:قالحدثهالهمدانئعلىأباألى

3/4سمعت:قال(و41/7ثئمفسوى/بقبرهفضالةفأمر،لناصاحمافتوفى،الروم

أبىروايةولمحى،الروذبارىحديثلفظبتسويتها.يأمر!تاللهرسول

.الرومبأرضعبيدبنفضالةمعكنا:قال2حدثهشفىبنثمامةأن،صالح

عمروبنأحمدالطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)4سواوالباقى

(4)
سعيد.بنوهارون

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوحدثنا-6839

حدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

قال!:الأسدىهياجأبىعن،وائلأبىعن،ثابتأبىبنحبيبعن،سفيان

.2/832البلدانمعجمالبحر.فىمنهاليلةعلىالاسكندريةمقابلجزيرة:روذس(1)

النسائى.روايةفىكماالحارثبنعمروحدثأى(2)

طريقمن(6819)فىوتقدم.بهوصبابنطريقمن(0292)النسائىوأخرجه.(3219)داودأبو(3)

ثمامة.

المشهور.هوالدالوإهمال:الزبيدىوقال.المهملةبالدال"رودس":وعنده.(986/92)مسلم(4)

.119/16التا!
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وتسطيحهاالقبورتسويةبابالجنائزكتاب

ألاع!ج؟اللهرسولعليهبعثنىماعلىأبعثك:ر!نبهطالبأبىبنعلىمحرقال

فىمسلمأخرجه.(1)طمستهإلابيتفىتمثالاولا،سؤيتهإلامشرفاقبراتترك

الثورئ)2(.حديثمن""الصحيح

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-0684

بناللهعبدعلىقرئ:قالالخولاك!سابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوب

هاك!،بنعمروعن،المدك!فديكأبىبنإسماعيلبنمحمدأخبرك:وهب

لىاكشفى،أماهيا:فقلتر!نهاعائشةعلىدخلت:قالمحمدبنالقاسمعن

لاطئة)3(،ولامشرفةلاقبورثلاثةعنلىفكشفت.وصاحبيهلمجزالنبىقبرعن

وأبامقدما،مح!جماللهرسولفرأيتالحمراء،العرصةببطحاءمبطوحة

.(4)زجملالنبىرجلىعندرأسه،!حزوعمر،ج!عالنبىكتفىبينرأسهز!بهبكر

.()فديكأبىابنعنواحدغيرقالههاك!،بنعثمانبنعمروهو

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6841

حدثنا،دكينبنالفضلنعيمأبوحدثنا،الدورئالعباسحدثنا،يعقوب

(0302)والنسائى،(1832)داودوأبو،(174)أحمدوأخرجه.(1591)الصغرىفىالمصنف(1)

.(2756)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهسفيانطريقمن

.(968/93)مسلم(2)

.6/177للعينىداودأبىشرح.مسواةيعنى،بالأرضملتصقة:لاطئة(3)

:3/1348الذهبىوقال.بهفديكأبىابنطريقمن(0322)داودأبووأخرجه.1/369الحاكم(4)

.(705)داودأبىضميففىالألبانىوضعفهجيد.إصناده

.158/22،159الكمالتهذيبفىوالمزى،(4571)يعلىوأبو،(0322)داودأبوأخرجه(5)
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القبوربتسنيمقالمنبابالجنائزكتا!

البيتالزبيربنمصعبمعدخلت:قالالبداءأبىعن،صالحبنالحسن

.مستطيرةقبورهمفرأيتا!يكالنبىقبرفيهالذى

القبوربتسني!اقالمنباب

حدثنا،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-2486

ابنبكرأبوحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،المقابرىعمرانبنمحمد

مسنما.!ك!يه!النبىقبررأيت:قالالتمارسفيانحدثنا،عياش

حدثنا،الحسنأخبرنا،بكرأبوأخبرنا،عمروأبووأخبرنا-6843

حدثهأنهالتمارسفيانعن،عياشابنبكرأبوأخبرنا،المباركابنعن،حبان

بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواهمسنما)1(.!ك!يه!النبىقبررأىأنه

.(2)المباركبناللهعبدعنمقاتل

4/4ببطحأءمبطوحةقبورهم:محمدبنالقاسم/(3)روايةصحتماومتى

جميدالنبىقبرالتمارسفيانرؤيةوصحت،التسطيحعلىيدلفذلك.العرصة

الوليدزمنفىجدارهسقطفقد،القديمفىعليهكانعماغيرفكأنهمسنما.

وحديث،أصلحثم،العزيزعبدبنعمرزمنفى:وقيل،الملكعبدابن

بعضأنإلا،محفوظايكونأنوأولىأصحالبابهذافىمحمدبنالقاسم

جائزالكونهالزمانهذافىالتسنيماستحبأصحابنامنالعلمأهل

.7/264النبوةدلائلفىالمصنف(1)

.(0139)البخارى(2)

.(0684)المتقدمةروايتهويؤيده.""رؤيةوصوابهالأصلينفىكذا:الأصلحاشيةفى(3)
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تجصصولاالقبورعلىيبنىلابابالجنانزكتاب

لإطالةسببايكونفلا،البدعلأهلشعاراصارالتسطيحوأن،بالإجماع

التوفيق.وبالفه،البدعأهلمذاهبمنعنهمنربهوبماورميهفيهالألسنة

ص!ضتولاالقبورعلىيبنىلا4بافي

أبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-6844

حخاجحدثنا،الضغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

بنجابرسمعأنهالربيرأبوأخبرخ!:جريجابنقال:قالمحمدابنيعنى

يمصص)1(أوالقبرعلىالزجليقعدأننهىلمجي!النبئسمعت:يقولالفهعبد

بنحخاجعنالفهعبدبنهارونعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)عليهيبنىأو

(3)
محمد.

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6845

ابنعن،و7/41،غياثبنحفصحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،

الحديث،بهذاجابرعنالربير،أبىوعن،موسىبنسليمانعن،جريج

.(4)عليهيكتبأنأو:موسىبنسليمانوزاد.عليهيزادأو:زاد

.448/2قتيبةلابنالحديثغريب.الجمق:القضة(1)

والنسائى،(14647)أحمدوأخرجه.(2183)المحرفةوفى،(1160)الصغرىفىالمصنف(2)

به.حجاجطريقمن(3165)حبانوابن،(2027)

.(970/94)مسلم(3)

حبانوابن،(20226)النسائىوأخرجه.(3226)داودوأبر،(1161)الصغرىفىالمصنف(4)

وصححه.(6816)فىوتقدم.لسليمانذكرحبانابنعندولي!به.عثمانطريقمن(3163)

.(2763)داودأبىصححفىالألبانى
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المرأةغسلفىبابالجنائزكتاب

أبىوعن.(1)ءانبقبرىعلىتجعلنولا:وصيتهفىموسىأبىعنورؤينا

.(3)كذلكهريرةأبىوعنفسطاطا)2(.علئتضربنولا:الخدرىسعيد

المرأةغسلفىبافي

أخبرنا،إسحاقبنابكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6684

حدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبووحدثنا:قال)ح(قتيبةبنإسماعيل

يحيى،بنيحيىحدثناقالوا:محمدبنوجعفرالوهابعبدبنمحمد

قالت:عطئةأمعن،سيرينبنمحمدعن،أيوبعن،زريعبنيزيدأخبرنا

منامحرأوخمشاأوثلاثا"اغسلنها:فقالابنتهنغسلونحنع!جمالنبئعلينادخل

فإذاكافولي،منشيئاأوكافوزاالآخرةفىواجعلنوسدلي،بماءذلكرأيتنإنذلك

"أدثعزنها:فقالحقوهإلينافألقىاذناهفرغنافلما:ظلتفآذننى".فرغتن

منالبخارىوأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)إإياه

.(5)بوئأعنأخرأوجه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6847

)ح(غيلانبنمحمودحدثناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

.(6733)فىتقدم(1)

.02/397دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

.(6926)فىب!صنادهصيأتى(3)

،0685)فىوسيأتى،(61،5067،8067)فىوتقدم.بهيزيدطريقمن(1885)النسانىأخرجه(4)

6851).

.(1253)والبخارى،(939/36)مسلم(5)
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5/4

المرأةغسلفىبابالجنانزكتاب

الحافظ،محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبووأخبرنا

أملهغيلانبنمحمودحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبوأخبرنا

عن،شيبانمعاويةأبوحدثنا،القاسمبنهاشم/النضرأبوحدثناعلينا،

عن،سيرينبنتحفصةعن،بشيرأبىبنالملكعبدعن،سليمأبىبنليث

فأرادواالمرأةتوفيت"إذا:لمجغاللهرسولقال:قالتمالكبنأنسأثمسليمأم

كانتفإن،حبلىتكنلمإنرفيقامسحابطنهافلئمسحببطنها،أد!يلفيغسلوهاأن

ثوباعورتهاعلىفألقىبسفلتها)1(فابدئىغسلهاأردتف!ذاتحزكيها،فلاحبلى

الثوبتحتمنيدكأدخلىثئمغسلها،فأحسنىفاكسليهاكزدفةخذىثمستيرا،

فيهبماءوفشيهاثئمتوفشيها،أنقبلمسحهافأحسنىمزاتثلاثبكرس!فامسحيها

وإلأبهاالنالرأولىغسلهاوليل،غيرهشيئاتلىلاقائمةوهىامرأةالماءولتفغسدز،

ف!ذا،ورعةمسلمةأخرىامرأةفلتغسلهاضعيفةأوصغيرةكانتن!ف،ورعةفامرأة

بعداغسليهاثئموضوئها،بيانفهذاوسدليبماءنقياال!نذسفلتهاكسلمنفرغت

منغسلةكلوأنقىشىء،كلقبلبرأسهاوابدئىوسدلي،بماءمرالتثلاثذلك

الغسلاتبعدحدثمنهاحدثن!فبمشإ،رأسهاتسزحىولابالماء،الشدر

فليكنذلكوكلسبعا،فاجعليهاالخمسبعدحدثوإنخمسا،فاجعليهاالثلاث

غيرهاأو(2)الثلاثةفىغسلةآخرفىكانف!ذا،شىةءدل!كلاحئىوسدليبماءوترا

أقعديهاثئم،جديدةجزةفىذلكاجعلىثئمسدلي،منوشيئاكافوليمنشيئافاجعلى

ثوباعليهافألقىمنهافرغتف!ذاليجليها،تبلغىحئىبرأسهاوابدئىعليهافأفرغى

إبأسفلهاا.:مفى(1)

.اإالثالثة:م،سفى(2)
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المرأةغسلفىبابالجنائزكتاب

سفلتهااحشىثم،الغسلبيانهذاعنها،فانزعيهالثوبوراءمنيدكأدخلىثئمنظيفا،

مغسولةطويلةسبنية)1(خذىثمطيبها،منكرسفهاامسحىثم،استطعتماكرسفا

ثمفخذيها،وضفىفخذيهابيناعقديهاثئم،الئطاقيربطكماعجزهاعلىفاربطيها

طيبيهاثمسفلتها،بيانفهذاركبتها،منقريبإلىعجزهاعندمنالشبنئةطرفألقى

وليكن،بالزجالتشبهيهاولاوقزنين،قصةقروفيثلاثةشعرهاواضفرىوكفنيها،

(ظ7/41شعرهامنتنقصىولافخذاها،بهتلفائذىإحداهنأثوابخمسةكفنها

رأسها-شعرفىأعيديهثم،فاغسليةشعرهامنسقطوماغيرها،ولابنووةيعنىشيئا

شىءكلواجعلى،شئتإنتطييبهوأحسنىرأسهاشعروطيبىاغرزيه-:قالأو

واحدة(2)نبذةفاجعليهنعشهافىتجمريهاأنلكبدافإن،ذلكتنسئولاوتزا،منها

أشباهأومحصوبة)3(أومجدورةكانتوإنورأسها.كفنهابيانهذاوترا،يكونحتى

"فاغمسديها:الروايةهذهغيروفىالماء".فىفاغسليهاواسعةخرقةفخذىذلك

أخشىفإنىتحزكيها،ولامنها،شىءكلتتبحى"واجعلى:روايتنافىثمالماء((.فى

الضغانىوحديث،خشجطابنلفظهذارده".يستطاعلاشىءمنهاينفجرأن

عنالترمذىعيسىأبورواه.(4)"خمسةكفنها"وليكن:قولهعندانتهى

سخني،بماءتغسليه"ولاتطييبه((:"وأحسنى:قولهعندفزاد،غيلانبنمحمود

.(6783)الحديثنىالسبنيةمعنىوتقدم"شنية".المؤلفأصلنى:الأصلحاشيةنى(1)

.279/1الصحيحيننىماغريبتفسير.الشىءمناليسير:النبذة(2)

.!إمخضوبة:مونى،أمحضونة!:سنى(3)

.(6783)نىتقدم(4)
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...قرونثلاثةرأسهاشعرتضفيرفيالثابل!السنةبابالجنائزكتاب

شيخى.كتابمنسقطوكأئه.(1)!تشثانبسبعتكفنيهابعدماوأجمر-علا

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-6848

بنالوليدحدثنا،خالدبنمحمودأخبرنا،عاصمبنأحمدبنجعفرحدثنا

والففظبمعناهمقطعابطولهالحديثفذكر.معاويةأبوشيبانأخبرخ!،مسلم

."الميتمسامعفىالكافورفلتجعلالخمسمنفرغتاذ!فإ:قالنهألاإ،مختلف

رأسهاشعرتضفرفىالثابتةالسنةباب

خلفهاولقائهنثرونثلاثة

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9684

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،سيرينبنتحفصةيعنىالهذيلأئمعن،هشامعن،سفيانعن/،حفص

:فقالخمي!الفهرسولفسألنا!ز،الفهلرسولابنةتوفيت:قالتعطئةأئم

الآخرةفىواجعلنذلك،رأيتنإنذلكمنامحرأوخمساأوثلائاوترا"اغسلنها

إلينافألقى:قالت.فاذناه:قالتفآذننى!.فرغتنفإذاكافولي،منشيئاأوكافورا

ثلاثةوقرنيهاناصيتهارأسها؟فضفرنا:قالتإئاهإ.إأدثعزنها:فقالحقوه

حديثمن"الصحيحين"فىومسلئمالبخارئأخرجهخلفها)2(.وألقيناهقرون

لي!وليث،صحتهمنالنفسوفى"جامعها،فىالترمذىيخرجهلم:3/1351الذهبىتال(1)

بعمدة.

.(16،6707)فىتقدم(2)
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المرأةكفنبابالجنائزكتاب

مختصرا)2(.سفيانعنقبيصةعنالبخارئورواه،(1)حسانبنهشام

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6855

بنيحيىحدثنا:قالامحمدبنوجعفرالوفا!عبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

حفصةعن،سيرينبنمحمدعن،أئوبعن،زريعبنيزيدأخبرنا،يحيى

فىمسلمرواه.(3)قرونثلاثةمشطناها:قالتعطيةأمعن،سيرينبنت

.(4)اذكهيحيىبنيحيىعن"الصحيح"

الإسماعيلى،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-6851

ابنأخبرنا،وهبابنأخبرنا،حرملةحدثنا،سفيانبرالحسنأخبرك!

:تقولسيرينلنتحفصةسمعت:قالأخبرهتميمةأبىبنأيوبأنجريج

نقضنه:وقال.قرونثلاثة!ك!يه!النبىابنةرأسجعلنأنهنعطيةأمحدثتنا

ثم:وزاد،وهم!أبرعنأحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه..

.(6)قرونثلاثةجعلنه

المرأةحفنباب

أخبرنا،.لاسماعيلىابكربوأأخبرنا،يبلأداعمروبوأناأخبر-2586

نأجريجابنأخبرنا،وهبابنأخبرنا،حرملةحدثنا،سفيانبنالحسن

+(939/41)ومسلم،(1263)البخارى(1)

.(1262)البخارى(2)

به.أيوبطريقمن(0189)والنسائىبه.يزيدطريقمن(4331)داودأبوأخرجه(3)

ء(939/37)مسلم(4)

.(6708)نىوتقدم.بهجريجابنطريقمن(1882)النسائىأخرجه(5)

.(0621)البخارى(6)
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المرأةكفنبابالجنائزكتاب

عطيةأمحدثتنا:يقولسيرينابنسمعت:قالأخبرهتميمةأبىبنأيوب

وأخمساأوثلاثا"اغسلنها:فقالابنتهنغسلونحنجمحوالنبئعلينادخل:قالت

فرغتنفإذاكافورا،الآخرةفىواجعلنوسدلي،بماءذلكرأيتنإنذلكمنرن!عا

علىيزدولم:قالإثاه".األثعزنها:فقالحقوهإليناألقىفرغنافلمافآذننى".

:قالفيه.ألففنها)1(:الإشعارأنوزعم.بناتهأئأدرىفلا:قالذلك.

51رو.(2)رزؤتولالفافةتشعرأنبالمرأةيأمرسيرينابنكان(و8/41وكذلك

.(3)بهوابنعنأحمدعن""الصحيحفىالبخارى

بنيحيىجدىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا-6853

حدثنابشر،بنالرحمنعبدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنامنصور،

سيرينابنسمعأنهال!ختياخ!أيوبأخبرخ!،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبد

بايعناللواتىمنعطئة-أئملها:يقالالأنصارمنامرأةكانت:يقول

الحديثوذكرفحدثتنا.،تدركهفلملهاابناتبادرالبصرةقدمتلمجي!-النبئ

:يقولأنإلاأراهلا:قال؟بهاتزرنأث!عزنها((90:قولهما:قلت:قال.بنحوه

لفافة.تشعرأن(4)المرأةيأمرسيرينابنكانوكذلك:أيوبقال.فيهألففنها

قلت:قالجريجابنعن،الززاقعبدعن:زنجويهابنوقال-6854

سيرينابنكان،أظنلا:قالبه؟أتؤزرإئاه".إأث!عزنها:قولهما:لأيوب

"الففنهاا.:البخارىوفى.الأصلفىضبطتهكذا(1)

.(6708)فىوتقدمفيه.الففنها:قولهإلىبهجريجابنطريقمن(1892)النسائىأخرجه(2)

.(1621)البخارى(3)

.،)بالمرأة:موفىكذا،:الأصلفىتحتهاكتب(4)
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البحرفىيموتالإنسانبابالجنائزكتاب

الأديب،عمروأبو.أخبرظذلكإلاأراهولا.الذرعتحتبثولىبتلف:يقول

.(1)فذكره.زنجويهابنحدثنا،المنيعئأخبرنى،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6855

حدثنا،حرببنزهيرحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

حكيمبننوححدثنى،إسحاقابنعن،أبىحدثنا،إبراهيمبنيعقوب

داود-:لهيقالمسعودبنعروةبنىمنرجلعن،للقرآنقارئاوكانالثقفئ

ة!اقانفبنتليلىعنلمجيو)2(-النبىزوجسفيانأبىبنتحبيبةأمولدتهقد

ماأولفكان،وفاتهاعندا!جماللهرسولبنتكلثومأمغسلفيمنكنت:قالت

فىبعدأدرجتثم،الملحفةثم،الخمارثم،الدرعثمالحقاء)3(،أعطانا

7/4يناولناهكفنهامعهالبابعندجالس!لمجب!الفهورسول/:قالتالاخر.الثوب

.(4)ابوثثوبا

البحرفىيموتالإنسانباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6856

بنحفادحدثنى،عفانحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

فذكر.طلحةأباأن،مالكبنأنسعن،وثابتزيدبنعلئحدثنا،سلمة

.(9306)الرزاقعبد(1)

.3/171المعبودعونينظر.أمرهوتولتربته:ولدته(2)

.(وق)ح37/455العروستاجينظرالإزار.:الحقاء(3)

وأبو،1/45الصغيرفىوالبخارى،(27135)أحمدوأخرجه.(0841)الصغرىفىالمصنف(4)

فىالألبانىوضعفهالحقاء.:علىمقتصزاالبخارىوعند،بهيعقوبطريقمن(3157)داود

.(691)داودأبىضعيف
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بالمعروفالمالرأسمنومئونتهالميتكفنأنعلىبهيستدلمابابالجنائزكتاب

سبعةبعدإاللاجزيرةلهيجدوافلم،فماتالبحرفركب:فيهقال،الحديث

يتغير)1(.ولمفيهافدفنوه،أئام

ويطرحعليهويصفىويكفنيغسل:قالأنهالبصرئالحسنعنورؤينا

البحر)3(.فىبهقذفثئمزنبيل)2(فىجعل:أخرىروايةوفىالبحر.فى

ومئونتهالميتحفنأنعلىبهيستدلماباب

بالمعرو!المالرأسمن

أبوحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6857

،قتادةعن،الملكعبدبنالحكمحدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا،الأزهر

نأيسرنى"ط:!رالفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،شقيقبنالفهعبدعن

تمقفىإل!أواقيعشرةواخلفأموتحينأموتاللهسبيلفىأنفقهذهباأحل!مثللى

(4)
.دينن"ءا!فقأوكفنن

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6858

ابنمحمدأحمدأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوأخبرناقالا:

خئابعن،شقيقعن،الأعمشأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوفابعبد

الفه،علىأجرنافوقع،الفهوجهنبتغىونحنلمجي!الفهرسولمعهاجرنا:قال

طريق!ن(7184)حبانوابن.بهالمصنفطريقمن19/423دمثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.حماد

.3/10النووىثرحمسلمصحيح.القفة:الزنبيل(2)

الثانية.بالرواية9/454الأوسطفىالمنذروابن،(11961)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.51والحكم:3/1351الذهبىقال(4)
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بالمعروفالمالرأسمنومئونتهالميتكفنأنعلىبهيستدلمابابالجنائؤكتاب

عميوبنمصعبمنهمكانشيئا،أجرهمنيأكلولمقبلمقمضىمنفمنا

غطيناوإذا،رجلاهبدترأسهغطيناإذافكنا،نمرةإلايتركولمأحديومقتل

منرجليهعلىواجعلوارأدمه،"!طوا:5خمي!ل!ارسولفقال،رأسها!ب4!ر

فىومسلمالبخارىأخرجهيهدبها)1(.فهوثمرتهلهأينعتممتومناالإذخر".

.(2)الأعمشعنأوجهمن""الصحيح

اللهعبدمحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا(ظ6859-8/41

أخبرنا،جدىحدثنا،إبهـا!يمبنأحمدبنتابنزيادبنعلىلنمحمدابن

ابن!أ:قالجدهعن،أبيهعن،سعدبنإبراهيمحدثنا،العثماخ!انمووو!أ

منى،خيراوكانعميوبنمصعبقتل:فقالبطعامالرحمقعبديعنىعوف

منى،خيراوكانآخر-رجلأو-حمزةوقتل،!يهايكفنبردلىلاإلهيوجدفلم

حياتنافىحسناتنالناعجلتقدإلاأظننامافيهـا،يكفنبردلىإلالهيوجذفلم

المكىصمحمدبنأحمدعن"الصحيح"فىالبخارىرواهالذنيا)3(+

.(4)إبراهيم

شرحفىوالطحاوى.بهالوهابعبدبنمحمدأحمدأبىعن(6092)الأوسطافىالمنذرابنأخرجه(1)

.(6764)فىوتقدمبه.جعفرطريقمن(0464)المشكل

.(094/44)ومسلم،(1276،3897،3914،0474،0824،6448)البخارى(2)

طريقمن(1362)وفضلهالعلمبيانمعجافىالبرعبدابنوأخرجه.3/299الدلائلفىالمصنف(3)

،(6765)فىوتقدم.بهإبراهيمطريقمن(4804)المشكلشرحفىوالطحاوى.بهمروانأبى

.(6894)فىوسيأتى

.(1274)البخارى(4)
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...عليهويصلىويكفنيغسلالسقطبابالجنائزكتاب

(1)نبمحمدالعباسأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-6865

أبىابنحدثنازياد،بنعلىبنالحسنحدثنا،الضبغئأئوببنإسحاق

عن،جدهعن،أبيهعن،ضميرةبنالفهعبدبنحسينحذثنى،أويس

.(2)المالرأسمنالكفن:!الأفر!لمىلى

(3)استهلإنعليهويصلىويحفنيغسلىالسقصر/باب

حياةلهعرفتأو

.(عمر)وابن(4)عباسابنعنالمثملاةفىمعناهروى

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-1686

عن،جبيربنزيادعن،يونسعن،خالدعن،بقثةبنوهبحدثنا،اودفى

إلىرفعهأنهأخبرونىزيادأهلأنوأحسب:قال-شعبةبنالمغيرةعن،أبيه

يمييها،وعنوأمامها،خلفهاوالماشى،الجنازةخلفيسير"الزاكب:قالع!يرالنبى

.(6)"والزحمةبالمغفرةلوالديهويدعىعليهيصئىوالشقطمنها،قرلمايسارهاوعن

،العدلحمشاذبنعلئأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6862

بنمحمدهفامأبوحدثنا،بشئاربنمحمدحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا

.3/521الأنسابينظرخطأ؟.(نب)يعقوب:3صفىبعده(1)

.51وإسناده:3/1352الذهبىقال(2)

.5/271النهاية.ولادتهعندتصريته:الصبىاستهلال(3)

.(3023)الأوسطفىالمنذروابن،(3169)الدارمىأخرجه(4)

.(6874)فىسيأتى(5)

وصححه.(6947)فىوسيأتى.بهيون!طريقمن(18181)أحمدوأخرجه.(3180)داودأبو(6)

.(2723)داودأبىصحيحفىالألبانى
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...عليهويصلىويكفنيغسلالسقطبابالجنائزكتاب

."والزحمة"بالعافية:!الأفلاإ،بمعناهفذكره.عبيدبنيونسحدثنا،الزبرقان

وأمامها")1(."خلفها:الماشىفىيذكرولم

أنهأهلهبعضوحذثنى:عبيدبنيونسقول:طالبأبىبنإبراهيمقال

بنجبيربناللهعبيدبنسعيدعنعبيدبنليونسرواية،لمجي!النبىإلىرفعه

حية.

بنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناهالتنيخ:قال-6863

،(2)عبادةبنروححدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،الفقيهالحسنبنسلمان

بنجبيربنزيادعمىحدثنى:قالحيةبنجبيربناللهعبيدبنسعيدحدثنا

:يقولشعبةبنالمغيرةسمعأنهالثقفئحيةبنجبيرأبىحدثنى:قالحئة

منها،قرلماوالماشى،الجنازةخلف"الراكب:يقوللمجي!االلهرسولسمعت

.(3)"عليهيصلىوالطفل

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6864

،إسحاقبنمحمدأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

وصلىورثالصبئاستهلإذا:قالرجممااللهعبدبنجابرعن،عطاءعن

.موقوف.

الذهبى.ووافقهوصححه363/1الحاكم(1)

"غنام".:الأصلفى(2)

وأحمدبه.روحطريقمن(1507)ماجهوابن،(18207)أحمدوأخرجه.363/1الحاكم(3)

صحيح.حسن:مذىلتراوقال.بهسعيدطريقمن(2491)والنسائى،(1301)مذىلتروا،(62181)

طريق-من1/905المعانىشرحفىوالطحاوى.بهإسحاقابنطريقمن(3172)الدارمىأخرجه(4)
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...عليهويصلىويكفنيغسلالسقطبابالجنائزكتب

الله7عبدأخبرنا،الحافةإالقهعبدبنمحمدأخبرناوقد-6865

؟هاروتبنيزيدحدثنا،مةأساأبىبنالحارثحدثنا،بمروالقاضىالحسين

ك!!حمه:الفهرسولفال:قالجابرعن،الزبيرأبىعن،المكئإسماعيلأخبرنا

أوثقغيرهالمكئمسلمبنإسماعيل.(1)"عليهوصلىورثالصبعاستهل"إذا

(2)
منه.

مرفوعا:الربيرأبىعنأخرأوجهمنوروى

الفقطسلماتبتأحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6866

!%صأ"ر"فيس،بفثتثماحور،أيحدتتا،الزقئاصعلاءابنهلالحدثنا،ادببعد

فماىا!مولوداستهل)/إ-ا:عررالفهرسولقال:أطقاجأبرست،الزبيرأيعن

.(3)أ(وورثوورثعليه

أحمدبنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىوأخبرنا-6867

بنأحمدبنمحمدحدثنا،الذيباجئالزحيمعبدبنمحمدحدثنا،اللخمئ

الربير،أبىعن،سفيانحدثنا،الأزرقإسحاقحدثنا،البغدادئخلفأبى

=عطاءبه.

قدحديثهذا:الترمذىوقال.بهإسماعيلطريقمن(0321)مذىالتروأخرجه.1/363الحاكم(1)

بنأشعثوروى،مرفوعاكتالنبىعنجابرعنالزبيرأبىعنبعضهمفرواه،فيهالناساضطرب

وأخرجه.المرفوعالحديثمنأصحهذاوكأنموقوفا...جابرعنالزبيرأبىعنواحدوغيرسوار

به.الزبيرأبىطريقمن(1508)ماجهوابن،(1358)النسائى

.(3149)عقبتقدم(2)

.بعمدةفلي!عن.:قالإذابقية:3/1353الذهبىقال(3)
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...عليهويصدىويكفنلم!فيالسقطبا!الجنائزكتاب

09/4(1)"عليه/وصلىوووثووثالصبئاستهلا!!":هـال!5الئبىعن،بوبعن

.إسحاقإلادممفيالقعنيووهلم:سليمانقال

فىورويناه،مرفوعا)2(الزبيرأبىعنصالحبنالمغيرةورواه:الشيخقال

موفوعا)3(.هريوةأبى(و9/41حديثمنالفوائضتكتاب

سعيدأبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-6868

،أيوببنمحمدحدثنا،بنيسابورالرازىالوهابعبدبنمحمدبنالفهعبد

بكرأباأن،المسيببنسعيدعن،قتادةحدثنا،هشامحدثنا،مسلمأخبرنا

.(4)عليهصليتممنأحقفإنهم؟أطفالكمعلىصفوا:قالل!جبهالصديق

مرفوعا:آخروجهمنهذاروىوقد

إبواهيمولدمناللهعبدبنمحمدبنمحمدمنصورأبوأخبرنا-6869

أخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيبمابنجعفوأبوأخبرنا،لالكوفةالنخعى

عن،عاصبمعن،ليثعن،حرببنالسلامعبدحدثنا،دكينبتالفصل

.(5)((أطفا!كملمج!صليتمما"أخق:كي!اللهرسولقال:قالعازببنالبراء

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

به.خلفأبىبنأحمدبنمحمدطريقمن(6532)حبانابنأخرجه

ابنوليس،مسلمبنا!غيرةاطريقمن348/4والحاكم،(6358)الكبرىفىالنسائىأخرجه

صالح،

.(12615)فىسيأتى

أطفالنا.صليناماآخرإن؟بلفظقتادةطريقمن(417)العيالكتابفىالدنياأبىابنأخرج

بدلاعامر.:وعنده،دكينبنالفضلنعيمأبىطريقمن1/085المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه

يصهـف.لاوعاصم،ليننيث:3/1353ا(تهبىوقال.عاصم:من
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...عليهويصلىويكفنيغسلالسقطبابالجنائزكتاب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0687

عن،عامربنالأسودحدثنا،أمئةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

الله!رسولصلى:قالعازببنالبراءعن،مرعاعن،جابرعن،إسرائيل

منالجنةفىله"إن:وقال،شهراعشرستةابنوهوومات،إبراهيمابنهعلى

.(1)"قيذصوهورضاعه،لتم

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-6871

قال!:داودبنوائلعن،عبيدبنمحمدحدثنا،ىر!لابنهنادحدثنا،داود

عجييهاللهرسولعليهصلىجمجحمالنبىابنإبراهيمماتلفا:قالالبهئسمعت

المقاعد)2(.فى

:قالداودأبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،علىأبووأخبرنا-6872

بنيعقوبعن،المباركابنحذثكم:الطالقاخ!يعقوببنسعيدعلىقرأت

سبعينابنوهوإبراهيمابنهعلىصلىم!عالنبئأنعطاء،عن،القعقاع

.(3)ليلة

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6873

.51و،الجعفىهوجابر:1353/3الذهبىوقال.بهالأسودعن(18497)أحمدأخرجه(1)

الحديثغريبينظر.عثماندارعنددكاكين:وقل،بالمدينةالأتربابعندمكانالمقاعد:(2)

.587/4البدانومعجم،2/112للخطابى

.(431)المراسيلوفى،(3188)داودأبىعندوالحديث

ابنطريقمن(423)العيالفىالدنياأبىابنوأخرجه.(432)والمراسيل،(3188)عقبداودأبو(3)

وكلاهما،منكرإرسالهمعهذا:3/1353الذهبىوقال.سبعين:منبدلا.تسعين:بلفظبهالمبارك

.(د)سننمن
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...عليهويصلىويكفنيغسلالسقطبابالجنائزكتاب

بناللهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

نأ،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،بلالبنسليمانأخبرنى،وهب

.(1)تامحينإبراهيمابنهعلىصلىعجواللهرسول

يشدوبعضها،قبلهالموصولتشدفهىمراسيلكانتوإنالاثارفهذه

منأولىوذلك،إبراهيمابنهعلىو!مجاللهرسولصلاةأثبتواوقدبعضا،

عليه.يصللمأنهروىمنرواية

،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6874

اللهعبدأخبرناعطاء،بنالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

.(2)يستهلحتىالسقطعلىيصلىلاكانأنهعمرابنعن،نافععن،العمرى

حدثنا،الصفارإسماعيلأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبونا-6875

بنوشعبةسعيدبنسفيانأخبرنا،شاذانحدثنا،الفحامالوليدبنأحمد

فأل!جنههريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن،سعيدبنيحيىعن،الحخاج

القبر)4(.عذابمنأعذهاللهم:قالثمالمنفوس)3(،علىصفى

عمروأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-6876

.5/431الدلاللفىالمصنف(1)

.بنحوهنافععن403/5الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(2)

.5/95والضهماية،2/15قتيبةلابنالحديثغريبينظر.ولادتهحينالطفل:المنفوس(3)

به.الوليدبنأحمدطريقمن11/374تاريخهفىالخطيبواخرجه.(12)مشيختهفىشاذانابن(4)

من(042)العيالكتابفىالدنياأبىوابن.شعبةذكردونفقطالثورىعن(0661)الرزاقوعبد

به.سعيدبنيحيىطريقمن(11698)شيبةأبىوابن.سفيانذكردونشعبةطريق
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...عليهويصلىويكفنيغسلالسقطبابالجنائزكتاب

حماد،بننعيمحدثنا،الكاتبعيسىبنمحمدبنحمزةحدثنا،مطرابن

أنههريرةأبىعن،منبهبنهضامعن،معمرعن،المباركبن/اللهعبدحدثنا4/10

لنااجعلهاللهم:ويقول!،قطخطيئةيعمللماثذىالمنفوسعلىيصلىكان

لمالذىالمنفوسعلىأتصلى:لبعضهموقيل:نعيمقال!وأجرا.وسلفافوطا

بمنزلة؟لهمغفوراوكانغجحوالفهرسول!علىصلىقد:قال!؟قطخطيئةيعمل

وجل.عزاللهيعصلممن
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.،.القتلىيغسلفلاالمعتركفيالمشركونيقتلهمالمسلمونبابالجنائزكتاب

ويغسلىعليهيصلىومنالشهيد،أبوابجماع

القتلىيغسلفلاالمعترك!المشرحونيقتله!االمسلمونبافي:

ودمائه!ابحلومه!اويدفنونعليه!ايصلىولا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6877

الأديب،عمروأبووأخبرنا)ح(الوليدأبوحدثنا،الأسفاطئحدثنا،عبيد

حدثنا،الوليدأبوحدثنا،خليفةأبوأخبرنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا

نأ،مالكبنكعببنالرحمنعبدعن(ظ9/41،شهابابنعن،الليث

فىأحدقتلىمنالرجلينبينيجمعكانعج!اللهرسول!أن،أخبرهجابرا

أحطهمالىإأشيرافإذ."؟للقرانأخذازم!عاكان"أيهما:ويسأل!،الواحدالثوب

بدفنهموأمرالقيام!".يومهؤلاءعلىأشهد"أنا:وقالاللحد،فىقدمه

رواه.خليفةأبىحديثلفظيغسلوا)1(.ولمعليهميصلولم،بدمائهم

أبىوعن،بطولهالليثعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارى

مختصرا)2(.الوليد

بن(3)ملسقتيبةأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6878

الليث.حدثنا،قتيبةحدثنا،الفاريابئجعفزحدثنا،بمكةالأدمئالفضل

وابن،(4151)ماجهوابن،(4195)والنسائى،(0361)والترمذى،(3138)داودأبوأخرجه(1)

.(0670)فىوسيأتىبه.الليثطريقمن(3197)حبان

الوليد.أبىعن(1346)و،يوسفبناللهعبدعن(1343)البخارى(2)

.(5482،5992)فىتقدمكماوالمثبت.!إمسلم:3صوفى)سلمة"،تم،سفى(3)
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...القتلىيغسلفلاالمعتر&فىالمشركونيقتلهمالمسلمونبابالجنائزكتاب

."؟للقرآنأخذاامحنر"أيهما:يقولثئم:!الافإلا،ومتنهإسنادهبمثلفذكره

سعيد.بنقتيبةعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)"ذيهمث"أنا:وقال
(2)

الزهرئ)3(.شهابابنعنسعدبنليثعنجماعةرواهوكألك

مالك:بنأنسعنالرهرئعنفرواهزيدبنأسامةوخالفه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرناه-6879

أخبرنى،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

شهداءأن،حذثهمالكبنأنسأن،حذثهشهابابنأن،الفيثئزيدبنأسامة

.(4عليهميصلولمبدمائهمودفنوا4)،يغسلوالمأحد

بنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهد!عأبووأخبرنا-6885

حدثنا،المدائنئروحبنالفهعبدحدثنا،ببغدادالعدلإبراهيمبنإسحاق

حدثنابمرو،القاضىالحسينبنالفهعبدوأخبرنا.قال:عمربنعثمان

عن،زيدبنأسامةحدثنا:قالاعبادةبنروححدثنا،أسامةأبىبنالحارث

بحمرمح!مجالفهرسولمزأحديومكانلفا:قالمالكبنأنسعن،الزهرئ

به.قتيبةعن(1954)والنسائى،(1036)الترمذىأخرجه(1)

.(0794)البخارى(2)

ابنعن(4151)ماجهوابنخالد.بنيزبدطريقمن(9731)حبانوابن،(3138)داودأبوأخرجه(3)

.(2691)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(0670)فىوشأتى.بهليثعنكلاهما،رمح

.،بدمائهمودفنواعليهميصل)ولم:مفى(4-4)

الألبانىوحسنه.بهوهبابنطريقمن(3135)داودأبروأخرجه.1/366الحاكمعندوالحديث

.(2688)داودأبىصحيحفى
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...القتلىيغسلفلاالمعتركفىالمشركونيقتلهمالمسلمونبابالجنائزكتاب

صفئة(2)دجتأن"لولا:فقال،بهومثل(1)عدجوقدلتماجنهالمطلبعبدابن

رأسهخمرإذانمرةفىفكفنه."والسباعالطيربطونمناللهيحشرهحتىتركمه

4/11أحدعلىيصلولم،رأسهفخمر،رأسهبدارجلاهخمروإذا،رجلاه/بدت

الثلاثةيجمعوكانالوم".عليكمفماهد"أنا:قالثم،غيرهالشثهداءمن

وكفن،اللحدفىفيقدمه.امحنرقرآنا؟""أيفم:ويسأل،واحدقبرفىوالاثنين

الواحد)3(.الثوبفىوالثلاثةالرجلين

هذه:قالالحافظعمربنعلئأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا

بمحفوظة)4(.ليست.غيرهالشهداءمنأحدعلىيصلولم:اللفظة

البخارىيعنىمحمداسألت:""العللكتابفىالترمذىعيسىأبوقال

مالكبنكعببنالرحمنعبدحديث:فقال،إسنادهيعنىالحديثهذاعن

غيرهوزيدبنأسامةوحديث،حسنحديثهواللهعبدبنجابرعن

.(زيد)بنأسامةفيهغلط،محفوظ

أبيه:عن،كعببنالرحمنعبدعن،الرهرىعن:قيلوقد:الشيخقمال

حدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقي!طاهرأبوأخبرناه-6881

.1/246النهاية.عليهغلباطلقفإذا،اخصبالأنفوهو،والشفةوالأذنالأنفقطع:الجدع(1)

.3/164المعبودعونينظر.وتجزعتحزن:اى(2)

فىالطحاوىوأخرجه.1/366والحاكم،الثانىبالإسنادالحاكمعن(357)بع!ثلافىالمصنف(3)

به.عثمانطريقمن4/116والدارقطنى،1/502المعانىشرح

.173/12الدارقطنىعلل(4)

.(251،252)الترمذىعلل(5)
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...القتلىيغسلفلاالمعتركفىالمشركونيقتلهمالمسلمونبابالجنائزكتاب

العزيزعبدبنالزحمنعبدحدثنا،اخ!القطومخلدبنخالدحدثنا،الأزهرأبو

أبيه،عن،مالكبنكعببنالزحمنعبدعن،الرهرئحدثنى،الأنصارئ

ناأ:أعزل!رجلفقال!."؟حمزةمقتلرأى"من:أحديومقال!!عاللهرسول!أن

شققدفراه،حمرعلىوقفحتىفخرجفأرناه"."ظنطلق:قال!.مقتلهرأيت

!صاللهرسول!فكره.والفهبهمثلقد،اللهرسول!يا:فقال!،بهمثلوقدبطنه

فىلفوهمهؤلاء،علىشهيد"انا:فقالالقتلىظهرىبينوقفثئم،إليهينظرأن

الذملونلونه،يدمىالقيامةيوم(1)جرحهجاءالأيجرحجريحليسف!نه؟دمائهم

وفى.(2)"دحفلافىفاجعلواقرآناالقومامحنر"قذموا:وقال."المسكريحوريحه

هذهفىليستزيادةالفيثروايةوفى،الليثروايةفىليستزياداتهذا

صحيحتين،أبيهعنوعنه،جابرعنعنهروايتهتكونأنفيحتمل،الزواية

أولى،فروايته،حافظمامإاللهرحمهسعدبنفالفيث؟مختلفتينكانتاوإن

أعلم.والله

مختصرا:مرسلاع!يه!النبىعنصعيرأبىابنعنالرهرئعن:وقيل

أبوأخبرناالأصبهاض!،يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-6882

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

صعير،أبىابنعن،الرهرىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزعفرانئالضئاح

.،إوجرحه:م،سفى(1)

الكبيرفىوالطبرانى،(4051)المشكلشرحفىوالطحاوى،(37784)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.خالدطريقمن(1973)الدعاءوفى،(167)82/19

-306-



...القتلىيغسلفلاالمعتركفىالم!ثمركونيقتلهمالمسلمونبابالجنائزكتاب

هؤلاء،علىلثهدتقد"إنى:فقالأحد،قتلىعلىأشر!جمي!النبئأن

يثادص!لهذافىوثبتنى:عيينةبنسفيان!الوكلومهم(()2(.بدمماهمفزملوهم)1(

معمر.

جابر:عنعنه:وقيل

الطوسئ،أحمدبنحاجبأخبرنا،الفقيهطاهبرأبوأخبرناه-6883

عنمعمر،عن،الرزاقعبدحدثنا،الأبيوردئحمادبنمحمدحدثنا

أحديومكانلما:قال!الفهعبدبنجابرعن،صعيرأبىابنعن،الرهرئ

فمابىبدمائهم"زملوهم:فقاليوعذقتلواالذينالشهداءعلى!كيمالنبئأشرف

ويسأل،الواحدالقبرفىوالثلاثةوالرجلانالزجليدفنوكطنشهيذ".عليهم

قبرفىيومئذوعفىأبىفدفن:جابرقال!.فيقذمونهللقرانأقرأكانأئهم

!(3)
واحد.

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-6884

أبووأخبرنا)ح(مالكحدثنا،مصعبأبوحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

حدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمدالحسنأبوحدثنا،الحافظالفهعبد

عن،الرنافىأبىعن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثناسعيد،بنعثمان

.2/71عبيدلأبىالحديثغريب.ثيابهمفىلفوهمأى:زملوهم(1)

.،الزهرىطريقمن(1002)والنسائى،(23657)وأحمد،بهسفيانعن(95236)أحمدأخرجه(2)

.(1892)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه."ثيابهمفى"زملوهمأحمد:وعند

.(6070)وسيأتى.(2366")أحمدوعنه،(1633،9580)الرزاقعبد(3)
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12/4

أحدشهداءعلىصلىجمحالنبىأنرعممنبابالجنائزكتاب

يكلملابيدهنفسى"والذى:قالع!يراللهرسولان،هريرةأبىعن،الأعرج

وجرحهالقيامةيومجاءإلأسبييه-فىيكلمبمناعلموالفهالفه-سبيلفىأحد

(1)ر
فىالبخارىرواه.(2)"المسكريحوالزيح،الذملوناللوندما،يثدب

ابنحديثمنمسلموأخرجه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيح

الرناد)3(.أبىعنعيينة

أحدشهداءعلىصلىري!جمالنبىأنزعممن/باب

الحسن،بنالزحمنعبدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6885

بنحصينعن،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا

بتسعةيؤتىأحدقتلىكان:يقولالغفارىمالكأباسمعت:قالالرحمنعبد

بتسعةيؤتىثم،يحملونثملمجزالفهرسولعليهمفيصلى،حمزةوعاشرهم

.(4)ري!عاللهرسولعليهمصفىحتى،مكانهوحمزةعلجهمفيصفى

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-6886

الأنماطى،إسحاقبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،إملاءالأصبهانئخالدأبى

مالكأبىعن،حصينحدثنا،يوسفأبوحدثنا،منيعبنأحمدحدثنا

.1/132الأنوارمثارقيتفجر.أى:يثعب(1)

.(18568)فىوسيأتى.(4652)حبانابنطريقهومن،2/461مالك(2)

.(1876/501)ومسلم،(3028)البخارى(3)

به.شعبةطريقمن2/78والدارقطنى.بهادمطريقمن1/035المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(4)

به.حصينطريقمن(427)المراسيلفىداودوأبو
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أحدشهداءعلىصلىعيهؤالنبىأنزعممنبابالجنائزكتاب

كلفى،عشرةعشرةأحدقتلىعلىصك!يه!الفهرسولصلى:قالأنهالغفارى

.(1)صلاةسبعينعليهصلىحتى،حمزةمنهمعشرة

"المراسيل"فىداودأبوأخرجه،مرسلوهوالبابهذافىماأصحهذا

:قالالشعبىعنعطاء،عن،الأحوصأبىعنهناد،حدثنا:قالبمعناه

ثم،عليهفصلىبحمنئبدأ؟صلاةسبعينحمزةعلىأحديومعفيهمالنبئصلى

منقطع،أيضاوهذا.(2)مكانهوحمزةعليهمفيصفىبالشئهداءيدعوجعل

أحد.شهداءمنأبوهوكان،موصولجابروحديث

علىأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-6887

يونس،بنأحمدحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا،الرفاءمحمدبنحامد

عباسابنعن،مقسمعن،زيادأبىبنيزيدعن،عياشابنبكرأبوحدثنا

عليافلقيت،صنعماتدرىلاتطلبهصفيةأقبلتأحديومحمزةقتللما:قال

لعمتك.أنتاذكربللا:الزبيرفقال.مكلأاذكر:للزبيرعلئفقال،والزبير

!رالنبئفجاء:قال.يدريانلاأنهمافأرياها؟حمزةفعلما:فقالت:قال

:قاللها.ودعاصدرهاعلىيدهفوضععقلها((.علىأخماف"إنى:!!ال

جزع"لولا:فقالبهمثلوقدعليهفقامجاءثم:قال،وبكتفاسترجعت

بالقتلىمرأثم:قالالطير((.وحواصلالشباعبطونمنيحشرحتىلتركطالنساء

تكبيراتسبععليهمفيكبروحمزةتسعةفتوضع،عليهميصلىفجعل

نحوها.أوسبعونأحدشهداءإذ،صلواتسغولعله،قالكذا:3/1356الذهبىقال(1)

.(436)المراسيل(2)

-359-



أحدشهداءعلىصلىيورالنبىأنزعممنبابالجنانزكتاب

.(1)منهمفرغحتى،سبعاعليهمفيكئربتسعةيجاءثئم،حمزةويتركويرفعودظ

غيروكانا،زيادأبىبنيزيدعنعئاشابنبكرأبىحديثمنإلاأحفظهلا

.(2)حافظين

ابنعمروأبوأخبرنا،الأصبهانئعلىبنأحمدأخبرناوقد/-136888/!

ابنحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،حمدان

على!ح!جمالفهرسولصفى:قالالحارثبنالفهعبدعنيزيد،عن،فضيل

منقطع.وهو،محفوظايكونأنأولىهذا.(3)اغستعليهفكئرحمنئ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6889

بنمحمدعن،بكيربنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

عباسابنعن،أدركهوقدمقسبمعن،أصحابىمنرجلحذثنى،إسحاق

يؤتولم،تكبيراتسبععليهفكئرحمزةعلىع!ي!الفهرسولصفى:قال

وهذا.(4)صلاةوسبعيناثنتينعليهصلىحتىمعهعليهصفىإلابقتيل

يفرحلمعنهحدثمناسميذكرلمإذايساربنإسحاقبنومحفد،ضعيف

(9362)الكبهيرفىوالطبرانى،1/035المعانىشرحفىوالطحاوى،(37783)ضيبةابىابناخرجه(1)

ضعيف.وهوزيادأبىبنيزيدفيه:6/181المجمعفىالهيثمىقال.بهيونىبناحمدطريقمن

،41/371بغدادتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الحناطالكوفىالأسدىسالمبنعياشابنبكرأبو(2)

ساءكبرلماأنهإلاعابد،ثقة:399/2التقريبفىحجرابنوقال،33/129الكمالوتهذيب

.(2342)عقبتقدمفقدزيادأبىبنيزيداما.صحيحوكتابهحفظه

.(11567)شيبةأبىابن(3)

به.بكيربنبون!طريقمن2/54الغابةأسدفىالأثيرابنأخرجه(4)
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..لسينثمانبعدعليهمصلىأنهروىصروايةذكرلابالجنانزكتاب

نأ،عباسابنعنمقسمعنالحكمعنعمارةبنانحسنورواه

.(1)بروايتهيحتجيلاضعيفعمارة!بوالحس!أحدءقتلىعلىع!صئىالسبى

بنمحمدبتأحمدسعيدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا

بنمحمودحدتنا،الوبيعبنحميدبنالحسينحدثنا،الأحمسئعمرو

لا:لهفقاتحازهبنجويرائت:لثمعبةلىقال:قالداودأبوحدثنا،غيلان

فقلت:دمحموقال.كذابفإنه؟عمارةبنالحسنعنتروىأنلكيحل

:قالكلإبه؟علامةما:لشعبةقلت:فقال:قالذاك؟وكيف:داودلأبى

ع!علىالنبئصلى:للحكمقلتأصلا.لهاأجذفلمأشياءالحكمعنروى

مقسم،عن،الحكمحذثنى:عمارةبنالحسقوقاللا+:قالأحد؟قتلى

ما:لنحكمقلت:وقالأحد.قتلىعلىصلى!ج!النبئأنعباس!،ابنعن

يروى:فقال:قال؟عمق:قلت:فقال.يعتقون:قال؟الونىأولادفىتقول

حذثنى:عمارةبنالحسنوقال:قالل!جه.علىعنالبصريينحديثمن

.(2)يعتقونأنهممل!فرعلىعنالجزار،بنيحيىعن،الحكم

بعدعليهمصلىأنهروىمنروايةذكر/باب

ا!هلتوديعاسنينثمان

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6890

.(1070)فىتقدم(1)

اولادعلىالصلاةعنسألهانهوفيهبه.غيلانبنمحمودعن23/1المقدمةفىمسلمأخرجه(2)

عتقهم.يذكرولم،الزنى
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...سنينئمانبعدعليهمصليأنهروىمنروايةذكربابالجنائزكتاب

أخبرنا،شرحبيلبنسعيدحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

عامربنعقبةعن،الخيرأبىعن،حبيبأبىبنيزيدعنسعد،بنالليث

ثم،الميتعلىصلاتهأحدأهلعلىفصفى،يوماجمتالفهرسولخرج:قال

إلىالآنلأنظرواللهإنى،عليكمشهيدوأنا،فرطكم"إنى:فقالالمنبرلىإنصرفا

ماواللهوإنى،الأرضمفاتيحأوالأرضمفاتيحخزائنأعطيتقدوإنىحوضى،

51رو.(2)"اهيفتنافسواأنعليكمأخاف(1)ولكنى،بعدىتشركواأنعليكمأخاف

قتيبةعنمسلمورواه،وغيرهشرحبيلبنسعيدعن""الصحيحفىالبخارى

.(3)الليثعن

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-6891

بنزكرئاحدثنا،الزحيمعبدبنمحمدحدثنازكريا،بنالقاسمأخبرنى

أبىعن،حبيبأبىبنيزيدعن،حيوةعن،المباركابنأخبرنا،عدى

بعدأحدقتلىعلىجم!اللهرسولصلى:قالعامرابنهوعقبةعن،الخير

أيديكمبين"إفى:فقالالمنبرطلعثئم،مواتوالأللأحياءخكالموسنينثمان

وإنىهذا،مقامىمنإليهلأنظروإنى،الحوضوموعدكمشهيد،عليكموأنافرط،

:قالتنافسوها".أنالدنياعليكمأخشىوكنىتشركواأنعليكمأخشىلست

!ولكن!.:الأصلحاشيةفى(1)

طريقمن(9831)حبانوابن،(9531)والنسائى،(3223)داودوأبو،(41734)أحمداخرجه(2)

به.اليث

.(2296/30)ومسلم،(3596)البخار!(3)
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فيها...قتلالتىثيابهفىيكفنأناستحبمنبابالجنائزكتاب

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)!ي!ك!اللهرسولإلىنظرتهانظرةاخرفكانت

حبيبأبىبنيزيدعنأيوببنيحيىورواه،(2)الرحيمعبدبنمحمدعن

رأيتمااخرفكان:عقبةقال:اخرهفىوقال،الليثروايةبمعنى

المنبر)3(.علىلمجي!اللهرسول

فيهاقتلىالتىثيابهفىيحفنأناستحبمنباب

يحنا!لوماوالجلودالحديدعنهيننىاو(./41أنبعد

الناسلبوسعاممن

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6892

قتيبةحدثنا،الحافظمحمدبنعبدانحدثنابمرو،الداربردىحاتمبنأحمد

الزبير،أبىعن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،عيسىبنمعنحدثناسعيد،ابن

ثيابهفىهوكمافأدرج،فماتحلقهفىأوصدرهفىرجلمىر:قالجابرعن

.(4)!يكاللهرسولمعونحن

حدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرنا-6893

بنعلىأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

مرأ:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،السائببنعطاءأخبرنا،عاصم

به.المباركابنطريقمن(3224)داودوأبو،(02174)أحمدأخرجه(1)

.(4042)البخارى(2)

.(3/2296)مسلمأخرجه(3)

به.طهمانبنإبراهيمطريقمن(49521)وأحمد.بهسعيدبنقتيبةعن(3133)داودأبوأخرجه(4)

.(2687)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه
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15/4

المعركةفييستشهدالجنببابالجنانزكتاب

الحديدعنهمينزعأنأحدبقتلىوسفموالهعليهالفهصفىاللهرسول

.(1)وثيابهمبدمائهميدفنواوأن،والجلود

حمرحديثفيهاقتلالتىثيابهغيرفىتكفينهفىالزخصةفىمضىوقد

.(2)!فرعميربنومصعبالمطلبعبدابن

شوذبابنمحمدأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-6894

بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،الذقيقئالملكعبدبنمحمدحدثنا،المقرئ

قتل:فقالبطعامالرحمنعبدأع!:قالجذهعن،أبيهعن،أبىأخبرنا،سعد

منى،خيزاوكان،بردةإلافيهيكفنمايوجدفلم،هاشبمبنعميربنمصعب

البخارىأخرجه.(3)بردةإلافيهيكفنمايوجدفلماخر-رجلأو-حمزةوقتل

.(4)دعسبنإبراهيمعنمحمدبنأحمدعن

المعرحةفىيستشهدالجنب/باب

يعقوبابنالحسينأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6895

يحيىبنسعيدحدثنا،إبراهيمبنإسحالتىبنمحمدأخبرنا،الحافظ

الفهعبدبنعثادبنيحيىحدثنى:إسحالتىابنقال:قالأبىحذثنى،موئالأ

به.عاصمبنعلىطريقمن(1515)ماجهوابن،(3134)داودوأبو،(3817)أحمداخرجه(1)

.(686)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه

.(6765،6766،6859)فىتقدم(2)

سعد.طريقمن(6765)وفىسعد،بنإبراهيمطريقمن(6859)فىتقدم(3)

.(1274)البخارى(4)
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المعركلأفىيستشهدالجنببابالجمائؤكتاب

كانالذىالأسود-بنشدادوقتلأحدقصةفىجدهعن،أبيهعن،الزبيرابن

"إن:!راللهرسولفقال:قالعامرأبىبنحنظلة-شعوبابن:لهيقال

ورحلماجنبوهوخرج:فقالتصماحتته".فماسألوا،ةكل!الملاتغسلهصماحبكم

!تا!الكأا."ةكد!الملاغسلته"لذلك:جمي!اللهرسولفقالالهائعة)1(.

الإسناد)2(.

الأصثم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-6896

:قالإسحاقابنعنبكيو،بنيونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا

عاحبكهـتفشله"إن:!الع!يساللهرسولأققتادةبنعمربنعاصمحدثنى

خرج:فقالتصاحبتهفسئلت."؟شأنهما:أهلهفماسألوا-حنظلةسئ-الملائكة

.(3)"الملائكةغسلته"لذلك:كي!اللهرسولفمال.الهائعهسمعحيقجنبوهو

يومحمزةقتل:قالمرعاعنزائدةأبىبنزكويافحدثنى:يونسن4)لمحال

كلاهما.(4الملائكةطهرتهالذىوهوأحديومالراهببنحنظلهوقتلأخد،

.معروفالمغازىأهلبينفيماوهو،مرسل

نظو:قالعباسابنعنمقسمعنالحكمعنشيبةأبووروى-6897

الملائكة.تغسفهماالمطلبعبدبنوحمزةالراهبحنظلةإلىلمجرالفهرسول

.3/56الفائقالشديد.الصوت:الهاثعة(1)

.(7025)حبانابنطريقهومن،312صالسيرةفىإسحاقوابن،وصححه3/542الحاكم(2)

.2/75هثامابنسيرة(3)

.3ص:فىليس(4-4)

به.زكرياطريقمن(32746،37762)شيبةابىابنأخرجهوالأثر

-315-



16/4

الكفار...معتركغيرفىظلمايقتلوالذىالمرتث،بابالجنائزكتاب

أبوحدثنا،منصورابنالحسنأبوأخبرنا،السلمئالزحمنعبدأبوأخبرناه

.(اشيبةأبو)احدثنا،مزاحمأبىبنمنصورحدثنا،العنبرأبىابنالحسن

(3)!بءيرصء(2)ء.
ضعي!.شيبهوابو.فدكره

الحفار،معتركغيرفىظلمايقتلوالذىالمرتث)4(،باب

سيفه()عليهيرحعواثذى

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6898

أخبرنى،الززاقعبدحدثنا،ال!لمئيوسفبنأحمدحدثنا،المحفداباذى

بنشدادأخبرنى،عمارأبىابنعن،خالدبنعكرمةأخبرك!،جريجابن

أهاجر:فقالوا"تئعهفامن!ي!النبىإلىجاءالأعرابمنرجلاأنالهاد،

غنمخيبرغزوةكانتفلفا،أصحابهبعضلمجيرالنبئبهفأوصىمعك.

يرعىوكان،لهقسمماأصحابهفأعطى،لهوقسمفقسم،شيئالمجيرالفهرسول

فأخذه.لكقسمهقسم:قالهذا؟/ما:فقالإليهدفعوهجاءفلما،ظهرهم

ط:!ال."كلقسمته"قشم:قال؟صمدياهذاما:فقاللمجيرالنبئبهفجاء

إلىوأشاراظ،0/41ههنا-أرمىأنعلىاتسعتكولكن،اتبعتكهذاعلى

.3:صفيىيل(ا-1)

(08121)11/395والطبرانى.بهالسلمىطريقمن6/424دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

به.الحكمطريقمن(12094)11/391والطبرانىبه.منصورطريقمن

.(683)عقبتقدم(3)

.(ثث)ر5/258العروستاج.يموتثمحياويحملالحربفىيثخنالذىالصريع:المرتث(4)

"إليها.:مفى(5)
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الكفار...معتركغيرفىظلمايقتلوالذىالمرتث،بابالجنائزكتاب

نهضواثم."يصدقكالفهتصدق"إن:فقال.الجنةفأدخلموتفأبسهبم-حلقه

فقال،أشارحيثسهمأصابهوقديحمللمجرالنبئبهفأح!،العدوقتالإلى

لمجيم-النبئ4!."!فصدق!اللهاصدق:قال.نعم:قالوا."؟وه"هو:ع!جمالنبئ

"الفهم:لمجقهافيصلاةمنظهرممافكان،عليهوصلىقدمهثم،جبتهفى

عطاء:قالشهيد".عليهأناشهيدا،ل!كسبييك،فىمهاجراخرج،عبدكهذا

.(1)دحأأهلعلىيصللمأنهوزعموا

بقىالرجلهذايكونأنويحتملعطاء.عنيذكرهجريجابن:الثيخقال

لموالذين!ر،اللهرسولعليهفصلى،ماتثمالحربانقطعتحتىحيا

أعلم.والله،الحربانقضاءقبلماتوابأحدعليهميصل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6899

إسحادتىابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدأخبرنا،يعقوب

أباهأن،الهيثمأبىعن،التيمئالحارثبنإبراهيمبنمحمدحذثنى:قال

،الأكوعبنلعامرخيبرإلىمسيرهفىيقوللمجقهاللهرسولسمعأنه،حدثه

فنزل."(3،كتانهمنلنا(2)ذخفالأكوعابنيا"انزل:سنانالأكوعاسموكان

:ويقولم!عالفهبرسوليرتجز

ابنطريقمن(1952)النسائىوأخرجه.(9597)الرزاقوعبد،4/222الدلائلفىالمصنف(1)

.(1845)النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.جريج

"فاحد،.:مفى(2)

.5/279النهايةأراجيزك.أوكلماتكتهناتك(3)

-317-



الكفار...معتر&غيرفىظلمايقتلوالذىالمرتث،بابالجنانزكتاب

صليناولاتصدقناولااهتديناماأنتلولاوالله

لاقيناإنالأقداموثبتعليناسكينةفأنزلن

أبينافتنةأرادواوإنعلينابغواقدالكفاربنىإن

ز!البه:الخطاببنعمرفقالربك".)رحمك:لمجي!الفهرسولفقال

نأبلغنىفيماقتلهوكان،شهيداخيبريومفقتل.بهمتعنا)1(لو،والفهوجبت

(2المسلمينفكأن2)،منهفماتيقاتلوهوشديداكلمافكلمهعليهرجعسيفه

عمروبنسلمةأخيهابنسألحتى.سلاحهقتلهإنماوقالوا:فيهشكوا

ل!ثهيد".أإنه:لمجي!الفهرسولفقال،فيهالناسبقولوأخبره!!عالفهرسول

.(3)المسلمونوصفىعليهع!ي!الفهرسولفصفى

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرثاأبوأخبرنا-0069

مالك،أخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمذ

زاد.(4)عليهوصفىوكفنغسلالخطاببنعمرأن،عمرابنعن،نافععن

.(وحنط):عمرابنعن،نافععنعمر،بنالفهعبيدفيه

(1

(2

(3

(4

(5

3:!متقنا".ص(فى

.(المسلمون"فكان:م،سفى(2-

ابنطريقمن(15556)وأحمدبه.يون!طريقمن8/001الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(

رجاد:6/481،491المجمعفىالهيثمىقال.عليهجمروالنبىصلاةذكرعندهماولي!.بهإسحاق

.ثقات

نىعساكرابنطريقهومن،2/463ومالك،1/268والثافمى،(0212)المعرفةفىالمصنف(

.(90161)فىوميأتى.بهنافعطريقمن(6645)الرزاقعبدوأخرجه.44/494دشقتاريخ

به.اللهعبيدطريقمن(11111)شيبةأبىابنأخرجه(
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الكفار...معتركغيرفىظلمايقتلوالذىالمرتث،بابالجنائزكتاب

حدثنا،الثقفئسعيدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6901

حدثنا،حساببنعبيدبنمحمدحدثنا،المعمرىشبيببنعلىبنالحسن

بنللمغيرةلؤلؤةأبوكان:قالرافعأبىعن،ثابتعن،سليمانبنجعفر

علىوجأه)1(كبرفلما،رأسانلهخنجرالهفصنع:قال،الحديثفذكر.شعبة

وقد.(2)هنحزعمرفسقط،خاصرتهفىووجأه،آخرمكانعلىووجأه،كتفه

17/4قتلقصةفىميمونبن/عمروعنحصينعنالثابتالحديثفىمضى

أحدعلىيمرلاطرفينذاتبالسكينالعلجفطار:قال،طعنهحينزحبهعمر

وكفنغسلثمبمحددقتلأنهعلىدلالةذلكوفى.(3)طعنهإلاشمالاولايمينا

عليه.وصفى

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-0269

إسرائيل،حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

ر!يمما)4(.علىعلىصفىالحسنأن،إسحاقأبىعن

،يعقوبحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،الحسينبوأوأخبرنا-3069

مليكةأبىابنعن،أئوبأخبرنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثناسعيذ،حدثنا

جاء؟:قالالزبمكأ.بنالفهعبدقتلبعدبكرأبىبنتأسماءعلىدخلت:قال

.2/279الأنوارمارق.طعنه:أى(1)

الهيثمىوتال.بهجعفرطريقمن(5069)حبانوابن،(2731)يعلىأبووأخرجه.3/19الحاكم(2)

الصحيح.رجالرجاله:9/76،77المجمعفى

.(5320)فىتقدم(3)

الحسن.عنلعلىمولىطريقمن143/3الحاكمأخرجه(4)
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البغىأهلبسيفالمقتولفىوردمابابالجنائزكتاب

ثئموحنطتهوكفنتهفغسلتهأسماءبهفأتيت،أهلهإلىيدفعأنالملكعبدكتاب

ماتت.ثمأيامثلاثةإلاذلكبعدعاشتفما:قالوأحسبه:أئوبقال.دفنته

.(1)عليهوصفت:فيهغيرهزاد

البغىأهلبسيفاظ(ا/41المقتولفىوردماباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4069

الزحمنعبدبنالزحمنعبدالقاسمأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:قالخالدأبىبنإسماعيلعن،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،بحلبالهاشمئ

فإنى؟ثيابىفىادفنونى:عفارقال:يقولحازمأبىبنقيسسمعت

(2)+.و

صم.

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-6905

عن،سفيانحدثناقالا:وقبيصةنعيمأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

ولا،مادعنىتغسلوالا:صوحانبنزيدقال،حريثبنارالعيزعن،مخؤل

رجلفإنىرمسا؟الأرضفىوارمسوك!)3(،الخفينإلاثوباعنىتنزعوا

.صوحانبنوزيد،عمازقالكذا.(4)القيامةيومأحافي:نعيمأبوزاد.محافي

عن(95131)شيبةأبىوابن.بهالحسينأبىطريقمن69/28دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.إسماعيل

.(16851)فىوصيأتىبه.المصنفطريقمن477/43دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

.3/121للخطابىالحديثغريب.بالترابواريتهإذا:الشىءرمست:يقال:ارمسونى(3)

طريقمن91/434وفى.بهلفضلابناالحشنأبىطريقمن91/444ثقدتاريخفىكرعساابنأخرجه(4)

.(16852)فىوسيأنى.بهسفيانعن(98011)شيبةأبىوابن،(0664)الرزافوعبد.بهنعيمأبى
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مقتولا...وجدإذاالأعضاءبعضغسلفىوردمابابالجنائؤكتاب

أبوأخبرنا،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدأخبرناوقد-6906

حدثنا،غسانأبوحدثنا،مذىالترإسماعيلأبوحدثنا،القطانزيادابنسهل

عمارعلىصلىعلياأن،الشعبىعنأخبرهمأنهأشعثعن،الربيعبنقيس

18/4أدخلهفلما/،أمامهوهاشمايليهمفاعمارافجعل،عتبةبنوهاشمياسرابن

.(1)يليهمماوهاشماأمامهعماراجعلالقبر

مقتولاوجدإذاالأعضاءبعضغسلىفىوردماباب

عليهوالصلاةالحفارمعرحةغيوفى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-0769

أصحابنا،بعضأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

قال.رءوسعلىصلىعبيدةأباأن،معدانبنخالدعنيزيد،بنثورعن

بالخاتمفعرفوها،الجملوقعةفىبمكةيداألقىطائراأنوبلغنا:الشافعى

عليها)2(.وصلوافغسلوها

مشرحون،وفيه!احرقاوهدئماوغرقبصيبهمالقومباب

السلامفىثبتماعلىقياساالمسلمينبالصلاةونوىعليه!افصلى

أخبرنا،إسحاقبنابكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8069

طريقمن43/479دمشقتاريخفىعساكروابن،(433)22/168الكبيرفىالطبرانىأخرجه(1)

به.أشعث

ثورطريقمن(12012)شيبةأبىابنوأخرجه.1/268والثافعى،(4012)المعرفةفىالمصنف(2)
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...مشركونفيهمحرقأوهدمأوغرقيصيبهمالقومبابالجنائزكتاب

عقيل،عن،الفيثحدثنا،بكيربنيحمىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمد

لمج!الفهرسولأنأخبرهزيدبنمةأساأن،الربيربنعروةعن،شهابابنعن

وراءهزيدبنأسامةفأردف،فدكئةقطيفةعلىإكافعلىحمارعلىركب

أبىبنالفهعبدفيهبمجلسمزحتىفسار،بدروقعةقبلعبادةبنسعديعود

منأخلاطالمجلسفىفإذاالفه-عبديسلمأنقبلوذلك-سلولابن

بنالفهعبدالمجلسوفىواليهود،الأوثانعبدةوالمشركينالمسلمين

ثئم،بردائهأنفهأبئبنالفهعبدخفرالذائة)1(عجاجةغشيتهمفلضا،رواحة

فدعاهمفنزل،ووقفعليهملمجحوالفهرسولفسفمعلينا.تغئروالا:قال

فىالبخارئرواه.(2)الحديثوذكر.القرانعليهموقرأوجلعرالفهإلى

الفيث)3(.عناخروجهمنمسلئموأخرجهبكير،بنيحيىعن""الصحيح

بنإلممماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-6909

أخبرنا،الززافعبدحدثنا،منصور-بنأحمدحدثناالضفار،محمد

نأأخبرهزيدبنأسامةأنالربير،بنعروةعن،الرهرئعنمعمز،

عبدةوالمشركينواليهودالمسلمينمنأخلاطفيهبمجلسمزع!ي!النبئ

عنحميدبنعبدعنأالصحيح"فىمسلئمرواه.(4)عليهمفسفمالأوثان

.2/67الأنوارثارق.تثيرهالذىغبارهاأى:الدابةعجاجة(1)

من(2075)الكبرىفىوالنسائى،(5664)والبخارى.بهالليثطريقمن(17682)احمدأخرجه(2)

به.الزهرىطريق

.(1798)ومسلم،(5663)البخارى(3)

به.الرزاقعبدطريقمن(6581)حبانوابن،(2702)والترمذى،(21767)أحمداخرجه(4)

به.معمرطريقمن(6254)والمبخارى
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رئا!جلاكتاب

.(1)قاالؤن!د!ع

!و!حلاقلكتهمنعلىالصلاةلا!

ذو!لاأققالت!!هع!لمحاأالضملاةطفي

لنا!فهعبدأحبرنا،الوركبنالحسقبنمحمذبكوإلوحدثناالا-591

بيىيحيىص،هشامحدثنا،داودأبوح!ثنا،حبيبلقلمحون!عىحدثناجععر،

أدأ،خصمين!بجمموالقص،المهفبأبى!ع،حذفهقلابةأبا%نكثيو،أبى

يحسقأنولي!امو!شي!لمحأ،الولىمقخبلىوهىت!عالئبئأتتجهينةهناموأة

ثئم،ثيائها)2(عليهافشكتبها!أمر،!فعلب!ا".لأشىحملهاو!عت"فإذاأليها

عليهاأتصلى،الفهرسوليا:غمرلهفقال،عليهاصلىثئم،لمحرجمتبهاأمر

لوسعتف!،ينهىد!لاأهلبي!فسمتلولوبةاظأ41/1تابتا)القد:لمحقالط!؟زنتوقد

فىمسلئمأخرجه.(1)"؟اهسفنبجافىتأنمنأفضلىشيئاوجدتوهل

الذستوائى)4(،هشامحديثط"هن"الصحيح

الغامدئةلمحصةفىأبيهعقئويدةبرالقهعبدحديثفىوروينا-6!أا

تابهالوهبوت!تباتلقدبيدهنفسىفوالدى9:ءلمجي!الئبىقال:الونىفىرجمتالتى

.(179/116!)مسلم(1)

.3/321السننمعالمعووتها.فتبدوتجودلئلاعليهاشدت:أى:ثيابهاعليهاضكت(2)

داودوأبو،(19903)أحمدوأخوجه.(888)والطيالسى،(32561الصغرىفىالمصنف(3)

واين،(4351)والتومذى،(198611وأحمد.بههامطريقمن(1956)والنسائى،(0444)

.(17ه!.،17032)ثىوسيأتىبه.كثيرأبىبنيحيىطريقمق(4403)حبان

.(2!/1696)مسلم(4)
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19/4

لقتلهامستحلغيرنفسهقتلمنعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

عبدأبو.أخبرنماهودفنتعليهافصفى)2(بهاأمرثئم."دلغفرمك!ير)1(/صماحب

بنخلأدحدثنا،نجدةبنمعاذحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظالله

فذكر.أبيهعن،!بريدةبنالفهعبدعنمهاجر،بنبشيرحدثنا،يحيى

.4بشيرحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(3)معناه

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-2169

بشرأبىعن،عوانةأبوحدثنا،مهدىبنمعفىحدثنا،غالببنمحمدحدثنا

علىلمج!النبئيصللم:قال()بررأبىعن،البصرةأهلمننفرحذثنى:قال

.(6)عليهالضلاةعنينهولم،مالكبنماعز

:قالالهمدانيةشراحةرجملفاأنهز!نهطالبأبىبنعلىعنورؤينا

بموتاكم)7(5تفعلونمابهاافعلوا

لقتلهامستحلغيرنفسهقتلمنعلىالصلاةباب

بنعلىأخبرناالأصبهاك!،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-6913

بنبحرحدثنا،بالبصرةبكربنمحمدبنأحمدروقأبوحدثنا،الحافظعمر

.20/369الجوزىلابنالحديثغريبالدثثار.:المكسصاحب(1)

.273/5المعلمإكمالوينظر.الأصلفىضبطتكذا(2)

(7197)الكبرىفىوالنسانى،(4424)داودوأبو،(22949)أحمدوأخرجه.4/363الحاكم(3)

.(17034،17046)فىوصيأتىبه.بثيرطريقمن

.(1695/23)مسلم(4)

.أ"بردة:مفى(5)

صحيح.حسن:(2728)اوددأبىصحيحفىنىلألبااوقال.بهنةعواأبىطريقمن(8613)اوددأبوأخرجه(6)

.(17043،17044)فىصيأتى(7)
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الجنائزكتاب
لقتلهامستحلغيرنفسهقتلمنعلىالصلاةباب

بنالعلاءعن،صالحبنمعاويةحدثنى:قالوهبابنحدثنانصر،

خلف"صفوا:قال!كاللهرسولأن،هريرةأبىعن،مكحولعن،الحارث

علئ:قالوفاجير".بوكلمعوجاهدواوفاجير،بوكلعلىوصلواوفاجير،بوكل

(1)لى!!

.ثقاتدونهومن،هريرةأبىمنيسمعلممكحول

:قالمنعلىوالصلاةوفاجربركلعلىالضلاةفىروىقد:الشيخقال

هذافىروىماوأصخ،الضعفغايةضعيفكفهاأحاديث.الفهإلاإلهلا

كتابفىداودأبوأخرجهوقد،هريرةأبىعنمكحوليحديثالباب

الله.رحمهالدارقطنئذكرهكماإرسالافيهأنإلا،(2)""السنن

محمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناهالذىالحديثوأما-4169

)ح(يونسبنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوبابن

بنصالححدثنا،البخارىسهلبنأحمدأخبرنى،اللهعبدأبووأخبرنا

عنزهير،حدثناقالا:سلأمبنعونحدثنا،الحافظحبيببنمحمد

(3)

بمشاقصنفسهقتلبرجلجميمالنبئأص!:قالسمرةبنجابرعن،سماك

يونسبنأحمدحديثوفى،سلامبنعونحديثلفظهذا.عليهيصلفلم

.ماتنهإ:فقال!يه!اللهرسولإلىرجلفجاء،عليهفصيحرجلمرض:قال

والطبرانى.بهوهبابنطريقمن(9922)الاعتقادأصولفىاللالكائىوأخرجه.2/57الدارقطنى(1)

به.معاويةطريقمن(1512)الاميينمسندفى

.(5365)فىتقدم(2)

الطويلهودريد:ابنوقال،العريضغيرالطويلالسهمنصلوهو،مشقصجمع:مشاقص(3)

.2/257الأنوارمشارق.العريض
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لقتلهامستحلعيرنفسهقتلىمنعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

3يمت".لى"إظ:إنفهرسواطقاق.عليهصيحإنه:قال"؟يدريك"ما:!ال

فأخبوهلمج!الفهرسولإلىفانطلق،بمشاقصنفسهنحرقدإهفرألزجلاشفلق

لا"إذن:قالبمشاقص.نفسهنحررأيته:قال.((؟يدريكأما:فقالماتائه

.(2)او!سلامبنعونعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)((عليهأصلى

ليحذرالثذقالإنما!غمههأنهالحنظلىإبراهيمبنإسحاقعنرويناوقد

ارتكب.كمايرتكبوافلاعليهالضلاةبتركالناس

به.زهيرطريقمن(1963)والنسائى،(3185)داودوأبو،(08482،08612)أحمدأخرجه(أ

،(1526)ماجهوابن،(0681)والترمذى،(08162،08582،08642،08832)وأحمد

به.سصاكطريقمن(3093)حبانوابن

.(978/701)مسلم(2
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الأربعةجوانبهاعلىفدارالجنارةحملمنبابالجنائؤكتاب

الجناز!حملىأبوابجماغ

الأوبعةجوانب!اعلىهداوالجناؤةحملمنبافي

أحبرنا،جعفربنالفهعبدأحبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرثا-!915

بنعبيدعن،منصورعن،شعبةحدثناداود،ألوحدثما،حبيببنيونس

4/35أحدكماتبعإدا:ز!جنهمسعودبنا!لهعبدعن،عبيدةأبىعن/،نسطاس

مق!إنه؟ليدرأوبعدليتطؤعثئم،الأربعةالمئمريوبجوان!فليأخدةزا!جلا

ال!ئة)1(.

!اهلهعلىالشولركوضعالجناوةحملىمنبافي

الفقذهينالعمودينبين

الفهعبدأخبرناببغدا!،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6916

الهيثمبننوححدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درسعتويهبنجعفرابن

عمرو،أبىابنسعيدأبووأخبرنا!ح(سمعدبنإبواهيمحدثنا،العسقلانئ

أخبرنا)2(،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمذالعباسأبوحدثنا

بنسمعدرأيت:قال!جدهعن،أبيهعن،سعدبنإبواهيمأخبرنا،الشافعئ

المقدمينالعمودينبينقائماعوفبنالرحم!عبدجتازةفىوفاصأبى

العسقلانىوحديثالشافعى،حديثلفأ.كاهلهعلىالسريوواضعا

مصباحفىالبوصيرىقالبه.منصووطريقمن(1478)ماجهابنوأخرجه.(335)الطيالسى(1)

منقطع.أنهإلاالرفعوحكمهثقاتوجالهموقوفإسنادهذا:(526)الزجاجة

.(6928)الحديثإلى"س"قىموجودغيوهنامن(2)
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الجنائزكتاب

بمعناه)1(.

...كاهلهعليالسريرفوضعالجنازةحملمنباب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاابوأخبرنا-6917

منالثقةأخبرنا،الشافعئحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمد

:قالطلحةبنعيسىعمهعن،طلحةبنيحيىبنإسحاقعنأصحابنا،

حتىيفارقهفلم،أفهسريرعمودىبينيحمله!!لعفانبنعثمانرأيت

"(2)
وضعه.

ابنعن،أصحابنابعضأخبرنا،الشافعئأخبرنا:قالوبإسناده-8169

بينقائمارافعجنازةفىهب!!لعمرابنرأىائهماهكبنيوسفعن،جريج

ال!رير)3(قائمتى

عنأصحابنا،بعضأخبرنا،الشئافعئأخبرنا:قالولإسناده-6919

سعدسريرعمودىبينيحملهريرةأبارأيت:قالأبيهعن،ثابتبناللهعبد

.(4)وقاصأبىابن

عن،أصحابنابعضأخبرنا،الشافعئأخبرنا:قالولإسناده-0692

والثافعى،1/222والتاريخوالمعرفة،(0621)المعرفةوفى،(0911)الصغرىفىالمصنف(1)

به.إبراهيمطريقمن35/302دمشقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.1/269

عن(3024)الأوسطفىالمنذرابنوأخرجه.1/269والثافعى،(0721)المعرفةفىالمصنف(2)

به.الربيع

(3020)الأوسطنىالمنذرابنوأخرجه.269/1والثافعى،(2108)المعرفةفىالمصنف(3)

بكر.أبىبنالرحمنعبدجنازةفى:فقال

عن(3025)الأوسطفىالفنذرابنوأخرجه.1/269والثافعى،(0921)المعرفةفىالمصنف(4)

به.الربيع
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لوحأوسريريوجدلمانوالرقابالأيدىعليالميتحملبابالجنائزكتاب

سريرعمودىبينيحملالزبيرابنرأيت:قال!أبيهعن،عونأبىبنشرحبيل

.(1)مخرمةبنالمسور

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6921

هارونحدثنا،معنحدثنا،عماربنهشامحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

قال!.اللهعبدبنجابرسريرعمودىبينالمطلبرأيت:قال!قريشمولى

.(2)رباج:هشامفقال!.خارجة:عندناكان:يعقوب

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6922

أبىعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنا،معاذبناللهعبيدحدثنا،محمدبنيحيى

4/21ابنوفيهاخديجبنرافعجناورشهدت:قال!ماهكبن/يوسفعن،بشر

القائمتينبينالسريربمقذمأخذحتىعمرابنفانطلق،عباسوابنعمر

.(3)اهبمشىثم،كاهلهعلىفوضعه

لوخأوسريزيوجدا!لإنوالرقابالأيدىعلىالميتحملباب

بنجعفربناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدحدثنا-6923

بنحمادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،الأصبهانئأحمد

طريقمن176/58عساكرابنوأخرجه.269/1والشافعى،(2110)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الربيععن(2960)الأوسطفىالمنذروابنبه.الأصم

.223/1والتاريخالمعرفة(2)

المحفوظ،عباسابن:3/1362الذهبىوقال.بنحوهبهشعبةطريقمن3/562الحاكمأخرجه(3)

قوى.هذاوإسناد،سنينبخمسرافعقبلموته
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لوحأوسريريوجدلمإنوالرقابالأيدىعلئالميتحملبابالجنائزكتاب

نأ،برورآلأسلمىأبىعن،العدوئنعيمبنكنانةعن،ثابتعن،سلمة

مقتفقدون"هل:قالالقتالمنفرغفلما،لهمغزىفىكان!الفهرسحول

هل"انظروا:لمجيه!اللهرسحولقالوفلانا.و*نا*ناوالط!د:!الوا."؟دحأ

جلئبيبا،أفقلى"كنى:قال!وفلانا.فلانانفقد:قالواأحلإ؟".منتفقلىون

فأنجر،ك!يهالنبىفأص!،قتلوهثمقتلهمقدسبعةعند!وجطوهفماطلبوه)1(".

منىهذا،وقتلوهلمعبعةثل،منهوأنامنىهذا،قتلوهثمسبعة"قتل:فقال!إليهفانتهى

علىفوضعفبسطهما،هكذابذراعيهقال!ثئم،ثلاثاأومزتينقالهامنه".وأنا

حتىعمح!ألنىذرإعىالاسريرأحه01كافما،01-طة!.أا!ا1ذ ص-.ءطسهحمرحىعروعروسبىهـى

بنإسحاقعن"الصحيح)إدىمسلمأخرجه.(2)ألسغذكروما:اصهقادفن.

.(3)سلمةبنحمادعنسليطبنعمر

حنبلصبنأحمدعن""المراسيلفىداودأبوروىوفيما-6924

صبنالنبىابنإبراهيمأن،علىبنمحمدأخبرنى:قالجريجابنعنحخا!

أخبرنا،محمدبنمحمدبكرأبو.أخبرظهفرسمنسج)4(علىجنازتهحملت

.()فذكرهداود.أبوحدثنا،الفؤلؤئعلئأبوحدثنا،الفسوئالحسينأبو

.3ص،ايأصل:فىلي!(1)

الكبرىفىوالنسائى،(19784)أحمدوأخرجه.(19778)أحمدوعنه،(966)الطيالسى(2)

به.حمادطريقمن(0354)حبانوابن،(8246)

.(2472/131)مسلم(3)

.616/1للخطابىالحديثغريب.الانسانمنالكاهلبمنزلة:المنسج(4)

.(624)المراسيل(5)
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ب،!جثارةومم-!لف/فى!وإبم؟!بالجنائزكتا!

بالجنازةالمشيأبوأبجماغ

بالجمازةالمشى!الإسرأعبافي

أحبرنا،إملاءالأصب!الئيوس!لنا!فهعبدمحمدألوحدثنا-69!ـه

محمدبنالحسنأخبرن!ا،بمكةا!بصر!ؤيادبن!حمدبنأحمدلممعيدأبو

عن،المسيببنسعيدعن،الزهرىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزعفرانئ

ئمدمونهافحيزصالحةتذفإن؟بالجنازة"أسرعوا:قمالجمجمالئبىعن،!!ريوبىأ

فىالسخارىرواه"إا(.رقابكمعنتضعوتهفشوذلكسوىتكنوإن،إليه

.(2)سفيانعنكلهمورهير،بكرألىعنمسلئمووواه،علىعن""الصحيح

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفالنمحمدأبوأخبرنا-6926

عن،ذئبأبىابنأخبرنا،هاوودبنيؤيدأخبرناثصر،!بسعدادأخبرنا

ألاموتهعمدأوصىهريوةا!بأأن،م!رانبنالرحمنعبدعن،المقبرى

بى؟أسرعوابىوأسرعوابمجمو،تتتعونىولا،فسطاطاقعرىعلىتصربوا

قدموفي.يقولسريوهعلىالفؤمنؤصع"إذا:لمجولجمجماللهوسولسمعتنىفإ

!ا3)"؟!بتذهبودأينويلتاه،يا:قالسريرهعلىالكادزؤصعوإدا.!دمونى

وأخرجه.أ31)القبرمحذابإثباتوفى،(1221)المعرفهوفى،(0931)إلصغرىقىالمصنف(1)

ماجهوإبن،(1959)والنسمائى،(1510)والمومذى،(3181)داودوأبو،(7267)أحمد

بهءلصمفيانطريقمن(4230)حبانوابق،(1477)

.(3./944)ومسلم،(1315)البخاوى(2)

من(1113)حبانبنوا،(91"7)والنسائى،(01أ!7)وأحمدءبهيزيدمحن(4179)أحمدأخرجه(3)

.(180")النسائىصحيحفىنرءالأفيوصححه!بهذئبابىابنطريق
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بالجنازةالمشىفىالإسراعبابالجنانزكتاب

الفقيه،إسحاقابنبكربوأأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2769

أبىابنسعيدعن،الفيثحدثنى،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنأحمدأخبرنا

"إذا:!صالفهرسولقال:يقولالخدرئسعيدأباسمعأنه،أبيهعن،سعيد

قدمونى:قالتصالحةكانتفإن،أعناقهمعلىالزجالفحملهاالجنازةوفمعت

كلصوتهايسمغبها؟تذهبونأين،(ويلتاه)1يا:قالتصالحةغيركانتوإن.قدمونى

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(2)"قعص/ايإنسانسمعهاولوايإنسان،إلاشىء4/22

.(3)الليثعنوغيرهيوسفبنالفهعبدعن

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثنا-6928

ابنيعنىعيينةحدثناالطيالسئ،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

فج!،سمرةبنالرحمنعبدجنازةفىكنت:قالأبيهعن،الزحمنعبد

رويدا:يقولونال!ريرأمام(4)أعقابهمعلىيمشونمواليهمنورجالزياد

فحمل،المربدسكةبعضفىبكرةأبوفلحقهم:قال.فيكمالفهباركرويدا

أبىوجهأكرموائذىخفوا،:()وقالبالسوطعليهموشدالبغلةعليهم

.(7)المربهانرمل)6(أنلنكادوي!مجاللهرسولعهدعلىرأيتنالقدلمجؤالقاسم

(3

"ويلنى!.:الأصلفى

به.الليثطريقمن(3038)حبانوابن،(1908)والنسائى،(15521)أحمدأخرجه

.(4113،6113)البخارى

النسائى.عندكما،الخلفإلىويمشونالسريريستقبلون:أى

)قال".صوابه:الحاشيةوفى)قالوا!،:الأصلمتنفى

.2/265النهاية.المنكبينهزمعالمثىفىالاسراع:الزمل

طريقمن(4330)حبانوابن،(1191)والشائى،(00402)أحمدوأخرجه.(492)الطيالسى

.(1804)النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.عيينة
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بالجنازةالمشىفىالإسراعبابالجنائزكتاب

وخالدووكيع)3(سعيد)2(بنويحيى(1)إبراهيمبنإسماعيلرواهوكذلك

عيينة.عنيوس!بنوعيسى(4)الحارثابن
(5)و

:العاصأبىبنعثمانجنازةفى:فقال!عيينةعنشعبةوخالفهم

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-6929

عن،الرحمنعبدبنعيينةعن،شعبةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،داود

فلحقنا،خفيفامشيانمشىوكنا،العاصأبىبنعثمانجنازةفىكانأنه،أبيه

.(6)المرنرمل!اللهنبىمعونحنرأيتنالقد:قال!سوطهفرفعبكرةأبو

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-6930

أبىبنيحيىحدثنا،البغدادىالحارثبنإبراهيمحدثنا،القطانالحسين

عن،(7)ماجدةأبىعن،الجابريحيىحدثنا،معاويةبنزهيرحدثنا،بكير

دونما"السير:قال!بالجنازةالسيرعنج!عنبيناسألنا:قال!مسعودبناللهعبد

الجنازةالنار،لأهلفبكداذلكسوىكانوإن،إليهيعجلخيراكانفإنالخبب)8(،

(1

(2

(3

(7

(8

صحيحفىالألبانىوصححه.بهإسماعيلطريقمن(4303)حبانوابن،(2191)النسالىأخرجه

.(5018)النسائى

به.يحيىعن(2؟004)أحمدأخرجه

به.وكيعطريقمن7/15الطبقاتفىسعدوابن،(11350)شيبةأبىابناخرجه

به.خالدطريقمن(1191)النسائىأخرجه

.(6722)اوددبىأصحيحفىنىلباالأوصححه.بهيونسبنعيسىطريقمن(8313)داودبواأخرجه

وأالرحمنعبد:بالشكوعنده.477/1المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(3182)داودأبو

.1/127الصغيرالتاريخ.وهم""عثمانروايةأنالبخارىوذكر.عثمان

.34/241الكمالتهذيبينظر.صوابوكلاهما"ماجدأ.:الأصلحاشيةفى

.57/1الصحيحينفىماغريبتفسيراهتزاز.فيهالعدومنضرب:الخبب
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انبجاسهامخافةبهاالاسراعشدةكرهمنبابالجنائزكتاب

الفهعبدبنيحيى.ضعيفحديثهذا.ئقذمها،)1(منمعهاليستتبعولا،متبوعة

مضىوفيما،(31مجهولماجد-بوأ:وقيل-ماجدةبووأ،(2)ضعيفبرالجا

كفاية.

وابنعمرابنحضرهاحتضرلفاأنهالخدرئسعيدأبىعنويدكر

.(4)ىبأسرعوا،بىفأسرعواحملتمإذا:لفمافقال،عباس

انبجاسهامخافةبهاالإسراعشلةحرهمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6931

جعفرحدثنا،الكوفئغرزةأبىبنحازمبنأحمدعمروأبوحدثنا،يعقوب

جناررعباسابنمعحضزنا:قالعطاءعن،جريجابنعن،عونابنيعى

هذه:عباسابنفقال،بسرفوسفموالهعليهالفهصفىالنبىزوجميمونة

مإنوارفقوا؟تزلزلوهولاتزعزعوهفلانعشهارفعتمإذا،ميمونة

(1

(2

(3

(4

داودوأبو،(3978)وأحمد،بهزهيرطريقمن(3734)احمدأخرجهوالحديثمها،.يقد"تمفى

لا:مذىالتروقال.بهالجابريحىطريقمن(4841)ماجهوابن،(1101)مذىوالتر،(3184)

.(6948)فىوصيأتى.الوجههذامنإلامسعودابنحديثمنيعرف

عليهالكلامينظر.الحارثأبوالبكوىالتيمى،المجبرويقالالجابرالحارثبناللهعبدبنيحى

حجرابنوقال،31/404الكمالوتهذيب،3/123والمجروحين،8/286الكبيرالتاريخ:فى

الحديث.لين:2/351التقريبفى

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالكوفى.المجلىالخفىماجد،ابن:ويقال،هـاجدةأبو

.مجهول:468/2التقريبفىحجرابنوقال،34/241الكمالوتهذيب،73/9

.397/20دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه
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الجفاز!منإلانصوافعمدالوكوببابالجنائؤكتاب

.(1)لواحدةيقسمولا!ثصانيقسخفكان،نسوةتسععمدهكانجمج!الفهرسول

،12أجريجابنحديثمق""الصحيحفماأخرجاه

!دثنا،جعفربقالفهعمدأضرنا،فوركابنبكرأبوأخبونا-69!2

عن،ئردةأبىعق،ليثعق،ؤائد"حدثنا،داودأبوحدثنا،حميبابقيونس

تمخضوهىا!بئسرع(3)ى!وبجناؤؤعليهفز!عا!ئبئأن،موسىأبى

بجنائركم")5(.المشىلمحىبالقصد"عليكم:صيه!يهيهإئهارسوذفقال،!4)الرقمحض

بجناز!انطلقتمإذا:فقالاو(2/41أوصىأئهموسىأبىعنرؤيناوقد

ال!شى)6(.بىفألصرعوا

شذةةي!اركثبتإنههناروينابماالمرادأنعلىدلالةذلكولمحى

الإلصراع.

الجلازةمنالانصرا!عندالرحوببافي

(1

(2

(3

(4

(5

(6

بنمحمذالفهعمدأبوأضرلا،الحافظاللهعبدأبوأخبرلا-6933

به.جعفرطريقمن(3196)والنسائى،(4402)أحمدأخرجه(

.(5641/15)ومسلم،(605!)البخارى(

"وهوأ.:مفى(

،46/19التاجوينظر.4/644النهايه.زبدهليخرجاللبققيهالذىالسقاءتحريك:المخض(

.(قوز،ضخ)م408/25

لثيبةأبىوابنبه.ؤالدةطريقمت1/479المعانىشرحنىالطحاوىوأخرجه+(52!)الطيالسى(

به.الليثطريقمن(3147)والبؤار،(69640)وأحمد،(13671)

.(6733)فىتقدم(
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الجنازةمنالانصرافعندالركوببابالجنائزكتاب

حدثناقالا:الوهابعبدبنومحفد(1)الحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

الفه،عبدأبووأخبرنا)ح(مغولبنمالكحدثناالملائئ،نعيمأبو

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،عمروأبوأخبرنى

سمرةبنجابرعن،حرببنسماكعن،مغولبنمالكعن،وكيعحدثنا

ابنجنازةمنانصرفحينفركبهمعرورىبفرسعجحمالنبىأع!:قال

ابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)حولهنمشىونحنالدحداح

(3)ري

شيبه.بى

منصور،بنيحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحبوأأخبرنا-6934

جعفر،ابنيعنىمحمدحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

علىلمجرالفهرسولصفى:قالسمرةبنجابرعن،سماكعن/،شعبةحدثنا4/23

يتوقص)4(فجعلفركبهرجلفعقله:قال،عرىبفرسفأع!،الدحداحابن

من"كم:قالعجكمالنبئإن:القوممنرجلفقال،خلفهنسعىنتبعهونحن،به

محبهدعن""الصحيعفىمسلمرواه.()"إالجنةفىالدحداحلابنمدلىعذقي

.20/375الكمالتهذيبوينظر.(أالحسين:أس،وحاشية،مفى(1)

به.شيبةأبىابنطريقمن(2166)مستخرجهفىنعيموأبو،(1993)الكبيرفىالطبرانىأخرجه(2)

.(1219)فىوتقدم

.(89/965)مسلم(3)

.5/214النهايةالخطو.ويقاربويثبينزو:يتوقص(4)

مذىوالتر،(3178)داودوأبو،(93502)وأحمد.بهجعفربنمحمدعن(83402)أحمدأخرجه(5)

به.شعبةطريقمن(7157)حبانوابن،(1013)
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الجنائزكتاب

بشار)1(ابن

الجنازةمنالانصرافعندالركوبباب

القطيعئ،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6935

أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا

نأ،ثوبانعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،معمر

بدابةأض!انصرففلمايركبها،أنفأبىبدابؤفأ!جناورشيعلمجدالنبئ

وفملأركباكنفلم،تمشىكانتالملا!لكة"إن:فقال!،لهفقيلفركبها،

.(2)"ثبكرعرجوا-:قالأوذهبوا-فلما،يمشون

القاضىالحسنبنوأحمدالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-6936

حدثنا،بقيةحدثنا،عتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

مولىثوبانعنسعد،بنراشدحدثنى،مريمأبىابنبكرأبو

دوابهمعلىخروجاناسافرأى،جنازةفىخرجاله،لمجي!اللهرسول

وأنتمأقدامهمعلىاللهملائكةتستحيون؟!ألا:ثوبانلهمفقال!،ركبانا

!بو(3)!،
.موقودالإسنادبهذاالمحفوظهوهذا!ركبان

بنراشدعنمريمأبىابنبكرأبىعنيونسبنعيسىرواهوقد-6937

فقال!:،ركباناناسافرأى،جنازةفىو!عالفهرسولخرج:قال!ثوبانعنسعد

.أخبرناه"إالدوابظهورعلىوأنئمأقدامهمعلىالفهةكل!المإن!؟تستحيون"ألا

.(965)مسلم(1)

صحيحفىالألبانىوصححه.بهالرزاقعبدطريقمن(3177)داودأبووأخرجه.1/355الحاكم(2)

.(0272)داودأبى

.(323)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهبقيةطريقمن(1480)ماجهابنأخرجه(3)
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الجنانزكتاب
الجنازةأمامالمشىباب

العباسأبوحدثناقالا:القاضيالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبو

موسى،بنالحكمحدثنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوبابنمحمد

.(2)عيسىعنجماعةرواهوكذلك.(1)فذكره.يونسبنعيسىحدثنا

ذلكوفى،ثوبان(3)ىلعموقوفاسعدبنراشدعنيزيدبنثورورواه

البخارئ)4(.قالهوكذا،أصحالموقوفأنعلىدلالة

الجنازةأمامالمشىباب

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-6938

بنبشربنالزحمنعبدحدثنا،الشئرقىابنحامدأبوأخبرنا،اللهرحمه

أبوأخبرلاالأصبهاض!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبووحذثنا)ح(الحكم

أبووأخبرنا)ح(الزعفرانئمحمدبنالحسنأخبرنا،الأعرابىابنسعيد

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدابنعلئالحسين

عن،عيينةبنسفيانحدثنا:قانوا،نصربنسعدانحدثناالضفار،محمد

جم!الفهرسولرأيت:قالأبيهعن،عمربنالفهعبدبنسالمعن،الزهرى

مريمابىابنطريقمن(0481)ماجهوابن.بهيون!بنعشىطريقمن(1201)الترمذىأخرجه(1)

أصح.الموقوف:محمدقالموقوفا،عنهروىقدثوبانحديث:الترمذىوقالبه.

والحاكمبه.عيسىعنيوسفبناللهعبدطريقمن(1452)الام!نمسندفىالطبرانىأخرجه(2)

به.عيسىعنإبراهيمبنإسحاقطريقمن1/355

.،إعن:مفى(3)

.(1210)عقبسننهفىاقرمذىذىهثأ4)
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الجنازةأمامالمشىبابالجتائزكتاب

.(1)الجنازةأماميمشونر!بمبنوغموبكروألا

حمشاذبنعلئحدثنا،الحافظانلهعبدبنمحمدأخبونا-6939

جعفربنالفهعبدبنعلئحدثنا،العامرىيحيىبنمحمدحدثنا،أنعدل

رأيتما:قالأبيهعن،سالمعن،الزهرىعن،سفيانحدثنا،المدينئ

يا:لهفقلتإليهفقصت.الجنازةماتمأيمشونوعمربكروأبااظ(41/2!يمجألنبئ

يرسلانأنهمايعنىهذا.فىيحالفانكجريجوابنمعمراإن،"2)دمحمأبا

يعيده!يهمنسمعتهحدثنيه،الزهرىاستقر:فقال،لمجي!النبىعنالحديث

جريجوابنمعمراإنمحمد،أبايا:لهلمحقلت.أبيهعنسالمعن:ويبدئه

أكتبه،ولمهوقالهقد/لعله:وقالفصدقهما.:قال.وعثمان:فيهيقولان

.(3)الشيعةإلىذاكإذأميلكنتأنىلذلك

الحديث،وصلفىومعمرجريجابنعلىاختلفوقد:الشيخقال

قيل:وقدمرسلا)4(،وروى،موصولاالحديثممهماواحدكلعنفروى

.(الزهرى)عنسعدبنزيادعنجريجابنعن

(1

(2

(3

(5

والترمذى،(3179)داودوأبو،(4539)أحمدوأخرجه.(1098)الصغرىفىالمصنف(

فىالألبانىوصححهبه.سفيانطريقمن(3؟45)حبانوابن،(1482)ماجهوابن،(0710)

.(2722)داودأجمهصحبح

عيينة.بنسفيانهومحمدأبو(

مختصزا.بهسفيانطريقمن(6/544)التهمهيدفىالبرعبداينأخرجه(

جريجابنطريقمن546/6التهمهيدفىالبرعبدوابن،(2116)المعرفةفىالمصنفأخرجهإ

البرعبدابنوأخرجهمرسلا.جريجابنطريقمن(1955)يعلىوأبو،(4939)وأحمدموصولا.

مرسلا.معمرطريقمن(5910)والترمذىموصولا+معمرطريقمن6/544التهمهيدفى

.6/645التمهيدوينظو.بهجريجابنطريقمن(13313)الكبيرنىانىوالطبر،(0494)أحمدأخرجه(
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الجنازةأمامالمشىبابالجنائزكتاب

بنمحمدبنمحمدذزوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد-6940

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا:قالاالمذكر-القاسمابىحفدةالزحمن-عبد

الفهعبدحدثنا،الذرابجردئالحسنبنعلئحدثنا،الحافظالشئيبا:كأيعقوب

وزيادومنصور-عيينةابنيعنى-سفيانعن،هفامحدثنا،المقرئيزيدابن

رأىأنهأخبرهأباهأنأخبرهسالماأنالرهرئمنسمعأنهذكركلهم،وبكر

بكراأنغير.(1)الجنازةيدىبينيمشونوعثمانوعمربكروأبامجصهماللهرسول

يزيدبنويونسعقيلعلىفيهواختلف.ثقةوهوهفامبهتفزد.عثمانيذكرلم

وصلهومن.مرسلا)2(وقيل،موصولاالزهرئعنمنهماواحدكلعنفقيل

ثقة،حجة-عيينةبنسفيانوهوفيه-عليهيختلفولموصلهعلىواستقز

أعلم.والفه

إسماعيلأخبرنا،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-6941

المنكدر،ابنعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفارمحمدابن

مامأالناسيقذمر!بهالخطاببنعمررأىأنهالهديربنالفهعبدبنربيعةعن

ر!بفا)3(.جحشبنتزينبجنازة

شوذبابنمحمدأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-6942

مرسل.الصواب؟خطأهذا:وقالبه.يزيدبناللهعبدطريقمن(1944)النسائىأخرجه(1)

.عثمانذكردونبههمامطريقمن(0801)والترمذى

موصولا.الزهرىعنعقيلطربقمن1/480المعانىشرحفىوالطحاوى،(5362)أحمدأخرجه(2)

مرسلأ.الزهرىعنعقيلطريقمن1/480المعانىشرحفىوالطحاوى

به.الثورىطريقمن(2971)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(3)
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الجنارةأمامالمشىبابالجنائزكتاب

عن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،سنانبنأحمدحدثنا،الواسطئ

أماميمشيانعلىبنوالحسنهريرةأبارأيت:قال!حازمأبىعن،عدى

.(1)الجنازة

حدثنا،بلال!ابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6943

طارقبنسعدعنالمحاربئ،حدثناالأحمسئ،إسماعيلبنمحمد

الفقهاءمنقوممعهامشىجنازةحفظتهل:حازملأبىقلت:قال!الأشجعى

يمشونالزبيروابنعلىبنوحسنعمربناللهعبدرأيت،نعم:قال!مها؟ماأ

.(2)وضعتحتىأمامها

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-4469

عن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

عميربنوعبيدعمرابنرأيت:قال!السائبمولىعبيدعن،ديناربنعمرو

.(4)اماقبهما(3)حاذتفلما،يتحدثانفجلسافتقدما،الجنازةأماميمشيان

العباسأبوحدثنا:قالاالحسنابنبكروأبوزكرئاأبووأخبرنا-4569

ذئب،أبىابنأخبرنى،وهبابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوبابن

أبىابنوعند،بهعدىطريقمن(9742)الأوسطفىالمنذروابن،(91321)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.""حازم:منبدلا.""حاتم:شيبة

به.طارقبنسعدطريقمن(2975)الاوسطفىالمنذروابن،(11336)شيبةأبىابنأخرجه(2)

"جازت،.:سفى(3)

عن(2973)الأوسطفىالمنذرابنوأخرجه.1/272والثافعى،(0212)المعرفةفىالمصنف(4)

به.سليمانبنالربغ
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25/4

خلفهاالمشىبابالجنائزكتاب

أسيدوأباعمربنالفهوعبدهريرةأبارأىأنهالتوءمةمولىصالحعن

.(1)الجنازةأماميمشونرض!قتادةوأباالساعدئ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6946

بنقيسحدثنا،داودأبوحدثنا،طالبأبىبنيحيىبكرأبوحدثنا،يعقوب

المدينةأتيت:قالالأشعرئقيسبنزيادعن،بهدلةابنعاصمعن،الزبيع

.الجنازةمامأيمشونوالأنصارالمهاجرينمنعجتالفهرسولأصحابفرأيت

خلفهاالمشىباب

أبوحدثنا،البصرئعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6947

عن،عبيدبنيونسعن،سفيانحدثنا،قبيصةأخبرنا،الوفابعبدبناأحمد

شذ.رفعهقدأراه:قال-شعبةبنالمغيرةعن،أبيهعن،جبير/بنزياد

وعنوأمامها،خلفهايمشىوالماشى،الجنازةخلفيسير"الراكب:قال-قبيصة

.(2)"والزحمةبالعافيةلأبويهويدعىعليهيصلىوالشقطوميامنها،يسارها

المحاربىجناحبننذيربنجناحمحمدأبو،و13/41أخبرنا-6948

أبوأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنجعفرأبوأخبرنا،بالكوفة

اللهعبدعن،ماجدأبىعن،الجابريحيىعن،صالحبنحسنحدثنا،غ!ان

دونما"السير:فقال،بالجنازةري!لاعنعجيننبئناسألنا:قالمسعودابن

وابن،(13301)شيبةأبىوابن.بهوهبابنطريقمن1/481المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.ذئبأبىابنطريقمن(2976)المنذر

.(6861)فىتقدم(2)
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للجناؤ!القيامباباالجنائؤكتاب

ال!ناؤ!الناو،لأالافعكداذلكلالموىيكوإن،إليهيعجلخيوا!يإد،الخيب

اجابؤاويحيىمجهوذ،!أجدأبوتقدهها")1(،!ممعهاليستتب!ولامتب!محة،

أعلمهوالله(2)النقلل!أمنحماعة!غفه

بالويه،!بد!حأبنمحم!أخبركأ،الحافظاللهعبدلوأأخبرنا-9469

فروةبىأعن،شعبةأخبونا،مرؤوقبنعمزوحذثثى،ب!اغبنمحمدحدثنا

أبيه،ص،أبؤىبنالزحمنعبدابنعنئحدلثؤائدسمعت:قال!الجهمى

خلفها،يمشىل!جبهعلىوكالى،الجئاؤهمامأىلا!شميكالالئيوعمربكمألاأن

خ!هماالمشىأني!نمانإنهما:فقالأمامهاهيمشيانإئهما؟رفريهبهلعلىفقيل

فذا،صلاتهعلىجماعةالىالزخلصلاةكعض!!أمامهاالمشىمنأفضل

.(3)للناسئسفلانسهلانامف!نكلو

يروى،الكندى،خراشبنأوسابن:وقيلى،حراشابنهوهذاؤائدة

مامهاأالمشىفىوالآثاو.الحديثهذاأبزىبنالزحمنعبدبنسعيدعن

التولمحيى،وبالفهوأكثوأصح

!لجناز!ملقياابا!

أجمرثا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثضا-6955

الجابو.يحيىطريىمن(6930)فىوتقدم.بهصحالحبنحسنطريقمن(0141)أحمدأخرجه(1)

.(6930)محقبلقدما(2)

به.فروةأبىطريقمن1/483المعانىشر!فىوالطحاوى.بهشعبهطريىمن(974)البزارأخرجه(3)

به.زائدةطريقمن(2978)الأوسطفىالمنذروابن
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للجنازةالقيامبابالجنائزكتاب

بنمحمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

بنسالمعن،الرهرىعن،عيينةبنسفيانحدثناالرعفراخ!،الضئاح

"إذا:قاللمجؤالنبئبهيبلغ،ربيعةبنعامرعن،أبيهعن،عمربنالفهعبد

عن"لصحيحا"فىلبخارئارواه.(1)"توضعأوتخففكمحئىفقومواالجنازةرأيتم

.(2)سفيانعنكفهموجماعةشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،علئ

معها".ماشيايكنلم"وإن:فيهوزادنافععنسعدبنالفيثورواه-1569

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا

الفيث.حدثنا،سعدبنالفيثبنشعيبحدثنا،المرادئسليمانبنالزبيع

لمجحر.الفهرسولعنبإسنادهفذكره

منصور،بنيحيىجدىحدثنا،العنبرئصالحأبووأخبرنا/-26/46952

ابنعن،نافععن،الفيثحدثنا،سعيلإبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

ا!فيزةرأيتما!!":!الصئنالفهرسولعن،العدوئرسحطبنعامرعن،عمر

فىالبخارئرواه.(3)"اهعمماشيايكنلموإن،توضعأوتخففكمحتىلهافقوموا

الفيث)4(.عنسعيدبنقتيبةعنجميغا،ومسلم،""الصحيح

ببغداد،الذفاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-6953

ماجهوابن،(3172)داودوأبو،(15687)أحمدوأخرجه.(0110)الصغرىفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن(3051)حبانوابن،(1542)

.(975/73)ومسلم،(7013)البخارى(2)

.الزيادةبدونوعندهما،بهقتيبةعن(1915)والنسائى،(4201)الترمذىأخرجه(3)

.!...فليقممعهاماشئايكنلمأفإن:وعندهما.(958/74)ومسلم،(1308)البخارى(4)
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للجنازةالقيامبابالجنائزكتاب

اللهعبدبنإبراهيمحدثناالبزاز،أيوببنإبراهيمبناللهعبدأخبرنا

كثير،أبىبنيحيىحدثنا،هشائمحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،البصرى

فمنفقوموا،الجنازةرأيتم"إذا:قالعج!النبئأن،سعيدبىأعن،سلمةبىأعن

بنمسلمعن""الصحيحفىالبشارىرواه.(1)((توضعحئىيقعدفلاتبعها

الدستوائى)2(.هشامعناخروجهمنمسلموأخرجه،إبراهيم

قالا:يوسفبناللهعبدمحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6954

حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا

عن،المقبرىسعيدأبىبنسعيدعن،ذئبأبىابنحدثنا،يونسبنأحمد

توضمع،أنقبلفجلسامروانبيدهريرةأبوفأخذ،جنازةفىكنا:قالأبيه

نهاناجم!النبىأنهذاعلملقدفواللهقم:فقالمروانبيدفأخذسعيدأبوفجاء

أحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.3صدق:هريرةأبوفقال.ذلكعن

(4)بر
يوسى.بن

حامدأبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-6955

الفراءمحمدبناللهوعبداللهعبدبنحفصبنأحمدحدثنا،الشرقىابن

بنإبراهيمحدثنى،اللهعبدبنحفصحدثناقالوا:إبراهيمبنوقطن

والنسائى.بههشامطريقمن(1916)والنسائى،(4301)والترمذى،(19511)أحمداخرجه(1)

به.كثيرأبىبنيحعىطريقمن(1997)

.(959/77)ومسلم،(0113)البخارى(2)

به.ذئبأبىابنطريقمن5/169دمشقتاريخفىعساكروابن،(16351)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(9013)البخارى(4)
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للجنازةالقيامبابالجنائزكتاب

أخبرنى،الحافظاللهعبدبوأوأخبرنا(ح)1)صالحأبىبنسهيلعن،طهمان

أبىبنعثمانحدثنا،سفيانبنالحسن(ظ13/41أخبرنا،الفهعبدابنبكرأبو

قال!:سعيدأبىعن،أبيهعن،(اصالحأبىبنسهيلعن،جريرحدثنا،شيبة

.(2)"حفوتحتىتجلسوافلاجنازةتبعتم"إذا:مي!جتاللهرسول!قال!

حدثنا،أحمدبنحاجبأخبرنا،الحسنابنبكرأبووأخبرنا1)-6956

عن،أبيهعن،صالحأبىبنسهيلعن،جريرحدثنا،منيببنالرحيمعبد

.(1((توضعحتىتجلسوافلاجنازةتبعتم"إذا:مي!مجلفهارسول!قال!:قال!سعيدبىأ

الرجال!)3(.مناكبعنتوضعحتىيجلسلاصالحأباورأيت:سهيلقال!

.(4)سهيلقول!دونجريرعنشيبةأبىبنعثمانعنمسلمرواه

داوفىأبوقال!:قال!بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا

قال!هريرةبىأعنأبيهعنلسهيلعنالحديثهذاالثورىروى:السجستاك!

توفح"حئى:(اقاللسهيلعنمعاويةبوأورواه."بالأرضتوضع"حتى:ور4 (31

.()معاويةأبىمنأحفظوسفيانالئحد".فى

أحمدبنسليمانأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه-6957

قالا:النسائئالرحمنعبدأبوشعيببنوأحمدالمعمرىحدثنا،اللخمئ

.3:ص)1-ا(لي!فى

به.صهيلطريقمن(11328)احمدأخرجه(2)

به.جريرطريقمن(1159)يعلىابوأخرجه(3)

.(959)مسلم(4)

.(3173)عقبداودأبو(5)
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للجئ!ز!القيامبابالجنائزكتاب

الجؤمئ،يزي!بنقاسممحدثما،الأذرمىالزحمقعبد(1)!بالفهعبدحدثنا

قال!:قال!لئماجنهههريوةأبىعن،أبيهحم!،لم!عملعنالثورئ،حدثنا

بالأوص")2(.توضعحئىقم!لجيدلاجماؤ!أحدكمائب!"إفىا؟!يمالفهرسول!

أحمدبنمحمدالخسيقأب!أحبرنا،الحافطالفهعبدأبوأخبرلا-6!58

عن،هشامحدثنا،فضالةبنمعاذحدثنا،*بةأبوحدثنا،القحطرئتميمابن

نأ،اللهعبد!بجالوعن،مقسبمبنالفهعبي!صكثير،أبىبنيحيى

جثازةإنها،اللهرسمول!يا:فقل!ادهـا،القامجمازلىبهمرتو!مجاللهرسمول!

.(3)"ا!لففومواجناؤ!وأيئم!إذا!فوغالموتط"إلط:فقال!!يهودى

نىأحبر،محيلىلاسضابكوبوأناخبرأ،يئادلأاعمروبوأثاأخحر-!959

إبراهيم،بنإلم!ماعيلحدثنا،(4)سريجحدثنا،شعيببنمحمدبنحامد

وقالا:.معهوقمنالهافقا!:قال!أئهلاإ،بإسثادهفذكره،الذستوائى!شامحدثنا

عن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(5)"اهل":يقلولم"فقوموا".:وقال!.يهودية

.(6س!ويجعن6)مسلمورواه،فضالةبنفعاذ

(1

(3

(5

(6

ينظو.الأذومىالرحمنعبد:بوإسحالىبنمحمدبناللهعبدفهو"أبو"+:والصوابا.ا!نسخفىكذا(

،(38101فىالصوابعلىوتقدم،16/42الكمالتهذيب

.(1699)الأوسطفىالطبرافى(

حبانوابن،(3174)داودوأبوبههشامطريقمن(1921)والنسائى،(!4427)أحمدأخوجه(

.(2717)دأودأبىصحيحفىالألبانىوصححه!ه.يحىطريقمن(5030)

"شويح".:م،لسفى(

به.يحيىطريقمن(48121)وأحمدبه.إسماعيلطريقمن(1921)النسائىأخوجه(

.لح!ألاحاسيةفىالمصنفخطمقوالمثبت،!ائىالدستوهشامعناخروجهمن!:م،س،الأصلفى(6-

.(78/96")ومسلم،(1131)البخاوىعندوالحديث

-47!-



للجنازةالقيامبابالجنائزكتاب

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-0696

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،المحفداباذئ

قام:-يقولالفهعبدبنجابرسمعائهالزبير،أبوأخبرخ!،جريجابن

عن"الصحيح"/فىمسلئمرواه.(1)توارتحتىبهمزتلجنازةكج!الفهرسول27/4

.(2)الرزاقعبدعنرافعبنمحمد

حدثنا،أحمدحدثناطاهبر،أبوأخبرنا،علىابوواخبرنا-6961

الفهعبدبنجابرسمعأنهالربيرأبوأخبرخ!،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبد

مسلئمرواه.(4)توارتحتى(3يهودىلجنازةوأصحابه3)لمجي!النبئقام:يقول

.()الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن

الحسنبنالزحمنعبدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6962

عمروحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

حنيفبنسهلكان:يقولليلىأبىبنالزحمنعبدسمعت:قالمغابن

إنه:لهمافقيل،مافقابجنازةعليهمافمزوا،بالقادسثةقاعدينسعدبنوقيس

جنازبهمزتجمتالفهرسولإن:فقالا.الذفةأهلمن:أو.الأرضأهلمن

فىالبخارىرواه.(6)"؟اسفن"أليست:فقال.يهودىجنازةإنها:لهفقيل،فقام

به.الرزاقعبدطريقمن(1927)والنسائى،(47141)أحمدأخرجه(1)

.(960/79)مسلم(2)

.(وأصحابهيهودىالجنازة:مفى(3-3)

.(1927)والنسائى،(47114)أحمدطريقهومن،(9630)الرزاقعبد(4)

.(960/80)مسلم(5)

به.شعبةطريقمن(1920)والنسائى،(23842)أحمدأخرجه(6)

-348-



للجنازةالقيامبابالجنائزكتاب

.(1)شعبةعنآخروجهمنمسلموأخرجه،إياسأبىبنآدمعن""الصحيح

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6963

اللهعبدحدثنا،الطرسوسئعيسىبنمحمدبكرأبوحدثنابمرو،المحبوبئ

سيفبنربيعةحذثنى،أيوبأبىبنسعيدحدثنا،المقرئيزيدابن

أنهالعاصبنعمروبناللهعبدعن،الحبلىالرحمنعبدأبىعن،المعافرى

الكافرجنازةبناتمز،اللهرسول!يا:فقاللمججماللهرسولرجلسأل:قال

للذىإعظاماتقومونإنما،لهاتمومونلستمف!نكم؟لهاقوموا،"نعم:!لقا؟لهافنقوم

.(2)"!النموسيقبض

.(3)"للملكقمت"إئما:قالأفع!ي!النبىعنمالكبنأنسعنوروينا

منمعها)4(لمننقوم"وكن:اظ،41/4ع!ي!النبىعنالأشعرىموسىأبىوعن

.(الملاتكة")

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-6964

بىأعن،عمروبنمعاويةحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

هريرةأبىمعمشيت:قال!حازمأبىعن،الأشجعىمالكأبىعن،إسحاق

.(961/81)ومسلم،(1312)البخارى(1)

وقال.بهيزيدبناللهعبدطريقمن(5303)حبانوابن،(6573)أحمدوأخرجه.1/357الحاكم(2)

.ثقاتأحمدرجال:27/3المجمعفىالهيثمى

الأوسطفىوالطبرانى،(7264)والبزار،(2055)الكبرىوفى،(1928)النسائىأخرجه(3)

الذهبى.ووافقهوصححه357/1والحاكم،(8113)

"يتبعها".:3صفى(4)

.(50971)أحمدأخرجه(5)
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منسوخللجنازةالقيامأنزعممنحجةبابالجنائزكتاب

المقيرة،إلىانتهيناحتىالجنازةمامأعلىبنوالحسنالزبيروابنعمروابن

مثلالقائمإن:فقال،لبعضهمفقلتجلسوا،ثثموضعتحتىفقاموا

.(1)الحامل

منسو!خللجنازةالقيامأنزعممنحجةباب

قالوا:اخرينفىالمزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-6965

أخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أخبرناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(سعيدبنيحيىعن،مالك

سعيدبنقتييةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصوبىبنيحيىجدى

بنسعدبنالفهعبدبنواقدعن،سعيدبنيحيىعن،الليثحدثنا،الثقفئ

بننافععنمعاذ-بنسعدبنعمروبنواقد:مالكحديثوفىمعاذ-

علىالقيامذكرأنهل!حبهطالبأبىبنعلىعن،الحكمبنمسعودعنجبيبر،

ثثم!ي!الفهرسولقام:رفالبهطالبأبىبنعلئفقال،توضعحتىالجنازة

كانىكفالفهرسولأن،طالمبأبىبنعلىعن:قالمالكروايةولىقعد.

قتيبةعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)دعبجلسثئمالجنائز،فىيقوم

عمبرو)3(.بنواقد:وقال،رمحلابناللفظجعلانهإلا،رمحبنومحفد

الأخير.القولودون،عمرابنذكردونبه.مالكأبىطريقمن(16261)شيبةأبىابنأخرجه(1)

فىالبخارىطريقهومن،1/232ومالك،279/1والشافعى،(2128)المعرفةفىالمصنف(2)

،(1"44)الترمنىوأخرجه.(5430)حبانوابن،(3175)داودوأبو،8/174الكبيرالتاريخ

به.الليثطريقمن(3055)حبانوابن،(1698)والنسائى

.(962/82)مسلم(3)
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منسوخللجناؤةالقيامأنؤعممنحجةبابالحنائزكتاب

عمرو.بنواقد:الليثصبكيوابنقالهوكذلك

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-6966

شعيبحدثما،سليمانبنالؤبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

موصولاوزاد،قتيبةروايةنحوالحديثفذكر.أبيهعن،الفيثابن

القيامتركثئم،لهاقامالجحارررأىإذاكان!صالفهلو!ملرأنوذلك:بالحديث

اها.رإداللجنازةيقوميكقفلم

سعيد،بنيحيىعنوغيرهمازائدةأبىوابتالثقفىالوهابعبدورواه

بنواقدالاسنادوفى،الليثعنقتيبةروايةمننحواالحديثفىوقالوا

(1)

عمروه

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحافألىال!زكرئاأبووأخبرنا-6967

،!هوابنحدثنا،نصربنبحوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنواقدعنحذثهعلقمةبنعمروبنمحمدأن،الليثئزيدبنأسامةأخبرى

عن،الؤرقىالحكمبنمسعودعن،جبيربننافععن،معاذبنلممعدبنعمرو

وقامتوضعحتىالجنائزمع!عاللهلو!ملرقا!:قالر!بهطالبأبىبنعلى

بالقعود.وأمرهمذلكبعدقعدثم،معهالناس

لمةبالقعودالأمرفىعمروبنمحمدعنغيزهرواهوبمعناه

بمغداد،المقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرثا-6968

به.زاثدةأبىابنطريقمن(.../962)وفى.بهالثقفىالوهابعبدطريقمق(962/83)مسلمأخرجه(1)

حبانوابن،(623)أحمدوأخرجه.وهبابنمطبوعتهمنوسقط،(1811)الصغرىفىالمصنف(2)

به.عمروبنمحمدطريقمن(3056)
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منسوخللجنازةالقيامأنزعممنحجةبابالجنائزكتاب

بشرحدثنا،محمدابنيعنىالملكعبدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا

عن،الحكمبنمسعودعن،المنكدربنمحمدعن/،شعبةحدثنا،عمرابن28/4

قلت:فقعدفا.وقعد،فقمنا!ي!الفهرسولقام:قالز!البهطالبأبىبنعلى

من""الصحيحفىمسلمأخرجه.(1)تزمجنازةفى:قالمزت؟جنازةفى

(2)ري،
شعبه.عنوجهين

الحسنبنمحمدطاهرأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبواخبرنا-6969

الززاق،عبدحدثنا،ال!لمئيوسفبناحمد)3(حدثنا،المحفداباذئ

نهأأبيهعن،مسعودبنقيسعن،عقبةبنموسىاخبرخ!،جريجابنأخبرخ!

الناسل!نهطالبأبىبنعلئفرأى،بالكوفةزحبهطالبأبىبنعلىمعشهد

اجلسوا؟أنسوطأومعهبدزةإليهمفأشار،توضعأنالجنازةينتظرونقياما

.(4)يقومكانمابعدجلسقدلمجي!الفهرسولفإن

أحمد،بنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-6970

حدثنا،الربيرئ(محمد)بنطاهرحدثنا،شيبةأبىبنعثمانبنمحمدحدثنا

بابنمزتجنازةأنمجلز،أبىعن،التيمىسليمانعن،سفيانعن،أبى

أحدهما:فقال،الاخريقمولمأحدهمافقام!ا،علعبنوالحسنعباس

به.يشعبةطريقمن(1544)ماجهوابن،(1999)والنسائى،(631)أحمدأخرجه(1)

.(962/84)مسلم(2)

.1/522الكمالتهذيبويظرداود".)أبو:سفى(3)

.(2631)الرزاقعبد(4)

ااحمد".:الأصلحاشيةفى(5)
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منسوخللجنازةالقيامأنزعممنحجةبابالجنائزكتاب

.(1)دعقثم،بلى:الآخرفقال!ءشي!؟النبئيقمألم

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6971

أبوأخبرنا،إسماعيلبنحاتمحدثنا،المدالنئبهرامبنهشامحدثنا،داود

عن،ميةأأبىبنجنادةبنسليمانبناظ،41/4اللهعبدعن،الحارثئالأسباط

فىيقوملمجيماللهرسول!كان:قال!الصامتبنعبادةعن،جدهعن،أبيه

فجلس.نفعلهكذا:فقال!اليهودمنحبرفمر،اللحدفىتوضعحتىالجنازة

."(2خالفوهم"اجلسوا:وقال2)ءسي!النبئ

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-6972

بنحاتمحدثنا،سلمانبنيوسفحدثناشهريار،بنالحسينبنمحمد

اللحد)3(.فى:يقللمأنهغيربمثلهفذكره.إسماعيل

يتابعلاأبيهعنأميةأبىبنجنادةبنسليمانبناللهعبد:البخارىقال!

حدثنا،الجنيدىحدثناأحمد،أبوأخبرناسعد،أبو.أخبرناهحديثهفى

.(4)فذكره.البخارى

قالا:إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنابنبكرأبوأخبرنا-6973

به.سليمانطريقمن(0532)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

وخالفوهم!.اجلسوا:)تال:مفى(2-2)

إسماعيلبنحاتمطريقمن(1227)مسندهفىالثاشىواخرجه.(3176)داودأبىعندوالحديث

.(2719)داودابىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.

.4/1542الكاملفىعدىابن(3)

.2/59الصغيروالتاريخ،4/1542الكاملفىعدىابن(4)
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منس!خللجنازةالقيامانزعممنحجةبابالجنائزكتاب

وهب،ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

كانالقاسمأنتحذثالقاسمبنالزحمنعبدأن،الحارثبنعمروأخبرك!

عنيخبروكان،لهايقومولاتوضعأنقبلويجلس،الجنازةيدىبينيمشى

رأوهاإذالهايقومونالجاهلئةأهلكان:قالتالها!يوالنبىزوجعائشة

.(1)تنأماأهلكفى،أنتماأهلكفى:ويقولون

به.وهبابنطريقمن(3837)البخارىأخرجه(1)
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لهوالاستغفارعليهبالصلاةموتهبعدقريبهيبرالولىبابالجنائزكتاب

المي!علىبالصلاهأودهنأبوابجماع

لهوالاستغفارعليهبالضلاةموتهبعدقريبهيبرالولىباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6974

سواربنشبابةحدثنا،النرسئالفهعبيدبنأحمدحدثناالضفار،عبيد

الراهببنحنظلةبناللهعبدبنسليمانبنالزحمنعبدحدثنى،الفزارى

أسيدأبىعنعبيد،بنعلىأبيهعن،علىبنأسيدحدثنا،الغسيلابن

نإ،اللهرسوليا:فقالءسي!النبىإلىساعدةبنىمنرجلجاء:قالال!اعدئ

"نعم:قالموتهما؟بعدبهأصلهماشى2برهمامنبقىفهلهلكا،قدأبوئ

وإصام،موتهمابعدمنعهدهماوإنفاذ،لهماوالاستغفارعليهماالصلاةأشياء؟أربعة

هذاأكثرما:فقالقبلهما".منإلألكرحملاالتىرحمهماوصلةعحديقهما،

إليهما")1(.يصلف!ئهبه؟"فاعمل:قال!اللهرسولياوأطيبه

،ط

الولىمنالميتعلىبالصلاةأحقالوالى4قالمنباب

وطاوسوعطاءغفلةبنوسويدوالأسودعلقمةعنالقولهذاروى

ويروى.(2)يتقدمالإمام:قالوا،البصرئوالحسنوالقاسموسالمومجاهد

الأدبفىوالبخارى،(590216)أحمدوأخرجه.(4)والاداب،(1292)المعرنةفيالمصنف(1)

الرحمنعبدطريقمن(184)حبانوابن،(4366)ماجهوابن،(2415)داودوأبو،(35)المفرد

(1011)داودابىضعيففىالألبانىوضعفهبه.

.(11417،11422،11426)شيبةأبىابنمصنفينظر(2)
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الولىمنالميتعلىبالصلاةأحقالوالىقال:منبابالجنائزكتاب

الحسينعنمشهورولكنعنهما)1(،يثبتولا،الفهعبدبنوجريرعلىعن

ما:ز!بهعلىابن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوابوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6975

بنالحسينحدثنا،عاصبمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنمحمدأخبرنا،إملاءالحافظالفهعبدأبووحدثنا)ح(سفيانعن،حفص

بنالفهعبيدحدثنا:قالمسعودبنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئأحمد

أباسمعت:قالحفصةأبىبنسالمعن،سفيانأخبرنا:/قال،موسى29/4

بنالحسينفرأيت،ز!حنهعلئبنالحسنماتيوملشاهدإنى:يقولحازم

أنهافلولا،تقذم:ويقولعنقهفىويطعنالعاصبنلسعيديقولز!حبهعلى

ابن3)علىأتنفسون)2(:هريرةأبوفقالشىلمح!،بينهموكان.قدمتماسنة

أحئهما"من:يقولئحرالفهرسولسمع!وقدفيها؟!تدفنونهبتربة3-

أبغفشى")4(.فقدابغضهماومنأحبمى،فقد

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6976

أبىعن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

بنالحسينشهدمنأخبرخ!:قالالزبيدئرجاءبنإسماعيلعن،الجخاف

.(11412،11418)سيبةأبىابنمصنفينظر(1)

.(ست)ن16/567العروستاج.تضنون:تنفسرن(2)

.ابيتكمإأهل:سفى(3-3)

به.المصنفطريقمن294/13دمثقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.171/3الحاكم(4)

به.سفيانطريقمن(1345)والبزار،(6369)الرزاقوعبد
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الولىمنالميتعلىبالصلاةأحقالوالىقال:منبابالجنائزكتاب

ماسنةأنهافلولاأقدم:العاصبنلسعيديقولوهوالحسنماتحينعلى

(1)ري
لمحدمت.

ز!به:علىعنفيهالروايةوأما

بنكاملبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوفأخبرنا-6977

بنعونحدثنا،شيبةأبىبنعثمانبنمحمدحدثنا،القاضىشجرةبنخلف

لفار!تهأفاطمةأن،الشعبىعن،مجالدعن،مصعببنسؤارحدثنا،سلام

رفجبهالصذيقبكرأبىاو(5/41بضبعئ)2(وأخذليلاز!جبهعلئدفنهاماتت

والصحيح:.الإسنادبهذاروىكذاعليها.الصلاةفىيعنى،فقدمه

قصةفىر!تهاعائشةعن،عروةعن،الرهرىشهابابنعن-6978

ستةلمجي!الفهرسولبعدعاشتلمجج!اللهرسولبنتفاطمةأنالميراث

أبابهايؤذنولمليلا،ر!يمماطالبأبىبنعلئدفنهاتوفيتفلماأشهر،

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو.أخبرناهظ!رعلئعليهاوصلى،4!فربكر

حذثنى،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنأحمدأخبرنا،الفقيهإسحاقابنبكر

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(3)فذكره.شهابابنعن،عقيلعن،الليث

.(4)ريكبابنعن

فىوالطحاوىبه.الفضلابنالحسينأبىطريقمن13/294دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.سفيانطريقمن1/129الصغيرالتاريخفىوالبخارى.بهقبيصةطريقمن(3960)المشكلشرح

وقيل:العضد.نصفإلىالإبطبينما:وقيل.الإبط:الضبع:وقيلالعضد.:الباءبسكون،الضبع(2)

.2/55الأنوارمشارقالعضد.وسطهو

به.الليثطريقمن(6607)حبانوابن،(1759/52)مسلمأخرجه(3)

.(424")البخارى(4)
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اليهبهاأوصىقدكانإنأولىعليهبالصلاةالوصىقال:منبابالجنائزكتاب

اولىعليهبالصلاةالوصئ4قالمنباب

إليهبهااوصىقدحانإن

اللهعبدأخبرناببغداد،القطالىالفضلابنالحسينابوأخبرنا-6979

يعنىعثمانابنحدثنا،سفيالىبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

دثاربنمحاربعن،السائببنعطاءعن،ال!كرئحمزةأبىعن،عبدان

بنسعيدعليهايصفىأنفأوصت،ر!نهاميمونةأظنهاالمؤمنينأئمماتت:قال

:(1)
ريد.

مأأن،دثاربنمحاربعنال!ائببنعطاءعنالثورئسفيانورواه

أصخ.وهذا.(2)الامامسوىعليهايصفىأنأوصتر!نهاسلمة

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلبنالحسينبنمحمدأخبرنا-5698

بىأعن،شريذحدثنا،الحميدعبدبنيحيىحدثنا،سفيالىبنيعقوبحدثنا

بنالربير(3)ئلعيصفىمتأناإذا:أوصىمسعوببنالفهعبدأن،إسحاق

.(4)ماالعؤ

ابنعنمحاربطريقمن1/138الصغيهرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.1/162والتاريخالمعرفة(1)

زيد.بنسعيد

فىالمنذروابن،(1140)شيبةأبىوابنبه.سفيانطريقمن(11411)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.عطاءطريقمن(2130)الأوسط

.ا"عليه:س،الأصلفى(3)

به.الفضلابنالحسينأبىطريقمن189/33دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(4)
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عليهيصلىمنكثرةفىللميتيرجىوماب!مام،الجنازةصلاةبابالجنائزكتاب

بناللهعبدأخبرنا،الفضلبنالحسينبنمحمدوأخبرنا-6981

بنخالدحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

أوصى:قالمغفلبناللهعبدولدمنخزاعىعن،عوفحدثنا،الحارث

فوليه:قالزياد.ابنعلئيصلىولا،أصحابىليلينى:قالمغفلبناللهعبد

.(2)ىيس!الفهرسولأصحابمنوناسعمروبناوعائدبرقأبو

للميتيرجىوما،بإمامالجنازةصلاةباب

عليهيصلىمنحنرةفى

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6982

بنيحيىحدثنامسدد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

نأ،اللهعبدبنجابرعنعطاء،أخبرنى:قالجريجابنعنسعيد،

فقام."عليهفصلوافقومواأصحمة،صالحعبداليوم"مات:قال!شيه!اللهرسول

يحيىعنحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)عليهفصفينافأفنا

.(4)جريجابنعنآخروجهمنالبخارىوأخرجه،القطان

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىوأخبرنا-6983

3:)عبيد!.صىف(1)

الصغيرالتاريخفىوالبخارى،(11246)شيبةأبىابنوأخرجه.219/1والتاريخالمعرفة(2)

به.عوفطريقمن448/37تاريخهنىعساكروابن،154/1

،(01415)وأحمدبه.يحعىطريقمن(8305)الكبرىنىوالنسائى،(14433)أحمدأخرجه(3)

به.جريجابنطريقمن(1969)والنسالى

.(0132،3877)والبخارى،(952/65)مسلم(4)
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30/4

عليهيصليمنكثرةفىللميتيرجىوماب!مام،الجنازةصلاةبابالجنائزكتاب

مسدد،حدثنا:قالاالخليلبنوزيادإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،

علىصلىلمجي!النبئأن،جابرعن،عطاءعن،قتادةعن،عوانةأبوحدثنا

الصحيح""فىالبخارىرواه.(1)الثالثأوالثاخ!الصففىوكنت،النجاشى

(2)ير،
.مسددعن

أبوأخبرنا،الفقيهمحمدبنعلىبنمحمدنصرأبوأخبرنا/-6984

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(المستملىعمروأبوحدثنا،منصوربنيحيىمحمد

المستملىعمروأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظ

حدثنا:قالواالأنماطئإسحاقبنوإبراهيمالبندفزكئ)3(شاذانبنومحفد

عن،مطيعأبىبنسلامأخبرنا،المباركابنأخبرنا،عيسىبنالحسن

عن4)ز!حنا،عائشةرضيعيزيدبناللهعبدعن،قلابةأبىعن،أئوب

مائةدملغونالمسلمينمنأفةعليهيصئىمييئمن)ما:قالخمي!النبىعن(4عائشة

الحبحاببنشعيببهفحذثت:سلأئمقالفيهأ.شفعواإلاديشفعونكفهم

"الصحيح"فىمسلمرواه.()!النبىعنمالكبنأنسبهحذثنى:فقال

فىوسيأتىبه.عوانةأبىطريقمن(3129)الأوسطفىالمنذروابن،(1773)يعلىأبوأخرجه(1)

(9071).

.(1317)الخارى(2)

بنيسابور.قريةهى:الأصلحاشيةوفىأالبندوكى(.:3صفى(3)

.م،3ص،س:منسقط(4-4)

والترمذى،(03842)واحمد.بهاللهعبدطريقمن(0991)والنسائى،(41380)احمداخرجه(5)

.!نأإسنادذكربدونبهايوبطريقمن(3081)حبانوابن،(1991)والنسائى،(0291)
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عليهيصلىمنكثرةفىللميتيرجىوماب!مام،الجنازةصلاةبابالجنائزكتاب

.(1)عيسىبنالحسنعن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-6985

أبوأخبرنى،وهبابنحدثنا،السكونئشجاعبنالوليدحدثناداود،

:قالعباسابنعن،كريبعن،نمرأبىبناللهعبدبنشريكعن،صخر

أربعون(2)جنازتهعلى(اظ41/5فيقوميموتمسليممن"ما:يقول!يمالنبئسمعت

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)((هيلشفعواإلاشيئاباللهيثرصنلارجلا

وغيرهما)4(.شجاعبنوالوليدسعيدبنهارون

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6986

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئ

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)ح(إسحاقبنمحمد

:قالأبىحدثنا،جريربنوهبحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطانالحسين

الله،عبدبنمرثدعن،حبيبأبىبنيزيدعن،إسحاقبنمحمدسمعت

منضفوفيثلاثةصلى"ما:!ك!يه!اط!رسولقال:قالهبيرةبنمالكعن

علىصلىإذامالكفكان.()((أوجبإلالهيستغفرونمسلبمرجلعلىالمسلمين

حديثلفظعليها.يصلىثم،ثلاثةصفوفاصفهمأهلهافتقاليعنىجنازة

.(58/947)مسلم(1)

)قبره".:سفى(2)

به.وهبابنطريقمن(3082)حبانوابن،(9250)أحمدوأخرجه.(3170)داودأبو(3)

.(59/948)مسلم(4)

.273/3ماجهابنعلىالسندىحاشية.لهالجنةأوالمغفرةاصطفافهمأوجبأى(5)
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أفذاذاالجنازةعلىيصلونالجماعةبابالجنائزكتاب

(1)"هلغفر)إلا:هارونبنيزيدروايةوفى،حازمبنجرير

!!

افذاذاالجنازةعلىيصلونالجماعةباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6987

حدثنا،العطاردئالجئارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،الأشجعىشريطبننبيطأبيهعن،نبيطبنسلمةعن،بكيربنيونس

علىل!نهبكرأبودخل:قالالضفةأصحابمنوكانعبيدبنسالم

أط:فقا؟!ح!الفهرسولتوفى:لهفقيلخرجثثم،ماتحينخميمالفهرسول

:قال؟عليهيصفىوكيف؟عليهويصفى:قيل،قالكماالهفعلموانحم.

يدفن؟هلفقالوا:،قالكماائهفعلموا.(2)فيصفونعصباعصباتجيئون

طمب.مكانفىإلاروحهيقبضلمفإنه؟روحهالفهقبضحيث:فقال؟وأين

.(3)لاقكماائهفعلموا

حدثنا،العباسأبوحدثنا:قالاسعيدوأبوالفهعبدأبوأخبرنا-6988

بنالحسينحذثنى،إسحاقابنعن،يونسحدثناالجئار،عبدبنأحمد

صفىلفا:قالعباسابنعن،عكرمةعن،العباسبنالفهعبيدبنالفهعبد

ثئم،فرغواحتىأرسالامامإبغيرعليهفصفواالزجالأدخللمجمالفهرسولعلى

ماجهوابن،(3166)داودوأبو،303/7الكيرالتاريخنىوالبخارى،(16724)أحمدأخرجه(1)

هبيرةبنمالكحديث:الترمذىوقال،بهإسحاقابنطريقمن(1028)والترمذى،(1490)

حسن.الموقوفلكن،ضعيف:(695)داودأبىضعيفنىالألبانىوقالحسن.حديث

.!افيصلون:أصله)نى:الحاشيةنىوكتبإفتصلونأ.:الأصلنى(2)

.(6735)نىوتقدم.259/7الدلائلنىالمصنف(3)
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الكفايةبهمفوقعتجناؤةعلىصملىفيمنوودعددأقلبابالجنائزكتاب

العبيدأدخلثم،عليهفصحلواالصبيانأدخلثئم،عليهفصلينالنساءأدخل

.(1)دحألمجراللهرسولعلىيؤمهملمأرسالا،عليهفصفوا

هوبأبى،!الفهرسولأمرلعظموذلك:اللهرحمهالشافعئقال

عليهوصلوا،واحدعليهالصلاةفىالإمامةيتولىألافىوتنافسهم،وأمى

قال:قالالربيعأخبرنا،العباسأبوحدثناسعيد،أبو.أخبرنامرةبعدمغ

.(2)فذكره.الشافعئ

الحفايةا!هبفوقعتجنازةعلىصلىفيمنوردعددأقلىباب

بنصالحبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6989

بنوهارونالطاهرأبوحدثنا،مهاجربنالحسنبنالحسينحدثنا)3(،هانى

عمارةعن،الحارثبنعمروأخبرنى،وهببناللهعبدحدثنا:قالاسعيد

4/31دعا/طلحةأباأن،أبيهعن،طلحةأبىبناللهعبدبنإسحاقعن،غزيةابن

فصفىلمجرالفهرسولفأتاه،توفىحينطلحةأبىبنعميرإلىلمج!اللهرسول

وراءسليموأم،وراءهطلحةبوأوكان،كجباللهرسولفتقدم،منزلهمفىعليه

.(4)غيرهممعهميكنولم،طلحةأبى

طريقمن3/132تاريخهفىجريروابن،(22)يعلىأبووأخرجه.7/025الدلائلفىالمصنف(1)

لين.راويهالحسين:3/1374الذهبىوقال.بهإسحاقابن

.275/1الشافعى(2)

وفىمحمد.أبا:41/56دمشقتاريخوفى،5/412الأنسابفىوكناهيزيد"."أبو:مفىبعده(3)

القاسم.أبا:209/1السياقمنالمنتخب

طريق=من(4727)والطبرانى،508/1المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.1/365الحاكم(4)
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...ءاشساعةأىالموتىودفنالجنائزعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

الجنائزعلىالصلاةوقتأبوابجماع

نهارأوليلمنشاءساعةاىالموتىودفنالجنائزعلىالصلاةباب

حدثنا:لاقاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5969

معاويةأبوحدثنا،الجئارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

منصوربنيحيىجدىاخبرناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(

معاوية،أبوحدثنا،ئر!لابنهنادحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

كانإنسانمات:قالعباسابنعن،الشئعبىعن،الشيبانىإسحاقابىعن

"ما:فقالبموتهأعلموهأصبحفلما،بالفيلفدفنوه،يعودهلمجحؤالفهرسول

نأفكرهناالظلمةاو(6/41وكانتالفيلكان:فقالواتعلمونى؟".أنيمنعكم

فىالبخارىرواه.(1)4سواحديثهمالفظ.عليهفصفىقبرهفأتى.عليكنشق

عناخروجهمنمسلموأخرجه،معاويةأبىعنمحمدعن"الصحيح"

مختصرا)2(.الشيبانى

بالكوفة،المحاربئجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-6991

أخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوحدثنا

الصحيح.رجالرجاله:3/34المجمعفىالهيئمىوقال.بهوهب=ابن

،(1321)والبخارىبه.معاويةأبىطريقمن(1530)ماجهوابن،(1962)أحمدأخرجه(1)

طريقمن(3085)حبانوابن،(2023)والنسالى،(0371)والترمذى،(3196)داودوأبو

به.الشحبى

.(68/954)ومسلم،(1247)البخارى(2)
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...ءاشساعةأىالموتىودفنالجنائزعلىالصلاةبابالجنائزكتا!

:قالديناربنعمروعن،الطالفئمسلمبنمحمد)1(حدثنا،دكينبنالفضل

فإذا،فأتوهاالمقبرةفىناراناسرأى:قالجابراسمعت:قالأو،أخبرنه!

كانالذىهوافإذصماحبكم"."ناولونى:يقولهووإذا،القبرفىكي!اللهرسول

بالذكر)2(.صوتهيرفع

.(3)المصباحمعهوكانليلا،كانذلكأند!بهذزأبىعنرويناوقد

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا4)،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6992

حدثناأسد،بنمعلىحدثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

أخبرنى،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،(4الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(وهيب

حدثنا:قالاحمادبنالأعلىوعبدالنرسئالوليدبنالعباسحدثنا،يعلىأبو

علىدخلت:قالتر!نهأعائشةعن،أبيهعن،هشامحدثنا،خالدبنوهيب

توفىيومأىفى:قال:قالتثمحديثا،فذكرت.4!فربكرأبى

قالت:.الليلوبينبينىفيماأرجو:قال.الاثنينيوم:قلتلمجم؟اللهرسول

فى:قالوقد:قالت.يصبحأنقبلفدفن،الثلاثاءليلةأمسىحتىيتوففلم

فيهاليس،سحوليةبيضأثوابثلاثةفى:قلتجميم؟اللهرسولكفنكم

وأزعفرانمنردعفيه،فيهيمرضكانثوبإلىفنظر.عمامةولاقميص!

.413/26الكمالتهذيبوينظر.""مسلم:3صفى(1)

.(2671)فىوسيأتى.بهنعيمأبىطريقمن(4631)داودأبووأخرجه.(584)الشعبفىالمصنف(2)

.(694)داودأبىضجففىالألبانىوضعفه

.368/1والحاكم،(586)الشعبفىالمصنف(3)

.3ص:منسقط(4-4)
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...ءاشساعةأىالموتىودفنالجنائزعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

هذاإن:قلتفيها.وكفنونىثوبينفيهوزيدواهذاثوبىاغسلوا:فقالطمشق

حديثلفظ.للمهلةهوإنما،المئتمنبالجديدأحقالحئإن:قالخلق.

.(2)دسأبنمعفىعن")الصحيحفىالبخارئرواه.(1)العباس

.(3)اليلدفنع!ييهالنبئأنعائشةعنورؤينا

.(4)اليلدفنتع!ييهالفهرسولبنتفاطمةأن،عباسابنعنورؤينا

.()الآخرةالعشاءبعددفنأنه،!نهعفانبنعثمانعنورؤينا

زوجعائشةعلىصفىأنه،هريرةأبىعنالضلاةكتابفىورؤينا

الضبح)6(.صفواحينوي!مجالنبى

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا/-32/46993

أنه،أحفظهلابإسنادالمدينةأهلمنالثقةأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيع

ولم،قليلاالمغيبقبلمصفز!وال!ثئمس!بهطالبأبىبنعقيلعلىصفى

5(7)الشمسمغيببهينتظروا

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

.(6755)فىوتقدم.بههثامطريقمن(05025)أحمدوأخرجه.(4451)يعلىأبو

.(1387)البخارى

.(6808)فىتقدم

(93811)سيبةأبىوابن،(4655)الرزاقوعبد.عروةحديثمن(93911)شيبةابىابنأخرجه

محمد.بنحسينحديثمن

.(11944)شيبةأبىابنأخرجه

.(4466)فىتقدم

.279/1والافعى،(2133)المعرفةفىالمصنف
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الثلاثالساعاتفىوالقبرالصلاةكرهمنبابالجنائزكتاب

الثلاثالساعاتفىوالقبرالصلاةحرهمنباب

المزكىيحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-6994

منببغدادالبزازإسحاقبنالحسنبنأحمدبنمحمدالحسنوأبوبنيسابور

أبوحدثنا،الفاكهئإسحاقبنمحمدبنالفهعبدأخبرنا:قالاسماعهأصل

علىبنموسىحدثنا،المقرئالرحمنعبدأبوحدثنا،مسئأبىابنيحيى

ثلاث:يقولالجهنئيعنىعامربنعقبةسمعت:يقولأبىسمعت:قال

موتانا"فيهننقبرأنأو،فيهننصلىأنينهاناءيخيمالفهرسولكانساعات

تميلحتىالظهيرةقائميقوموحين،ترتفعحتىبازغةالشمستطلعحين

فىمسلئمأخرجه.اتغربحتىللغروبالشمستضئفوحين،الشمس

مضىكما،رباحبنعلىبنموسىعنوهبابنحديثمن"الصحيح"

.(2)ذكر

عنأبيهعنرباحبنعلىبنموسىعنالقاسمبنروحورواه-6995

وزاد،بمعناهفذكره.ساعاتثلاثعنع!يىاللهرسولنهى:قالعامربنعقبة

بالليل.بكرأبودفنقد،نعم:قال؟بالليلأيدفن:لعقبةقلت:قال:فيه

بنمعاذحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحصدبنعلئأخبرناه

بنروححدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،المنهالبنمحمدحدثنا،المثنى

فىنعيموأبو،(797)289/17البهيرفىالطبرانىوأخرجه.(1332)المعرفةفىالمصنف(1)

.(4439،4440)فىوتقدمبه.المقرئطريقمن(1876)المستخرج

.(831/293)مسلم(2)
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الجنائزكتاب

.(1)كرهفذ.سملقاا

الثلاثالساعاتفيوالقبرالصلاةكرهمنباب

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدابواخبرنا-6996

محمدعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

،أظ41/6،المدينةميرأوطارقتوفيتسلمةأبىبنتزينبان،حرملةبىأابن

يغلسطارقوىن:قال.بالبقيعفوضعتالصبحصلاةبعدبجنازتهافأكأ

نأإما:لأهلهايقولعمربناللهعبدفسمعت:حرملةأبىابنقال.بالصبح

الشئمس)2(.ترتفعحتىتتركوهاأنوإفا،الانجنازتكمعلىتصلوا

سعيدوأبوالحسنبنأحمدبكبروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6997

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابن

نأ،أخبرهعلياأن،زيادنىأخبر،جريجبناأخبرخ!،حجاجحدثنا،إسحاق

عليهايصلفلم،الشمساصفرتحينالبصرةأهلمقبرةفىوضعتجنازة

فتقدم،مهاأقاثم،بالصث!لاةفنادىالمنادىبرزةأبومرفا،الشمسغربتحتى

الأنصارمنبررروأبومالكبنأنسالناسوفى،المغرببهمدصفىبرررأبو

.(3)الجنازةعلىصلواثئم،جمج!النبىأصحابمن

به.معاذعن(8506)الأوصطوفى،(798)17/289الكبيرفىالطبرانىأخرجه(1)

.(4468)فىتقدم(2)

جريج.ابنعن(6575)الرزاقعبدأخرجه(3)
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...بالليلالدفنعنالنهىفىالواردالخبرذكربابالجنائزكتاب

والبيان،بالليلالدفنعنالنهىفىوردالذىالخبرذحرباب

الجنازةعلىالصلاةتفوتهلاحى4بذلكالمرادأن

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-6998

أخبرنى:جريجابنقال!:قال!حجاجحدثنا،النرسىاللهعبيدبنأحمدحدثنا

فذكر،يوماخطبلمج!النبئأنيحدثاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبو

نألمج!النبئفزجر،ليلاوقبرطائلغيركفنفىفكفنقبضأصحابهمنرجلا

وقال!،ذلكإلىيضطرواأنإلا،عليهيصلىحتىبالليلالرجليقبر

الصحيح""فىمسلمرواه.(1)"كفنهفليحسنأخماهأحدكمكفن"إذا:كفالنبئ

.(2)دمحمبنحجاجعناللهعبدبنهارونعن

اللهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6999

مخلد،بنخالدأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرى

أبيه،عن،الرحمنعبدبنالعلاءحدثنى،كثيرأبىبنجعفربنمحمدحدثنى

والعيدانالخرقتلتقطكانتسوداءامرأةلمجصالنبئفقد:قال!هريرةأبىعن

آذنتمونى؟""أفلا:قال!.ماتت3):قالوا"؟فلانةاأين:فقال!المسجدمن

33/4!راللهرسول!/فذهب.نوقظكأنفكرهنا،ودفنتالليلمنماتت:(3قالوا

نأتدعوافلاالمسلمينمنأحدمات"إذا:وقال!عليهافصلىقبرهاإلى

فىوتقدمبه.حجاجطريقمن(2111)المستخرجفىنعيموأبو،(1894)النسائىأخرجه(1)

(6776).

.(49/943)مسلم(2)

.3ص:فىليس(3-3)
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الجنائزكتاب

"000(1)
لولى"لود

اجتمعتإذاوالنساءالرجالجنانزباب

اجتمعتإذاوالنساءالرجالجنائزباب

الشئيباخ!،الفهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-0007

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(جعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا

غرورأبىبنحازمبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنعن،نافععن،جريجابنعن،عونابنيعنىجعفرحدثنا،الغفارئ

يلىمفاالزجالفجعلونساء،رجال؟جنائز(2)عستعلىصئىأنهعمر

ائمجنازةووضعت:قالواحدا.صفاوصفهم،القبلةيلىمفاوالنساءالإمام

عمر،بنزيد:لهيقاللهاوابننر!هووالخطاببنعمرامرأةعلىبنتكلثوبم

هريرةوأبوعباسابنيومئذالناسوفى،العاصبنسعيديومئؤوالامام

رجل:قال.الاماميلىمفاالغلامفوضع:قال.قتادةوأبوسعيدوأبو

!قتادةوأبىسعيدوأبىهريرةوأبىعباسابنإلىفنظرت،ذلكنكرتفأ

أبىروايةوفى،الفهعبدأبىحديثلفظال!نة.:قالواهذا؟ما:فقلت

وابنها:كلثومائمفىوقال.جميعاجنائزتسععلىصئىعمرابنأن:زكريا

.(3)2سواوالباقىجميعا.فوضعا

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-0170

.(4367)فىتقدم(1)

"سبع".:سفى(2)

الألبانىوصححه.بهجريجابنطريقمن(9771)النسائىوأخرجه.(1362)المعرفةفىالمصنف(3)

.(1869)النسانىصحيحفى
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اجتمعتإذاوالنساءالرجالجنانزبابالجنائزكتاب

ابنعن،وهبابنحدثنا،الرملئموهببنخالدبنيزيدحدثنا،داودأبو

أنهنوفلبنالحارثمولىعمارحدثنى:قالصبيحبنيحيىعن،جريج

ذلك،فأنكرت،الإماميلىمضاالغلامفجعلوابنها،كلثومأمجنازةشهد

.(1)السنةهذه:فقالواهريرةوأبوقتادةوأبوسعيدوأبوعباسابنالقوموفى

قالط:.(2)الوضعكيفيةدونعمارأبىبنعمارعنسلمةبنحمادورواه

منثمانينمنونحؤعمروابنهريرةوأبووالحسينالحسنالقومفىوكان

،بنحوهالوضعكيفيةفذكرالشعبئورواه(و17/410(3)!جملمحمدأصحاب

الحنفيةابنوخلفه:قال.السؤاليذكرولمعمرابنكانالإمامأنوذكر

ذلكفىورؤينا.جعفر)4(بنالفهوعبد:روايةوفى،عباسوابنوالحسين

عنالفهرضىالأسقعبنوواثلةطالبأبىبنوعلىعفانبنعثمانعن

(5)

جميعهم.

ابنالفهعبدأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-7002

ابنأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

بالشامكانالطاعونفىالأسقعبنواثلةأن،موسىبنسليمانعن،جريج

الزجال؟جميعاوالنساءالرجالجنائزعلىيصلىفكان،كثيربشرفيهمات

.(2734)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3193)داودأبو(1)

عمر".ابنكانالإمامأنوذكربنحوه":م،سفىبعده(2)

.19/490دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(3)

.19/492دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(4)

.(16791،16821،16831)شيبةأبىابنومصنف،(6328،6333)الرزاقعبدمصنفينظر(5)
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...المرأةوعلى،رأسهعندالرجلعلىيقفالامامباب:الجنائزكتاب

.(1)الرجالركبتىإلىرءوسهنويجعل،القبلةيلىمفاوالنساءيليهمما

رأسه،عندالرجلعلىيقفالإمام8بافي

عجيزتهاعندالمرأةوعلى

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-5375

حدثنا،همامحدثنا،الطيالسئداودبوأحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

!أثم،ال!ريررأسعندفقامرجلعلىوصفىأنساشهدت:قالغالبأبو

حضرفيمنوكان،ال!ريروسطمنقريبافقام،عليهافصفىقريشمنبامرأة

حمنئ،أبايا:قلنا)2(قيامهاختلافرأىفلفا،العدوىزيادبنالعلاءجنازته

:قال.نعم:قال؟قمتكماوالرجلالمرأةمنيقوميخي!الفهرسولكانأهكذا

احفظوا)3(.:وقالزياد-بنالعلاءيعنىعلينا-فأقبل

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4575

أبىنافععن،الوارثعبدحدثنا،معاذبنداودحدثنا،ال!جستاخ!هوداود

جنازة:قالواكثيرناسمعهاجنازةفمزتالمربدسكةفىكنت:قالغالب

وأناعليهافصفىأنسقامالجنازةوضعتفلفافتبعتها،عمير.بنالفهعبد

يطللميمبيراتأربعفكبر،رأسهعندفقام،2شىوبينهبينىيحوللاخلفه

فقربوها،الأنصارئةالمرأةحمنئأبايا:فقالوايقعدذهبثئم،يسرعولم

به.جعفرعن(11683)شيبةأبىابنأخرجه(1)

"كذا".:الأصلفىالمثبتفوقوكتب)قال،.:م،3صفى(2)

والترمذى،(12180)أحمدوأخرجه.(2263)والطيالسى،(2173)المحرفةفىالمصنف(3)

حسن.:الترمذىوقالبه.همامطريقمن(1494)ماجهوابن،(0341)
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...المرأةوعلى،رأسهعندالرجلعلىيقفالامامبابالجنائزكتاب

الزجلعلىصلاتهنحوعليهافصفىعجيزتهاعندفقام،أخضرنعش!وعليها

يصفىلمج!!اللهرسولكانهكذا،حمنئأبايا:زيادبنالعلاءفقال،جلسثئم

وعجزةالرجلرأسعندويقومأربعاعليهايكبر؟كصلاتكالجنازةعلى

فىأنسصنيععنفسألت:غالبأبوقال.الحديثوذكر.نعم:قال؟المرأة

،النعوشيمنلملأنهكانإنماأنهفحدثونى،عجيزتهاعندالمرأةعلىقيامه

.(1)القوممنيسترهاعجيزتهاحيالالإماميقومفكان

القاضى،كاملابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو57-وأخبرنا55

)ح(المعلمحسينحدثنا،عبادةبنروححدثنا،العوفئسعدبنمحمدحدثنا

بنجعفرحدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

بنيحيىحدثناقالوا:السلامعبدبنومحمدقتيبةبنوإسماعيلمحمد

34/4حدثنى،ذكوانبنحسينعنسعيد،/بنالوارثعبدأخبرنا،يحيى

وصلى!رالنبىخلفصليت:قالجندببنسمرةعن،بريدةبناللهعبد

وسطها.عليهاللصلاةج!عاللهرسولفقامنفساء-وهىماتتكعب-أمعلى

51ورو،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)يحيىحديثلفظ

.(3)الوارثعبدعنميسرةبنعمرانعنالبخارى

.(4913)اوددابو(1)

داودوأبو،(21602)وأحمد.بهالوارثعبدطريقمن(139)والنسائى،(13202)أحمدأخرجه(2)

به.حسينطريقمن(3067)حبانوابن،(1493)ماجهوابن،(0351)والترمذى،(3195)

.(1332)والبخارى،(469/87)مسلم(3)
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...الضرورةعندقبرفىوالثلاثةالالنيندفنبابالجنائزكتاب

،الضرورةعندقبرفىوالثلاثهالاثنيندفنباب

وأقرئهمأفضلهموتقديم

محمدبنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6007

أخبرنا،عبدالنأخبرنا،الموخهأبوأخبرنا،ميمودنبنإبراهيمبنحليمابن

كعببنالزحمنعبدعن،شهابابنحذثنىسعد،بنليثحدثنا،الفهعبد

الزجلينبينيجمعكالنكج!الفهرسولأن،الفهعبدبنجابرعن،مالكابن

أشيرفإذا."؟للقرآنأخذاامحر"أيهم:يقولثئم،واحدثوبفىأحدقتلىمن

وأمر.((القيامةيومهؤلاءعلىشهذ"أنا:وقالالفحد،فىقذمهأحدهماإلى

فىالبخارىرواهيغسلهم)1(.ولمعليهميصلولم،بدمائهمبدفنهم

الاختصار،بعضوفيه،المباركابنعنمقاتلبنمحمدعن""الصحيح

الفيث)2(.عنوقتيبةيوسفبناللهعبدعنبطولهورواه

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الاديبعمروأبووأخبرنا-0770

:قالالمباركابنعن،حئالنحدثنا،سفيالن،ظ17/41بنالحسنأخبرنى

لقتلىيقولكج!اللهرسولكالن:جابرعن،الرهرىعن،الأوزاعىوأخبرنا

قبلاللحدفىقدمهرجلإلىلهأشيرفإذا.((؟للقرآنأخذااصرهؤلاءإأى:أحد

عنالبخارىرواه.واحدةنمرةفىوعفىأبىفكفن:جابرقال.صاحبه

والنسائى،(1036)والترمذى،(3138)داودأبووأخرجه.296/3الدلائلفىالمصنف(1)

.(6883)فىوتقدمبه.الليثطريقمن(3197)حبانوابن،(1514)ماجهوابن،(1954)

بناللهعبدعن(1343)وفىمختصرا،المباركابنعنمقاتلبنمحمدعن(1347)البخارى(2)

عنها.مطولا،قتيبةعن(0794)وفى،يوسف
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...الضرورةعندقبرفىوالثلائةالاثنيندفنبابالجنائزكتاب

وقال:قال،الأولالإسنادفىمدرجاالمباركابنعنمقاتلبنمحمد

جابرا)1(.سمعمنحدثنى:قالالزهرىحدثنى:كثيربنسليمان

علىالحسنأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5875

،سفيانحدثنا،الفريابئحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرىمحمدابن

كانلضا:قالعامربنهشامعن،هلالبنحميدعن،السختيانىأيوبعن

يا:فقالوا،القرحوسلموالهعليهالفهصفىاللهرسولإلىشكواأحديوم

وادفنواوأحسنوا،"أعمقوا:قال.إنسانلكلالحفرعلينايشتد،اللهرسول

فرآنا"."اصرفم:قال؟نقذمفمن،لفهارسوليا:فقالواقبير".فىوالثلان!الاثنين

.(2)ربقفىثلاثةثالثأبىفدفن:قال

أبيه:عنهشامبنسعدعنعنه:قيلوقد

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-9557

زيد،بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

اشتدت:قالأبيهعن،عامربنهشامبنسعدعنحميد،عن،أيوبعن

"احفروا:فقال،الجراحاتلمجج)3(اللهرسولإلىفشكواأحديومالجراحات

.(قرآنا")أكثرفموقدمواالقبر)4(،فىوالثلاثةالاثنينوادفنواوأحسنوا،وأوسعوا

.(8431)رىلبخاا(1)

.(6834)فىتقدم(2)

."!كثرة:مفىبعده(3)

"قبر".:مفى(4)

.(6835)فىتقدم(5)
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للنساءالنعشفيوردمابابالجنائزكتاب

:هشامعنالدهماءأبىعنحميدعنأيوبعنالوارثعبدورواه

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا1)-0170

،أيوبعن،الوارثعبدحدثنا،مسذدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيل

جمتاللهرسول!أن،مبرعابن(اهشامعن،الذهماءبىأعن،هلال!بنحميدعن

قرآنا".امحرهموقدموا،والثلاثةالاثنينوادفنواواحسنوا،وأوسعوا"احفروا:قال

أحد.يومعامرابنهشامأبوقتل:القاضىقال!.(2)رجلينيدىبينأبىفقذم

للنساءالنعشفىوردماباب

الحافظ،محمدابنأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-1170

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،الثقفئإسحاقبنمحمدالعباسأبوأخبرنا

جعفرأممهأعن،طالبأبىبنعلىبنمحمدبنعونعن،موسىبنمحمد

بنتفاطمةأن،جعفرأئمعن،مهاجربنعمارةوعن،جعفربنمحمدبنت

يطرحأنه،بالنساءيصنعمااستقبحتقدإنى،أسماءيا:قالتلمجصالفهرسول!

أريكألا،لمجصالفهرسول!بنتيا:أسماءفقالتفيصفها.الثوبالمرأةعلى

ثوبا،عليهاطرحتثم،فحنتهارطبةبجرائدفدعت؟الحبشةبأرضرأيتهشيئا

فإذا،المرأةمنالزجلبهيعرف!!وأجملههذاأحسنما:ر!نهافاطمةفقالت

.3:صمنطقس(ا-1)

ماجهوابن،(1713)والترمذى،(16262)وأحمدبه.مسددطريقمن(1602)النسالىأخرجه(2)

حسنجالترمذىوقال.والتقديمالدفنذكرماجهابنعندولي!.بهالرارثعبدطريقمن(0156)

صحيح.
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للنساءالنعشفىوردمابابالجنائزكتاب

جاءتر!ئهاتوفيتفلماأحدا.علئتدخلىولا،وعلئأنتفاغسلينىمتأنا

هذهإن:فقالتبكرأبافشكت.تدخلىلا:أسماءفقالت،تدخلر!نهاعائشة

35/4هودجمثللهاجعلتوقد!ك!ي!،الفهرسول/ابنةوبينبينىتحولالخثعمية

نأحملكما،أسماءيا:وقالالبابعلىفوقفر!نهبكرأبوفجاء.العروس

هودجمثللهاوجعلت!ك!ي!آالنبىابنةعلىيدخلن!ي!ك!النبىأزواجمنعت

صنعتالذىهذاوأريتها،أحداعلئتدخلىألا:أمرتنى:فقالت؟العروس

مافاصنعى:ز!بهبكرأبوفقاللها.ذلكأصنعأنفأمرتنى،حثةوهى

ر!كلنم)1(.وأسماءعلئوغسلها،انصرفثثم،أمرتك

.(6739)فىتقدم(1)
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الجنازةصلاةفىالمحبيرعددبابالجنائزكتاب

القبريادخالهأولىومنالجنائزعلىالتحبيرأبوابجماع

الجنازةصلاةفىالتحبيرعددباب

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1270

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنمحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

الفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،يوسفبنالفهعبدحدثنا،إسحاق

الذهلئ،محمدبنموسىحدثنا،الثقفئيعقوببنأحمدأخبرنا،الحافظ

بنسعيدعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا

النجاشئللناسنعىلمخي!اللهرسولأن،هريرةأبىعناو،8/41،المسيب

أربعوكئر،بهموصفالمصفىإلىبهموخرج،فيهماتائذىاليوم

إلىفخرج:يحيىروايةوفى،الفهوعبدالشئافعىحديثلفظ.تكبيرات

بنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)تكبيراتأربعوكئرالمصفى

.(2)ىحيبنيحيىعنمسلثمورواه،يوسف

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-7013

والثافعى،4/410الدلائلوفى،(1112)الصنرىوفى،(2140)المعرفةفىالمصنف(1)

والنسانى،(3204)داودوأبو،(1245)البخارىطريقهومن.22آ/اومالك،1/270

،(7147)وأحمدبه.يحىبنيحىعن(9آ4)آوأحمد.(3.آ8)حبانوابن،(1979)

طريقمن(2201)والترمذى،(1534)ماجهوابن،(951/63)ومسلم،(1318)والبخارى

به.الزهرى

.(951/62)ومسلم،(1333)البخارى(2)
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الجنازةصلاةفىالتكبيرعددبابالجنائزكتاب

عن،عقيلعن،الليثحدثنا،يحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،الصفار

لنانحى:قالأنههريرةأبىعن،سلمةوأبىسعيدعن،شهابابن

:فقال،فيهماتالذىاليومفىالحبشةصاحبالنجاشئع!فهاللهرسول

هريرةأباأنالمسيببنسعيدوحدثنى:شهابابنقال."لأخيكم"استغفروا

البخارىرواهيمبيرات)1(.أربعوكبربالمصلىبهمصفو!عالنبئأنحذثه

.(2)الليثعناخروجهمنمسلموأخرجه،بكيربنيحيىعن""الصحيحفى

إبراهيمبنيحيىزكرياوأبوالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-4170

بنإبراهيمحدثنا،الحافظيعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا:قالاالمزكى

بنسعيدحدثنا،حيانبنسليمأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،اللهعبد

النجاشىأصحمةعلىصلىر!عاللهرسولأن،اللهعبدبنجابرعن،ميناء

عنسنانبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواهأربعا)3(.عليهفكبر

بنيزيدعنشيبهأبىابنبكرأبىعنومسلمأيضاهوورواه،4

:(5)
رولى.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7015

الزهرىطريقمن(1031)حبانوابن،(1971)النسائىوأخرجه.4/014الدلائلفىالمصنف(1)

.(0771)فىوسيأتىبه.

.(951/63)ومسلم،(1328)البخارى(2)

به.سيمطريقمن(14889)أحمداخرجه(3)

.(1334)البخارى(4)

.(952/64)ومسلم،(3879)البخارى(5)
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الجنازةصلاةفىالتكبيرعددبابالجنائزكتاب

أخبرنا،إبراهيمبنمسلمأخبرنا،الضغاك!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

ع!ح!النبئشهدمنأخبرك!:قالالشئعبىعنالشيباك!،سليمانحدثنا،شعبة

فقلت::سليمانقالأربعا.وكئرعليهفصفىوتقذم،فصفهممنبوذاقبراأتى

الصحيح""فىالبخارئرواه.(1)عباسابن:قالبهذا؟حذثكمنعمروأبايا

الشيباخ!)2(.عنآخروجهمنمسلموأخرجه،إبراهيمبنمسلمعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7016

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنيزيدعفهعنزيد،بنخارجةأخبرنا،حكيمبنعثمانعن،هشيمحدثنا

أربعا)3(.عليهفكبرقبرعلىصفى!النبئأن،ثابت

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7017

أبىابنيعنىبكرأبوحدثناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

أبىعن،الرهرئعن،حسينبنسفيانعن،يحىبنسعيدحدثنا،شيبة

كذاأربعا)4(.فكئرامرأةقبرعلىصفىمي!جمالنبئأن،أبيهعن،سهلابنمةماأ

أبيهذكردونمرسلاتابعهومنمالكروايةوالضحيح،حسينبنسفيانرواه

.(7080)فىوسيأتىبه.إبراهيمبنمسلمطريقمن(12581)الطبرانىأخرجه(1)

.(954/68)ومسلم،(1319)البخارى(2)

وأخرجهمطرلا.(3087)حبانوابن،(1528)ماجهابنطريقهومن،(15241)شيبةأبىابن(3)

مهبتماوسيأتىمطرلا.بهعثمانطريقمن(3083)حبانوابن.بههثيمطريقمن(19452)أحمد

.(1239)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه.(7099)فى

.(11525)شيبةأبىابن(4)
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الجنازةصلاةفىالتكبيرعددبابالجنائزكتاب

أصحاببعضأن،أمامةأبىعنالزهرىعنالأوزاعئورواه.افيه

.(2)تعالىاللهشاءإنيردوذلك،أخبره!شي!اللهرسول

اللهعبدبنومحمدالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-1870

يحيى،بنالسرىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالحافظ

أبىبناللهعبدعن،يعفورأبىعن،صالحبنالحسنحدثنا،قبيصةحدثنا

:قالثميدعو-يعنى-ساعةقامثم،أربعاجنازةعلىوكبرشهدته:قالأوفى

أربعا)3(.يكبركانءشي!للهارسولإن:قاللا.:قالوا؟خمساكبرأكنتترونىأ

4/36أنهإلا،بمعناهأوفى/أبىابنعنالهجرىإبراهيمأيضاورواه-9107

يكبركان!شي!اللهرسولإن؟لأفعلكنتما:قال.ذلكرأيناقد:قالوا:قال

،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو.اخبرظهاللهشاءمايمكثثم،أربعا

الهجرى.إبراهيمأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،إسحاقبنمحمدأخبرنا

.(4)أوفىأبىابنعنذكرهاقصةفىفذكره

بكرأبوأخبرنا،(الزوزنئ)العباسأبىابنحامدأبوأخبرنا-0270

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

طريقمن(1968)النسائىوأخرجه.(1906)والنسائى،1/271الافعىوعنه،1/227مالك

2/393حاتمأبىابنعللوينظر.الزهرىعنكلاهما،سفيانطريقمن(1980)وفىبه.يونس

.(1799)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.(463)

.(0710)فىسيأتى

به.يحيىبنالسرىعن(3342)البزارأخرجه

وقال.(7062،7069)فىوسيأتىبه.الهجرىإبراهيمطريقمن(1503)ماجهابنأخرجه

الهجرى.لضعفضعيفإسنادهذا:(535)الزجاجةمصباحفىالبوصيرى

.(4425)فىوتقدم"الدورقىإ.:3صفى
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خمساجنازةعلىكبرأنهروىمنبابالجنائزكتاب

البلخئ،الفضلبنإسماعيلحدثنا،الشئافعئإبراهيمبنالفهعبدبنمحمد

عنالحذاد،اظ(8/41عبيدةأبوحدثناال!مسار،الضئاحبنفضلحدثنا

)صلت:قالع!ي!النبىعن،أبىعن،عتىعن،الحسنعن،سعدبنعثمان

.(1)إمدآبنىيادنتكمهذه:وقالتأربعا،عليهفكئرتآدمعلىالملائكة

.(2)بعكبنأبىعلىموقوفابإسنادهسعدبنعثمانعن:وقيل

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2170

حدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

نأ،جابرعن،الربيرأبىعن،لهيعةابنأخبرنا،السيلحينئإسحاقبنيحيى

.(3)"ءاوستكبيرايئأربعوالنهاربالفيلموتاكمعلى)صلوا:قالعفي!الفهرسول

خمساجنافىةعلىحبرأنهروىمنباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-2270

عمروأخبرخ!،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

جنائزناعلىيصلىل!حبهأرقمبنزيدكان:يقولليلىأبىابنسمع،مئابن

الحديثناصخفىشاهينوابن،2/71والدارقطنى،(4426)الأوصطفىالطبرانىأخرجه(1)

فىوتقدملين.فيهعثمان:3/1380الذهبىوقال.بهالصباحبنفضلطريقمن(295)ومنسوخه

(6781).

.2/71الدارقطنىأخرجه(2)

فيأحمدوعندبه.لهيعةابنطريقمن(1522)ماجهوابن،(14617،14766)أحمدأخرجه(3)

مصباحفىالبوصيرىوقالالاهد.موضعماجهابنعندولي!،أولهفىبزيادةالثانىالموضع

لهيعة.ابنلضعفضعيفإسنادهذا:(542)الزجاجة
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...الأربععلىالتكبيرزيادةفيذهبمنبابالجنائزكتاب

!ك!يهمالنبئإن:فقال،ذلكفىلهفقيلخمسا،يومافكئرهاأربعا،ويكئر

شعبه.حديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)اسمخكئرها)1(
(3)ري،

الأريععلىالتحبيرزيادةفىذهبمنباب

بهاالفضلأهلتضيصإلى

علىبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوحدثنا-2370

الززاق،عبدأخبرنا،الدبرىإبراهيمبنإسحاقحدثنا،بمكةالضنعاخ!

بناللهعبدعن،الشثعبىعن،خالدأبىبنإسماعيلعن،عيينةابنأخبرنا

إليناالتفتثئم،ستاعليهفكئرحنيفبنسهلعلىصفىز!بهعلياأن،معقل

.(4)ردبأهلمنإنه:فقال

عنمعقلبناللهعبدعنوغيرهالأصبهاخ!ابنعنأيضاعيينةابنورواه

.(!به)على

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-7024

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

"يوماإ.:3صفىبعده

،(9731)داودوأبو،(92721)أحمدوأخرجه.(5051)ماجهابنطريقهومن،(907)الطالسى

شعبةطريقمن(6903)جانوابن،(5051)ماجهوابن،(9811)والنسائى،(2301)والترمذى

.(2738)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.

.(957/72)مسلم

به.إبراهيمبنإسحاقعن(5546)الطبرانىوأخرجه.(0364)الرزاقوعبد،3/094الحاكم

رجاله:3/34المجمعفىالهيثمىقال.بهإسماعيلطريقمن1/964المعانىشرحفىوالطحاوى

الصحيح.رجال

من4/97الكبيرالتاريخوفى.بهعيينةابنطريقمن(0364)الصجرالتاريخفىالبخارىاخرجه

به.الأصبهانىابنطريق
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4/73

التخيير...مذهبذلكفىذهبمنبابالجنانزكتاب

بنإسماعيلعن،موسىبنالفهعبيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

قتادةأبىعلىصفىز!حبهعلئاأنيزيد،بنالفهعبدبنموسىعنخالد،أبى

بقىز!حنهقتادةباأ/لأن؟غلطوهو،روىهكذابدرئا)1(.وكانسبعاعليهفكئر

المكففبنيزيدعلىكئرأنهز!بهعلىعنورؤينا.طويلةمذةز!حنهعلىبعد

أربعا)2(.

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرابووأخبرنا-7025

عن،حفص!حدثنا،هشامأبوحدثنا،إسماعيلبنالحسينأخبرنا،الحافظ

بدرأهلعلىيكئركانأنه،!خزعلىعن،خيرعبدعن،سلعبنالملكعبد

أربعا)3(.الناسسائروعلى،خمساع!ج!محمدأصحابوعلى،ستا

التخيرمذهبذلكفىذهبمنباب

التحبيرعددفىبالإماموالاحمداء

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7026

أخبرنا،عطاءبنالوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

ل!!نه:مسعودلابنقلت:قالعلقمةعن،عامرعن،هندأبىابنيعنىداود

فقالخمسا.لهممئتعلىفكئرواالشئاممنقدموامعاذأصحابإن

به.الفضلابنالحسينابىعن1/161تاريخهفىالخطيبوأخرجه.1/215والتاريخالمعرفة(1)

به.خالدأبىبنإسماعيلطريقمن(15681)شيبةأبىوابن

.(7031)فى)2(صيأتى

من1/497المعانىشرحفىوالطحاوى،(11563)شيبةأبىابنواخرجه.73/2الدارقطى(3)

به.حفصطريق
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الجنائزكتاب
...أربععلياجتمعواالصحابةأكثرأنعليبهيستدلماباب

(1)تقوالتكبيرمنالميتعلىليسمسعود:ابن

.فانصرفالامامانصرف

فإذا،الامامكبرماكبر،

أريع،علىاجتمعواالصحابةأمحثرأنعلىبهيستدلماباب

منسوخةالزيادةبعضهمى!رو

محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-7027

ببغداد،البغوىالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبدالقاسمأبوحدثنا،الحافظ

بنسعيدسمعت:قالمربنعمروعن،شعبةأخبرنا،الجعدبنعلئحدثنا

وخمسا،أربعا؟كانقدذلككل:قالمل!فرعمرعنيحدثالمسيب

.(2)الجنازةعلىالتكبير؟أربععلىفاجتمعنا

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2807

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:قالوائلأبىعن،افيسدىشقيقبنعامرحدثنى:قالسفيانعن،حفص

أربعا،:قالأو،وستا،وخمسا،سبعاجم!اللهرسولعهدعلىيكبرونكانوا

بمارجلكلفأخبر،ع!حماللهرسولأصحابل!حبهالخطاببنعمرفجمع

.(3)الصلاةكأطولتكبيراتأربععلىد!يبهعمرفجمعهم،رأى

.1/139النسائىعلىالسندىحاثيةينظرذلك.فىحدلاأى(1)

طريقمن1/495المعانىشرحفىوالطحاوى،(532)الجارودابنوأخرجه.(96)الجعديات(2)

به.شعبة

سنا.:فيهوليس،بهسفيانعن(6395)الرزاقعبدوأخرجه.(1115)الصغرىفىالمصنف(3)

-5!3-
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الجنائزكتاب
...أربععلىاجتمعواالصحابةأكثرأنعلىبهيستدلماباب

عنوكيعروىوفيما.(1)اتس:مكانأربعا.:فقالسفيانعنوكيغورواه

اجتمع:قالإبراهيمعنالشئيباخ!إياسبنالملكعبداظ،9/41عنمسعر

التكبيرأنفأجمعواالأنصارئمسعودأبىبيتفىءلمجفالفهرسولأصحاب

.(2)غبرأالجنازةعلى

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-2970

بنيونسحدثناالهلا!ر،مكرمأبومكرمبنعقبةحدثنا،يعلىأبوأخبرنا

صفىجنازةآخر:قالعباسابنعن،عكرمةعن،عمرأبىالنضرعن،بكير

عمرأبوالزحمنعبدبنالنضربهتفزدأربعا)3(.عليهاكئر!تالفهرسولعليها

أحروجوهمنالففظهذاروىوقد،ضعي!وهو،عكرمةعنالخراز .1(4)!ب

علىكالذليلالأربععلى!الضحابةأكثراجتماعأنإلا،ضعيفةكفها

أعلم.والفه،(6)كلذ

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-7030

يعنىيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،المحفداباذئ

به.وكغعن(15541)شيبةابىابنأخرجه(1)

.إرسالفيهما:3/1381الذهبىوقالبه.وكغطريقمن4/29التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(2)

من(16611)الطبرانىوأخرجه.(280)معجمهفىيعلىوابو،7/2486الكاملفىعدىابن(3)

به.مكرمبنعقبةطريق

وضعفاء،8/91الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالخزاز.عمرأبو،الرحمنعبدبنالنضرهو(4)

.متروك:2/302التقريبفىحجرابنوقال،29/393الكمالوتهذيب،4/291العقيلى

.2/72الدارقطنىصننينظر(5)

الاقتصار.علىيعمنى:3/1381الذهبىقال(6)
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...أربععلىاجتمعواالصحابةأكثرأنعلىبهيستدلمابابالجنائزكتاب

قال!:عامرعنخالد،أبىابنوهوإسماعيلحدثنا،الطنا!سئعبيدابن

زوجزينبعلىرفجنهعمرمعصفيت:قال!أبزىبنالرحمنعبدأخبرخ!

وكان؟قبرهايدخلهامن:!ي!النبىأزواجإلىأرسلثم،أربعافكبرلمجمالنبى

قبرهايدخلها:عنهناللهرضىإليهفأرسلن،قبرهايدخلهاأنيعجبههب!!لعمر

.(1)صدقن:قال!،حياتهافىيراهاكانمن

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7031

حدثنا،نعيمأبوحدثنا،لممفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

بنعلىخلفصليت:قال!النخعىيحيى2أبىسعيدبنعميرعن/،مسعر

اللهم:فقال!قبرهأتىثم،أربعاعليهفكبرالمكففابنعلىزيهنهطالبأبى

مدخله،لهوسعاللهم،بهمنزول!خيروأنتبكنزل!،(3)عبدكوولدعبدك

.(4)هبأعلموأنتخيرا،إلانعلملافإنا،ذنبهلهواغفر

جعفبر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-7532

عن،كدامبنمسعرعن،شعبهحدثنا،ادمحدثنا،لممفيانبنيعقوبحدثنا

.(أربعا)عليهافكبرأمهعلىثابتبنزيدمعصليت:قال!عبيدبنثابت

وابن،(6397)الرزاقعبدوأخرجه.بهعبيدبنيعلىعنا2/176،77العللفىالدارتطنىذكره!1)

به.إسماعيلطريقمن(11529)شيبةأبىوابن،8/112سعد

.22/376الكمالوتهذيب،6/532الكبيرالتاريخوينظر"ابن!.:3ص،سفى(2)

"عبديك!.:بخطهالأصلحاشيةفى(3)

من(01821)شيبةأبىوابن،(6506)الرزاقعبدوأخرجه.2/658،659سفيانبنيعقوب(4)

به.سعيدبنعميرطريق

سعد-وابنبه.مسعرطريقمن(11538)شيبةأبىابنوأخرجه.225/1سفيانبنيعقوب(5)
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الجنازةصلاةفىاليسرىعلىاليمنىوضعفىجاءمابابالجنائزكتاب

حسدهاوما،أربعافهأعلىكئرائه:ثابتبنزيدعنالشعبىعنورؤينا

(1)ص
خيزا

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7033

عن،الزفانبياعرزينحدثنا،نعيمأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

فجعل،علىبنتكلثومأئمفهواعمربنزيدعلىعمرابنصفى:قالالشعبى

ابنوخلفهأربعا،عليهمافصلى،خلفهمنوالمرأةالإماميلىمماالرجل

.(2)نب!رعباسوابن،علىبنوالحسين،الحنفئة

والبراءمسعودبناللهعبد،أربعاكبرأنهالضحابةمنعنهرويناوممن

(3)،ير،
عامر.بنوعقبههريرةوابوعازبابن

الجنازةصلاةفىاليسرىعلىاليمنىوضعفىجاءماباب

سلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7034

،الوراقأبانبنإسماعيلحدثنا،الواسطئسليمانبنمحمدحدثنا،الفقيه

أنيسة،أبىابنهوزيدعن،سنانبنيزيدفروةبىأعن،يعلىبنيحيىحدثنا

إذا5لمجيمالنبئكان:قالهريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن،الرهرئعن

أمه.ذكرشيبةأبىابنعندولي!به.عبيدبنثابتطريقمن419/8-

طريقمن(2144)المعرفةفىوالمصنف،(4746)والطبرانى،(6396)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.الشعبى

طريقمن(16851)شيبةأبىوابن،8/464سعدابنوأخرجه.(1117)الصغر!فىالمصنف(2)

الحنفية.ابن:شيبةأبىابنعندولي!،بهالشعبى

.(11536،11538،11539-ا1533)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)
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الجنازةصلاةفىالقراءةبابالجنائزكتا!

يدهعلىاليمنىيدهيضعثم،(1)التكبيرةأولفىيديهرفعجنازةعلىصلى

عنديناربنالقاسمعن"كتابه"فىإترمذىاعيسىأبورواه.(2)اليسرى

بنيحيىعنسجادةحمادبنالحسنأيضارواهوقد،(3)أبانبنإسماعيل

.(4)سنانبنيزيدبهتفردممافهوحفظهكانفإن،يعلى

الجنازةصلاةفىالقراءةباب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7035

براهيمإأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

ابنخلفصليت:قالعوفبناللهعبدبنطلحةعن،أبيهعن،سعدابن

سنة:فقال،ذلكعنسألتهسلمفلما،الكتاببفاتحةفقرأجنازةعلىعباس

وحى.

فقرأ:الحديثفىوقال،سعدبنإبراهيمعنحمنئبنإبراهيمورواه

.(6)محفوظغيرفيهالسورةوذكر.وسورة،و41/20الكتاببفاتحة

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-3607

سعيد،بنسفيانحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

"التكبيرلما.:الأصلحاشيةفى(1)

به.سليمانبنمحمدطريقمن2/75الدارقطنىأخرجه(2)

.(859)الترمذىصححفىالألبانىوحسنه.(0771)الترمذى(3)

ضعيف.يزيد:3/1382الذهبىوقالبه.سجادةحمادبنالحسنعن(5858)يعلىأبوأخرجه(4)

به.إبراهيمطريقمن(1986)النسائىوأخرجه.1/027والشافعى،(4612)المعرفةفىالمصنف(5)

ثقة.راويه:3/1382الذهبىقال(6)
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الجنائزكتاب
ةزا!جلاصلاةفىالقراءةباب

ابنمعصقيت:قألىعوفبنالفهعبدبنطلحةعن،إبراهيمبنسعدعن

البخارىرواه/.(1)السنةمنإنها:وقالالكتاببفاتحةفقرأجنازةعلىعباس4/39

.(2)ريثكبنمحمدعن""الصحيحفى

مىالحماابنالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-3707

بنالملكعبدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرناببغداد،الفهرحمه

بنطلحةعن،إبراهيمبنسعدعن،شعبةحدثنا،عمربنبشرحدثنا،محمد

بفاتحةيقرأفسمعتهجنازةعلىعباسابنخلفصفيت:قالعوفبنالفهعبد

يذكر:ولم.سنة:قالورئما.وحقسنة:فقال،سألتهنصرفافلما،الكتاب

الحديثفىمدرجاشعبةعنغندرحديثمنالبخارىأخرجه.(3)قح

.(4)الأول

:عباسابنعناخروجهمنوروى

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7038

ابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

عباسابنسمعت:قالسعيدأبىبنسعيدعن،عجلانبنمحمدعن،عيينة

.(سنة)أنهالتعلموافعلتإنما:ويقولالجنازةعلىالكتاببفاتحةيجهر

به.سفيانطريقمن(0271)والترمذى.بهكثيربنمحمدعن(3198)داودابراخرجه(1)

.(1335)البخارى(2)

به.شعبةطريقمن(1987)النسائىاخرجه(3)

.(1335)البخارى(4)

.1/270والافعى،(2147)المعرفةفىالمصنف(5)
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الجنازةصلاةفىالقراءةبابالجنافزكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-7039

عنمحمد،بنإبراهيمأخبرنا،الشمافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،يعقوب

علىكبر!صالنبئأن،اللهعبدبنجابرعن،محقيلبنمحمدبناللهعبد

.(1)الأولىالتكبيرةبعدالقرانبأمأوق!أربعاالميت

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسقبنأحمدبكرأبووأخبرنا-!.54

مطوفأخبرثا،الشمافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنأ،يعقوببنمحمد

أنه،سهلابنأمامةأبوأخبرنى:قالالزهرىعنمعمر،عن،مازنابن

يكبرأنالجنازةعلىالصلاةفىالسنةأنلمج!النبىأصحابمنرجلأخبره

يصلىثم،نفسهفىسراالأولىالتكبيرةبعدالكتاببفاتحةيقرأثم،الإمام

منهن،شىءفىيقرألاالتكبيراتفىللجنازةالدعاءويخلص،ع!ي!النبىعلى

.(2)نفسهفىسرايسلمثم

:قالالزهرىعن،معمرعن،مازنبنمطوفوأخبرنا:قال-4175

.(3)أمامةأبىقولمثلقالأنه،قيسن!بالضحاكعن،الفهرىمحمدحدثنى

زيادأبىبناللهعبيدوهو،جدهعن،منيعأبىبنالحخاجرواهوهكذا

:1383/3الذهبىوقال.1/270والانعى،358/1والحاكم،(2148)المعرفةفىالمصنف(1)

ضعيف.صنده

النسائىوأخرجه.1/270والافعى،(1122)والصغرى،(2149)المعرفةفىالمصنف(2)

.(1880)النسانىصحيحفىالألبانىوصححه.قرلهمنأمامةأبىعنالزهرىطريقمن(1988)

الزهرىطريقمن(1989)النسائىوأخرجه.1/270والانعى،(0215)المعرفةفىالمصنف(3)
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40/4

الجنازةصلاةفىعلا!والنبىعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

لمجحب)1(.النبىأصحابمنرجلعن،أمامطأبىعن،الزهرئعن،الرصمافئ

الفاتحة.ذكرفىمطرفروايةبذلكفقويت

عمربنعلىأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-7542

هو-يعقوبحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

إبراهيمبنمحمدحذثنى،إسحاقابنعن،أبىحدثناسعد-بنإبراهيمابن

:قالالسباقبنعبيدعن،حنيفبنسهلابنأمامةأبىعن،الحارثابن

القرانبأمقرأالأولىتكبيرةكئرفلفا،جنازةعلىحنيفبنسهلبناصفى

تشهدواحدةتكبيرةبقيتإذاحتىتكبيرهتابعثئم،خلفهمنأسمعحتى

.(3)وانصرفكبرثئمالضلاة2تشهد

الفاتحةقراءةفىالعاصبنعمروبنالفهوعبدمسعودابنعنوروينا

.(4)الجنازةصلاةفى

الجنازةصلاةفىلمجي!%النبئعلىالصلاةباب

التاجر،أحمدبنإسماعيلأخبرخ!،الحافظاللهعبدبوأأخبرنا-4357

ابنحدثنا،يحيىبنحرملةحدثناالعسقلاح!،الحسنبنمحمدأخبرنا

بنسهلابنمامةأأبوأخبرنى:قالشهابابنعن،يونس/أخبرنى،وهب

معبدراشهدواائذينأبناءومن،وعلمائهمالأنصاركبراءمنوكان-حنيف

.(1124)الصغرىفىالمصنف(1)

)كتثهد(.:سفى(2)

.73/2الدارقطنى(3)

.(11502)شيبةأبىابنومصنف،1/271الأمينظر(4)
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الجنائزكتاب
الجنازةصلاةفى-جيمالنبىعلىالصلاةباب

علىالصلاةفى!ج!اللهرسولىأصحابمنرجالىأخبره-لمجج!االلهرسولى

فىالصلاةويخلص،لمجج!النبىعلىيصلىثم،الإماميكبرأنالجنازة

منيفعلأنوالسنة،ينصرفحينخفيا)1(تسليمايسلمثم،الثلاثالتكبيرات

إمامه.فعلمامثلوراءه

ينكرفلميسمعالمسيبوابن.أمامةأبوبذلكحدثنى:الزهرىقالى

منأمامةأبوأخبرنىالذىفذكرت:شهابابنقالى.عليه،ظ20/41ذلك

الضحاكسمعتوأنا:فقالىسويدبنلمحمدالميتعلىالصلاةفىالسنة

مثلالميتعلىصلاهاصلاةفىمسلمةبنحبيبعنيحدثقيسابن

أمامة)2(.أبوحدثناالذى

الإسفرايينئسعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنأبوأخبرنا-4470

ناجية،بنمحمدبناللهعبدمحمدأبوحدثناأحمد،بنبشرأخبرنابها،

بنيحيىعن،شعبةحدثنا،أبىحدثناالصمد،عبدبنالوارثعبدحدثنا

(3)
عنمتالصابنعبادةسألىأنه،هريرةابىعن،المقبرىسعيدعن،سعيد

علىتصلىثمفتكبر،تبدأ؟أخبركواللهأنا:فقالى،الميتعلىالصلاة

به،أعلمأنت،شيئابكيشركلاكانفلاناعبدكإناللهم:وتقولى،!مالنبى

تحرمنالااللهم،عنهفتجاوزمسيئاكانوإن،إحسانهفىفزدمحسناكانإن

"خفيفالا.:مفى(1)

والطبرانى،1/005المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/036الحاكم(2)

به.أمامةأبىقولمنالزهرىطريقمن(030")الثاميينمسندفى

"وإ.:الأصلحاشيةفى(3)
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الجنانزكتاب

.(1)بعدهتضفناولاأجره

الجنازةصلاةفىالدعاءباب

الجنازةصلاةفىءاع؟الاباب

،داودبوأحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،اشوذبارئعلىبواأخبرنا-5457

بنمحمدعن،سلمةبنمحمدحذثنىالحراك!،يحيىبنالعزيزعبدحدثنا

ل!جنههريرةأبىعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،إبراهيمبنمحمدعن،إسحاق

الدعاء")2(.لهدأخلصواالميتعلىصليتم"إذا:يقوللمج!اللهرسولسمعت:قال

المقرئالحمامىابنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4675

ثض!!حتالماقيةالحسشت!بسلمانت!بأحمدبكرأبوأخبرنا،ببغدادالأ،رحمه

عن،صالعبنمعاولةحذثنى،صمالحأبوحدثنا،السلم!ثإسماعيلبقمحمد

مالكبنعوفسمعث:قالانحضرمىنفيربنجبيرعنعبيد،بنجيب

:يقولوهو،دعائهمنفحفظت،جنازةعلىعيهحراللهرسولصلى:يقول

واغسله،مدخلهعليهوولئع،نزلهمر!عاو،عنهواعفوعافهوارحمهلهاغفز"اللهم

وأبدله،الدنسمنالأبيضالثوبينقىكماالخطايامنونقهوالبرد،والثلجبالماء

وأعذه،الجثةوأدخله،زوجتهمنخيراوزوجة،أهلهمنخيراوأهلا،دارهمنخيرادارا

المئت)3(.ذلكأناأكونأنتمنيتحئىافمار".عذابومنالقبر،عذابمن

الرزاقعبدطريقهومن،228/1ومالكبه.يحيىطريقمن(11485)شيبةأبىابنأخرجه!ا(

السند.فىباختلافهريرةأبىقولمنكلهم،(6425)

فىالألبانىوحسنهبه.سلمةبنمحمدطريقمن(1497)ماجهابنواخرجه.(3199)داودأبو(2)

.(0274)داودأبىصحيح

فىالألبانىوصححه.بهصالحبنمعاويةطريقمن(1983)والنسائى،(23975)أحمدأخرجه(3)

.(1875)النسانىصحيح
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الجفائزكتاب
الجفازةصلاةفىالدعاءباب

بنمحمدحدثنا،سدمانبنأحمدأخبرنا،الحسنبوأوأخبرنا-4757

بناشرحمنعبدعن،صالحبنمعاويةحذثنى،صالحأبوحدثنا،إسماعيل

.(1)الحديث!ذانحولمججمالنبىعن،عوفصت،أبيهعق،نفيربنجبير

أحمدبنإلممماعيلحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7548

ابنحدثنا،حرملةحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدأخبرنا،الجرجانئ

رواهجميعا)2(.بالإسنادينالحديثفذكر.صالحبنمعاويةأخبرنى،وهب

عذاب"منأو:و!ال،وهبابنعنسعيدبنهارونعن"الصحيح"فىمسلم

.(3)"راثلا

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحبوأأخبرنا-9457

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

بنجبيربنالرحمنعبدعق،الحمصئحمنئأبوحدثنا،يونسبنعيسى

جنازةعلىصيرواللهرلممولمعصليت:قالمالكبنعؤفعن،أبيهعننفيير،

وأكرم،وعافهعنهواعفوارحمهلىاغفر"اللهم:4قالعليه4صلاتهمنففهـصت ()

الثوبئتقىكماالخطمايامنونقهبود،أوثلجبماءوامخسله،فدخلهعليهووسع،نؤله

وأهلا،()زوجتهمنخيراوووجا،دارههنخيراداواأبدئهالف!م،نساللههنالأبيض

فىالألبانتوصمححه.بهصالحبنمعاويهطريقمن(0251)والترمذى،(00024)أحمدأخرجه(1)

.(818)مذىالترا!!ص

به.قتيبةبقالحسنبنمحمدعن(3075)حبانابنأخرجه(2)

.(963)مسلم(3)

"عليها(إ.:مفى(4-4)

."أ)زوجه:!فى(5)
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الجنانزكتاب
الجنازةصلاةفىالدعاءباب

41/4

أناأكونأنفتمنيت:عوفقالالنار".وعذابالقبرة!فوقه،أهلهمنخيرا

.(2)وغيرهإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواهالمئت)1(.

بنمحمدبنإسحاقاللهعبدوأبو،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5557

بنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاال!وسئيوسف

بنيحيىحدثنى:قالالأوزاعئسمعت:قالأبىأخبرنى،مزيدبنالوليد/

حدثنى:قال-الأشهلعبدبنىمنرجل-إبراهيمأبوحذثنى:قالكثيرأبى

لحينااغفز"الفهم:الميتعلىالصلاةفىيقولكيراللهرسولسمعأنه،أبى

وحدثنى:اعئالأوزقال.وصفيرناوكبيرنا"وأنثانا،وذكرنا"قدنا،.واوغائبناوميتنا،

:قالالحديثبهذا(و41/21الزحمنعبدبنسلمةأبىعنكثيرأبىبنيحيى

.(3)"الإيمانعلىفتوفهمناتوفيتهومن،الإسلامءسفأحيهمناأحييته"ومن

حدثنا:قالاالسوسئاللهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5175

بكر،بنبشرحدثنا،التنوخئعثمانبنسعيدحدثنا-الأصئمهو-العباسأبو

فىقالأنهإلا،مثلهجميعابالاسنادينالحديثفذكر،الأوزاعئحذثنى

حديث،الصصهوهذاومييهنا(()4(.وحيناوآخرنالأؤفمااغفز"الئهم:أولى

هشامرواه،مرسلسلمةأبىوحديث.موصولىالأشهلىإبراهيمأبى

به.حمزةأبىطريقمن(1982)النسائىوأخرجه.(1128)الصغرىفىالمصنف(1)

.(.../963)مسلم(2)

(92301)الكبرىفىوالنسائى،(4201)والترمذى.بهيحيىطريقمن(17545)أحمدأخرجه(3)

إبراهم.أبىحديثمن،بها،وزاعىطريقمن

سلمة.أبىحديثفيهوليس،(1129)الصغرىفىالمصنف(4)
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الجنائزكتاب
الجنازةصلاةفىالدعاءباب

عنسلمةأبىعنكثيرأبىبنيحيىعنعروبةأبىبنوسعيدالدستوالئ

مرسلا)1(.صئيالنبى

أبىعنبإسنادهالأوزاعىعنإسحاقبنوشعيبزيادبنهقلورواه

موصولا:هريرة

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،افظال!اللهعبدأبوأخبرنا-570لم

موسى،بنالحكمحدثنا،المعموىشبيببنعلىبنالحسنحدثنا،بالويه

حدثنى،كثيرأبىبنيحيىحدثنى:قالالأوزاعىعن،زيادبنهقلحدثنا

:قالجنازةعلىصلىإذاكانو!مجاللهرلممولأن،هريرةأبىعن،سلمةأبو

مناللهم،وأنثاناوذكرنا،يرنا!ووصغيرنا،وغائبناوشاهدنا،ومييهنالحينااغفز"اللهم

.(2)"الإيمانعلىكعوفهمناتوفيتهومن،الإسلامعلىفأحيهمناأحييته

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا:قالالروذبارىعلىأبووأخبرنا-5370

عن،إسحاقبنشعيبحدثنا،الرقئمروانبنموسىحدثناداود،أبو

صلى:3(قالو،عن...عن3):قالأنهإلا،موصولابنحوهفذكره،الأوزاعى

،آخرهفىوالإسلام،أولهفىالإيمانلفظوذكر.جنازةعلىلمج!واللهرسول

.(4)"بعدهتضلناولاأجرهتحرمنالا"اللهم:وزاد

به.يحيىطريقمن(17545)أحمدأخرجه(1)

به.هقلطريقمن(0241)الترمذىوأخرجهالذهب!.ووافقهوصححه1/358الحاكم(2)

."عروة"عن:إلىالأصلغيرفىوتصحفت.سلمةأبىعنيحىعنالأوزاعىيعنى(3-3)

،(91901)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(32؟1)داودوأبو،(387)والقدرالقضاءفىالمصنف(4)

.(2741)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الأوزاعىطريقمن(3070)حبانوابن
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الجنائزكتاب
الجنازةصلاةفىالدعاءباب

عائشة:عنسلمةأبىعنكثيرأبىبنيحيىعنعضاربنعكرمةورواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرناه-7554

القاسمبنيونسبنعمرحدثناالقراز،سنانبنمحمدحدثنا،يعقوب

سلمةأبوحدثنى،كثيرأبىبنيحيىعنعضار،بنعكرمةحدثنا،اليمامئإ1(

صلاةكانتكيفر!تهاالمؤمنينأمعائشةسألت:قالالرحمنعبدابن

ومميما،لحينااغفزاللهم2)":يقولكان:قالتالمئت؟علىغ!ييهالفهرسول

علىفأحيهمناأحييتهمنالفهئم،(2وكبيرناوصغيرناوشاهدنا،وغائبناوأنثانا،وذكرنا

.(3)أملالإيمانعلىكوفهمناتوفيتهومن،الإسلام

أبىبناللهعبدعنكثير،أبىبنيحيىعن،يحيىبنهفامورواه

:هريرةأبى!ذدونبزيادتهسلمةأبىعن،يحيىوعن،أبيهعن،قتادة

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه-5507

كثير،أبىبنيحيىحدثنا،هفامعن،رجاءابنحدثنا،علىبنهشامحدثنا

:قال،مئتعلىصفىغ!ييهالنبئشهدائه،أبيهعن،قتادةأبىبنالفهعبدعن

وكبيرنا،وصغيرناوغائبنا،وشاهدناوميئتا،لحينااغفزالفهغ9:يقولفسمعته

علىفأحيهمناأحييته"من:الكلامهذامعسلمةأبووقال:قالوأنثانا".وذصنا

.(41((الإيمانعلىفتوفهمناتوفيتهومن،الإسلام

.21/534الكمالتهذيبوينظرأاليمانى(.:3صفى(1)

.3ص:منسقط(2-2)

به.يونسبنعمرطريقمن(10918)الكبرىفىالشائىأخرجه(3)

النسالى-عندولي!.بههمامطريقمن(09251)الكبرىفىوالنسائى،(17546)احمدأخرجه(4)
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زئا!جلاكتاب
الجنازةصلاةفىالدعاءباب

إبراهيمبنمحمدعن،يساربنإسحاقبنمحمدعنوروى-7056

فىيقولكان!ي!الفهرسولأن،هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،التيمى

علوسابنالحسيقأحمدأبوأخبرناه.معناهفذ!ا!جنازة.ىلىا!صلاة

أخبرنى،البزازماسىبنإبراهيمبناللهعبدمحمدأبوحدثنا،الأسداباذئ

بقحفصالضريرعمرأبوأخبرنا،البصرئالفهعبدبنإبراهيممسلمأبو

.\بمعناهفذكره.إسحاقبنمحمدعن،سلمةبنحمادأخبرنا،عمر

البخارىيعنىمحمداسألت:عنهبلغنىفيماالترمذئعيسىأبووقال

الصلاةفىأصحكثيرأبىبنيحيىعنالرواياتأئ:فقلت،البابهذاعن

أبيه،عنالأشهلىإبراهيمأبىحديثفيهشىءأصح:فقال؟الميتعلى

له:قلت:عيسىأبوقال.إبراهيمأبىاسميعرفولم.صحبةولوالده

4/42بىأبناللهعبدهويكونأنفأنكر.قتادةأبىبناللهعبد/هو:لهيقالفالذى

محمد:قال،ظ21/41.أشهلئوهذا،سلمئهوقتادةأبو:وقال.قتادة

غيرالبابهذافىقتادةوأبىوعائشةهريرةأبىعنسلمةأبىوحديث

.(2)مالكبنعوفحديثالبابهذافىشىءوأصح،محفوظ

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7057

حدثنا،المباركبنالرحمنعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

الصحيح.رجالرجاله:33/3المجمعفىالهيثمىوقال.سلمةأبى-ذكر

وصححه.بهإسحاقابنطريقمق(09201)الكبرىفىوالنسائى،(1498)ماجهابنأخرجه(1)

.(1217)ماجهابنصحيحفىالألبانى

.38هصالعللوينظر،(2401)عقبالترمذى(2)
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الجنائزكتاب
الجنازةصلاةفىالدعاءباب

القاضىالبستئمحمدبنأحمدبنالخليلسعيدأبووأخبرنا)ح(الوارثعبد

ابنأخبرنا،البكرئالمظفربنأحمدالعباسأبوحدثنا،بنيسابورعليناقدم

بنعقبةحدثنا،الوارثعبدحدثناعمبرو)1(،بنالفهعبدأخبرنا،خيثمةأبى

هريرةأباسألمروانشهدت:قالشفاخبنعلىعن،الجلاسأبوسئار

ربها،أنت"اللهم:يقول:قال؟الجنازةعلىيصفى!ؤالنبئسمعتكيف

بسزهاأعلموأنتروحها،قبضتوأنت،الإسلامإلىهديتهاوأنتخلقتها،وأنت

.(2)"اهلفاغفزشفعاءجئناوعلانييها،

أصخ:الوارثعبدورواية،إسنادهفىشعبةخالفه

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناه-7058

جلاسعن،شعبةحدثنا،الوليدأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

المدينة،إلىالعاصبنسعيدبعثنى:قال!شماسبنعثمانسمعت:قال!

ثئم،فمضى.هريرةأباياحديثكبعض:فقالهريرةأبوفمزمروانمعوكنت

علىيصفىؤ!عالفهرسولىسمعتكيف:فقال،بهيقعالانفقلنا:أقبل

سزها"تعلم:قالأنهإلا،مثلهفذكر."خلقتهأوخلقتها"أنت:فقال؟الجنازة

وعلانثمها")3(.

.353/15الكمالتهذيبوينظر"عمر!.:سفى(1)

بنالرحمنعبدطريقمن(10917)الكبرىفىالنسائىو(خرجه.أ3/24والتاريخالمعرفة(2)

طريقمن(8751)و(حمدبه.عمروبناللهعبدطريقمن(3200)داودو(بوبه.المبارك

الاسناد.ضعيف:(703)داودأبىضعيففىالألبانىوقالبه.الوارثعبد

طريق=من(\؟916)الكبرىفىوالنسائى،(7477)أحمدوأخرجه.أ3/24والتاريخالمعرفة(3)
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الجنازةصلاةفىالدعاءبابالجنائزكتاب

سليم:أبىبنيحيىبلجأبووأعضله

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرناه-7059

سليمأبىبنيحيىحدثنى،زائدةحدثنا،رجاءابنحدثنا،يعقوبحدثنا

سمعتكيفهريرةأبامروانسألط:قالطيحدثالجلاسسمعت:قالط

(1)؟!يجمل5النبئ

أعلم:واللهسعيد،بنالوارثعبدروايةوالصحيح

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنافقد-0670

بنإسماعيلحدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

قعوداكنا:قالطرجلعن،سياربنعقبةعن،مخراقبنزيادأخبرنا،براهيمإ

لابأحاديثتحدثتزالطما،هريرةأبايا:فقالطمروانعليهفقامهريرةأبىمع

علىالصلاةكيف،هريرةأبايا:فقالطإليهرجعثم،انطلقثمنعرفها.

.(2)اهبرأنتاللهم:نقولطكنا:قالط.نعم:قالطآنفا؟قولكمع:قالط؟الميت

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7561

يعقوببنموسىحدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا،مئالدارسعيدبنعثمان

بناصلىعباسبناللهعبدحضرت:قالطسعدبنشرحبيلحدثنى،الزمعئ

بنعثمان:فيهقال،شماخبنعلىاسمفىشعبةأخطأ:(32".)عقبداودأبووقال.به=شعبة

شماس.

الكبرىفىوالنسائى،(منتخب-1448)حميدبنعبدواخرجه.3/124والتاريخالمعرفة(1)

به.زائدةطريقمن(09151)

.3/125والتاريخالمعرفة(2)
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...لهوالدعاءللميتالاستغفارفىروىمابابالجنائزكتاب

علىصفىثم،بهاصوتهرافعاالقرانبائمقرأثئمفكئر،بالأبواءجنازةعلى

إلهلاأنيشهد،أمتكوابن،عبدكوابن،عبدكالفهئم:قالثئم،هق!مجالنبى

فقيراأصبح،ورسولكعبدكمحمداأنويشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلا

كانإنوأهلها،الدنيامنتخفى،عذابهعنغنئاوأصبحت،رحمتكإلى

.بعدهتضفناولاأجرهتحرمنالاالفهئم،لهفاغفرمخطئاكانوإن،فزكهزاكيا

إلاعليهاأقرألمإنى،الناسأئهايا:فقالانصرفثئم،يمبيراتثلاثكبرثم

.(1)ةنسأنهالتعلموا

!ر،النبىعنكثيرةأحاديثالجنازةصلاةفىالذعاءوفى:الشيخقال

الذعاءفىوليس!.!الهئ)2(.وغيرهمهريرةوأبىعمروابنوعلىعمرعنثئم

التوفيق.وبالله،كفايةذكرنامابعضوفى،مؤفت4شى

مالهوالدعاءللميتالاستغفارفىروىماباب

والسلامالرابعةالتحبيرةبين

حدثنا:لاقاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6207

بنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أبىبنالفهعبدعن،إبراهيميعنىالهجرئعن،و41/22،شعبةحدثنا،جرير

فجعل،الجنازةخلفبغلةعلىجنازتهافىفخرجلهابنةماتت:قالأوفى

.359/1الحاكم(1)

تقدموما.(48411،14851)ضيبةأبىابنومصنف،(6425-1642)الزراقعبدمصنفينظر(2)

.(7031)فى
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واحدةبتسليمةالجنازةصلاةمنالتحللفىروىمابابالجنائزكتاب

عننهىكيمالفهلو!ملرفإدترثينلا:أوفىأبىبنالفهعبدفقال،يرثينالنساء

43/4عليهاصلىثئم:قال-شاءتمامحرتهامن/إحداكنلتفضولكن،المراثى

لهايستغفرالتكبيرتينبينماكقدر)1(الرابعةالتكبيرةبعدفقامأربعا،وكتو

.(2)ادكهيصنعجمحواللهلو!ملركان:قالثم،ويدعو

واحدةبتسليمةالجناو!صملاةمنالتحللفىووىماباب

الحافظدارمأبىابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6307

عن،أبىحدثنى:قالغياثبنحفصبنغنامبناللهعبدحدثنا،بالكوفة

علىصفىكي!اللهلو!ملرأن،هريرةأبىعن،أبيهعن،العنبسأبىعن،أبيه

.(3)تسليمةوسفمأربعاعليهافكبرجنازة

تسليمةالجنازةعلىسلم!حوالنبئأنمرسلاالسائببنعطاءعنوروينا

-(4)
.واحده

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-6470

بنيزيدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكر

علىخلفصليت:قالسعيدبنعميرعن،أرطاةبنالحجاجأخبرنا،هارون

إبقدر،.:مفى(1)

من(0351،5921)ماجهوابن،(718)والحميدى.بهشعبةطريقمن(04191)أحمدأخرجه(2)

به.الهجرىإبراهيمطريق

بنحفصطريقمن2/72الدأرقطنىوأخرجه.36"/اوالحاكم،(1321)الصغرىفىالمصنف(3)

العنبس.أبىأبايعنى.مجهولأبوه:3/1387الذهبىوقالبه.كياث

.(418)داودلأبىالمراسيلينظر(4)
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واحدةبتسليمةالجنازةصلاةمنالتحللفىروىمابابالجنائزكتاب

وسلمأربعاعليهفكبرمكففبنيزيدجنازةعلىز!بهطالبأبىابن

.(1)-دحاو

الصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6507

بناللهعبيد)2(عن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنامحمد،بنعباسحدثنا

.الجنازةفىيعنى.(3)تسليمة:قالعمرابنعن،نافععنعمر،

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7066

نافع،عن،العمرىأخبرنا،الوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

.(4)يمينهعنواحدةسفمجنازةعلىصلىإذاكانأنه،عمرابنعن

المهرجانئسعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنأبوأخبرنا-7067

الكاتب،محمدبنحمزةحدثناأحمد،بنبشرسهلأبوأخبرنابها،

إبراهيمعن،قدامةبنزائدةعن،المباركابنحدثنا،2حمابننعيمحدثنا

الجنازةعلىيسلمكانأنه،عباسبىابنعنمجاهد،عنالمهاجر،ابن

.()تسليمة

عن،مالكأبىبنيزيدبنخالدحدثنا،نعيموحدثنا:لاق-7068

علىيسلمجم!الفهرسولصاحب!الأسقعبنواثلةرأيت:قالأبيه

به.حجاجطريقمن(11602)شيبةأبىابنأخرجه(1)

أعبد،.:سوحاشية،3صفى(2)

به.سمانطريقمن(3180)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(3)

به.العمرىطريقمن(11611)شيبةأبىابنأخرجه(4)

.(7071)فىسيأتى(5)
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الجنائؤكتاب

.(1)تسليمةالجنازة

شمالهوعنيمينهعنيسلمقال:منباب

سهلابنأمامةوأبىمالكبنوأنساللهعبدبنجابرعنأيضاورويناه

(2)

وغيرهم.حنيفابن

شمالهوعنيمينهعنيسلم4قالمنباب

بكرأبوحدثنا،الزوزنئالعباسأبىابنحامدأبوأخبرنا-7069

شريك،أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،مس!لمةبنمحمدحدثنا،ثالشاف!

فكئرابنتهجنازةعلىأوفىأبىبناللهعبدأمنا:قالالهجرىإبراهيمعن

وعنيمينهعنسلمثمخمسا،سيكبرأنهظنناحتىساعةفمكثأربعا،

رأيتماعلىأزيدكملاإنى:قالهذا؟ما:لهقلناانصرففلما،شماله

وقال!،دابته"ركىثمكيى.اللهرسولصنعهكذا:أو.يصنعؤواللهرسول

يعنىكفقدوكان!؟أنهكألم:قال.الجنازةأمام:قالأنا؟أين:للغلام

(3)

.بصره

زاهرأخبرنا،الحافظالرازىعلىبنأحمدحامدأبووأخبرنا-0707

سعدبنأحمدحدثنا،النيسابورىزيادابنبكرأبوحدثناأحمد،ابن

يزيدبنخالدعن،أعينبنموسىحدثنا،حفصبنسعيدحدثنا،الزهرى

أبىابنمصنفوينظر.بهمحمدبنحمزةطريقمن65/289دثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

.(11615)شيبة

.(6443)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

.(341)الغيلانياتفىالثافعىبكرأبو(3)
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خفياتسليمايسلمقال:منبابالجنائزكتاب

علقمةعن،إبراهيمعنةحفابعن،أنيسةأبىبنزيدعن،الزحيم)1(عبدأبى

تركهنيفعلهنجم!اللهرسولكانخلالثلاث:قالالفهعبدعن،والأسود

.(2)الصلاةفىالتسليممثلالجنازةعلىالتسليمإحداهن؟الناس

خفيا)3(تسليمايسلمقال:منباب

أصحابمنرجالعن،سهلابنأمامةأبىحديثفىذلكروينا

وفى،(4)ائفختسليمايسفمثم(ظ22/41:الروايتينإحدىفىع!ع!النبى

.()نفسهفىسزايسفمثئم:الأخرى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7071

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

مجاهد،عن،مهاجربنإبراهيمعن،سفيانعن،العنقزىمحمل!بنعمرو

.(6)ةئفختسليمةالجنازةفىيسفمكانأنهعبابر،ابنعن

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-7270

.217/8،34/44الكمالتهذيبوينظر.إأالرحمن:سوحاشية،مفى(1)

صالح.سنده؟3/1387الذهبىوقال.بهيزيدبنخالدطريقمن(02201)الطرانىأخرجه(2)

خفيفا!.3:9ص،سفى(3)

.(7043)فىتقدم(4)

.(7040)نىتقدم(5)

"خفيفةإ.:3صفى(6)

ابنعندولشى.بهسفيانطريقمن(30611)يئميبةأبىوابن،(4446)الرزاقعبدأخرجهوالحديث

خفية.:شيبةأبى

-456-



يليهمنيسمعحتىيسلمقال:منباب:الجنائزكماب

حدننا،الوهابعبدحدثنا،كاملأبوحدثناجابر،بنالفضلبنمحمد

-/4من:لسعيديقول!الساعدىسعدبنل!سسمعت:قال!/الزهرفعن،معمر

للميتيجتهدثم،م!مجالنبىعلىيصفىثم،يكبرأنالمئتعلىالصلاةسئة

نفسهءفىئسفمثمالدعاء،فى

غلط،أنهوعندىمعمر،عنزيادبنالواحدعبدعنروىوكذنك

.(1)حنيفبنسهلابنأمامةأبىعنالرهرىصرواهامنروايةوالصواب

يليهمقيسمعحتىلسلهـاقال:مقباب

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-7573

حدثنابكير،ابنحدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدأخبرنا،المزكى

يسلمالجنائزعلىصفىإذاكانأنه،عمربناللهعبدعن،نافععن،مالك

(2)صصوصس

يليه.منيسمعحى

تحبير؟حلفىيديهلرفعبافي:

الفضلأبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنغمرأخبرنا-7"74

القرشئ،نجدةبنأحمدحدثنا،الهروىخميرويهبناللهعبدبنمحمد

ابنيعنىاللهعبيدعن،إدريسابنحدثنا،نميربقاللهعبدبنمحمدحدثنا

تكبيرمنتكبيرةكلعلىيديهيرفغكانأنه،عمرابنعن،نافععن،عمر

.(4070)فىتقدمماوينظربه.الواحدعبدعن259/12العللفىالدارقطنىذكره(1)

به.بكيرابنطريقمن(2157)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.1/230مالك(2)
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...ثانيةيكبرأنالامامينتظرلاالمسبوقبابالجنائزكتاب

.(1)المكتوبةفىيعنى؟الزكعتينبينقاموإذا،الجنازة

.(2)الجنازةعلىكئركفمايديهيرفعكانائهمالكبنأنسعنويذكر

مثلالربيربنوعروةالمسئببنسعيدعنوبلغنى:الشافعئقال

.(3)كلذ

بنوعمررباص!أبىبنوعطاءحازمأبىبنقيسعنورويناه:الشيخقال

(4)
سيرين.بنومحمدوالحسنالعزيزعبد

ثانية،يحبرأنالإمامينتظرلاالمسبوقباب

عليهبمىماحبرالإمامفرغفإذابنفسهيفتتحولحن

ببعضالمسبوقفىجم!النبىعنالضلاةكتابفىرؤينابمااستدلالا

وابنسيرينابنعنوروينا.(فأتموا")فاتكمومافصلواأدركمم"ما:الضلاة

.(7)كلذمنفاتهما(6)يقضىقالا:الهماشهاب

(2

(3

(4

(5

(6

(7

.الجنازةفىالتكبيرذكرعلىمقتهصزا،بهإدري!ابنعن(11488)شيةأبىابنأخرجه

.(2154)عقبللمصنفالمعرفة

.1/271الثافعى

،48911،48901،48931)شيةأبىابنومصنف،(6358،6359)الرزاقعبدمصنفينظر

الحسن.روايةعندهماولي!،(14897

.(3670،3672-1937،3668)فىتقدم

.،"لايقضى:3صفى

.4/36البرعبدلابنوالتمهيد،(11593)شيبةأبىابنمصنفينظر
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بعدهفيصليهاالاماممعالصلاةتفوتهالرجلبابالجنائزكتاب

بعدهفيصفيهاالإماممعالصلاةتفوتهالرجلباب

اللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7075

العلاءأخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

45/4بهفأع!حنيفبنسهلمات:قالحنشعن،الحكمعن،صالحابن/

كعببنقرظةلحقنا(1)الجبانةأتينافلما،ر!بهعلئعليهفصلى،الزحبة

لم،المؤمنينأميريا:فقالواالأنصارمنناسفىأو،قومهمنناسفى

بنقرظةإمامهمفكان،بهمفصلى.عليهصلوا:فقال.عليهالصلاةنشهد

.(2)بعك

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-7076

أبىعن،زائدةأخبرنارجاء،بناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

المكففبنيزيدعلىه!زعلئصلى:قال3مرثدبنعلقمةعن،إسحاق

.(4)عليهيصفواأنمرهمفأ،الدفنبعدوأصحابهكعببنقرظةفجاء،النخعى

أخبرنا،نجيدابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-7077

عن،هد!رعبنشبيبعن،سفيانعن،عاصمأبوحدثنا،مسلمأبو

للشىءتسميةالصحراء،فىتكونلأنهاالمقابر؟بهماوتسمىالصحراء،:والجبانالجبانة(1)

.1/236،237النهاية.بموضعه

به.الحكمطريقمن3/472سعدابنوأخرجه.1/220والتاريخالمعرفة(2)

.0308/2الكمالتهذيبوينظر"مزيدإ.:سفى(3)

.1/221والتاريخالمعرفة(4)

"عرقه".:3صفى(5)
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الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

عليها)1(.صفىبعدماجنازةعلىصفىرحنهعلئاأن،المستظل

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،القطانالحسينأبووأخبرنا-7078

شريذ،أخبرنا،المباركابنيعنىالفهعبدأخبرنا،عثمانابنحدثنا،يعقوب

صلىموسىأباأن،خيثمةعن،مزبنعمروعن،الفهعبدبنمحمدعن

بالجئان)2(.أدركهم،عليهصفىبعدماالجعفىقيسبنالحارثعلى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7907

حدثنا،و23/41،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أنسأن،كثيرأبىبنيحيىعن،شذادبنحربعن،مهدئبنالرحمنعبد

وال!رير)3(،عليهاصفىوقدجنازةأتىمالكبنأنسأنحذثهسيرينابن

ال!رير)4(.قبلفصفىموضوغ

الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةباب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبو،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7080

وهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

محمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(الشئيباخ!عن،شعبةحدثنا،جريرابن

به.سفيانطريقمن3/639التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(1)

فىوالبخارى،(05612)ضيبةأبىوابن،6/176سعدابنوأخرجه.1/221والتاريخالمعرفة(2)

به.ثريكطريقمن2/279تاريخه

.(ر)سر21/51العروستاج.جنازةفهوعليهحملف!ذا،الميتعليهيحملأنقبلالنصثى:السرير(3)

.بنحوهبهشدادبنحربطريقمن(4166)4/243تاريخهفىالدورىأخرجه(4)
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الجنائزكتاب
الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةباب

،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ

الشعبىعن،الشيبانىسليمانعن،شعبةحدثنا،حرببنسليمانحدثنا

خلفه.وصفنافأمنا:قالمنبوذقبرعلى!يوانبيكممعمرمقأخبرنى:قال

،سليمانحديثلفظ.عبالصابن:قال؟حدثكمق،عمروأبايا:قلنا:قال

منبوذ،قبرعلىأتىأثهلمجحمأالنبئرأىمقأخبرنى:قالوهبروايةوفى

فىالبخارىرواه.(1)عباسابن:قال؟حدثكفمن:قلت.فأمهمبهمفصلى

اخرينصوجهينمقمسلموأخرجه،حرببنسليمانعن""الصحيح

(2)ريو
شعبه.

حدثنا،لإسماعيلئابكربوأأخبرنا،الأدي!عمروبوأأخبرنا-1807

!ع،جريوحدثنا،شيبةأبىابنيعنىعثمالىحدثنا،موسىابنيعنىعمران

على!راللهرسولصفى:قالر!جهعباسابنعن،الشعبىعن،الشيبانى

."؟اده"من:!ال-!نصسألوكان-وأصحابههوقام،بليلةفنفىبعدمارجل

.(3)عليهفصلى.البارحةدفن:قالوا

حدثنا،يعلىأبوأخبرنى،بكرأبوأخبرنا،عمروأبووأخبرنا-8270

فىالبخارىرواه.(4)عليهفصلوا:قالأنهإلابذلكجريوحدثنا،خيثمةأبو

طريقمن(3088)حبانوابن،(0222)والنسائى،(857)والبخار!،(3134)أحمدأخرجه(1)

.(1570)فىوتقدمبه.شعبة

.(.954/05)ومسلم،(1322)البخار!(2)

به.موسىبنعمرانعن(3091)حبانابنأخرجه(3)

به.يعلىأبىطريقمن(2138)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجه(4)
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46/4

الجنانزكتاب
الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةباب

عنمسلمورواه.عليهفصفوا:وقال،شيبةأبىبنعثمانعن""الصحيح

.(1)ريرجعنإبراهيمبنإسحاق

بكرأبوأخبرنا،البسطامئالأديبالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7083

بنالفهعبدبنمحمدحدثنا،سفيانابنيعنىالحسنأخبرنى،الاسماعيلئ

انتهى:قالالشئعبىعنالشئيباخ!،عن،إدريسابنحدثنا،الهمدانئنمير

قلتأربعا.عبر،خلفهوصفواعليهفصفى،رطبقبرإلىلمجراللهرسول

مسلمرواه.(2)عباسبنالفهعبد،شهدهمن،الثقة:قال؟حذثكمن:لعامر

.(3)ريمنبنالفهعبدبنمحمدعن"الصحيح"فى

بنوزائدةزياد،بنالواحدوعبد،الثورىسفيانرواهحديثوهذا

إسحاقأبىعنوغيرهمالضريرمعاويةوأبوبشير،بنوهشيم،قدامة

عنفرواهسفيانبنهريموخالفهمهؤلاء)4(.رواية/نحوالشئيبانى

.بثلاثموتهبعد:الحديثفىفقال،الشيبانى

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرابوأخبرناه-7084

.(.../459)مسلمو،(0431)لبخارىا(1)

به.إدري!ابنطريقمن(3196)داودأبوأخرجه(2)

.(459/68)مسلم(3)

من(.../954)ومسلم،(1322)الخارىوأخرجهالاتى.الحديثفىسفيانطريقمنسيأتى(4)

والترمذى،(.../954)ومسلمبه.زائدةطريقمن(1326)والخارىبه.الواحدعبدطريق

وابن،(1247)والخارى،(1962)وأحمدبه.هثمطريقمن(0232)والنسائى،(1037)

به.معاويةأبىطريقمن(1530)ماجه
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الجنائزكتاب
الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةباب

بنالحسنحدثناقالا:المحاملئوالقاضىصاعدابنحدثنا،الحافظ

عن،سفيانلنهريمحدثنا،منصورلناسحاقحدثناياتا(،.اأنس .ءالر1)

بعدميتعلىصلى!ي!ك!اللهرسولأن،عباسابنعن،الشعبىعن،الشيبانى

(2)
.بثلاثموته

مابعدقبرعلىصلى:بإسنادهالشيبانىعنزكريابنإسماعيلعنوروى

"الخلافيات".فىدكرناه.3بليلتيندفن

الشيبانى،عن،سفيانعن،عاصمأبىعن،ادمبنبشرورواه-8507

أخبرناه.شهربعدقبرعلىصلى!ي!ك!النبئأن،عباسابنعن،الشعبىعن

الحافظ،عمربنعلئأخبرناالأصبهاض!،الحارثبنمحمدابنأحمد

علئ:قال.فذكره.عاصمأبوحدثنا،ادمبنبشرحدثناصاعد،ابنحدثنا

.(4)عاصمأبىعنغيرهوخالفه،ادمبنبشربهتفرد

أبوإياهغيرهمخالفةمنالحسنأبوقالهمابصحةأخبرنا-7086

محمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسنابنبكروأبو،الحافظاللهعبد

عن،النبيلعاصمأبوحدثنا،الدورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوبابن

علىصلىلمجي!النبئأن،عباسابنعن،الشعبىعن،الشيبانىعن،سفيان

.إالزياتبن)موسى:الأصلوحاشية،مفى(ا-1)

به.المحاملىطريقمن7/455تاريخهنىالخطيبوأخرجه.2/78الدارقطنى(2)

به.زكريابنإسماعيلطريقمن(802)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(3)

.2/78ارقطنىالد(4)
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الجنائزكتاب

(1)نفدبعدماقبر

الميتيدفنبعدماالقبرعليالصلاةباب

عنوالجماعة،والفريابئ(ظ23/41،الززاقوعبد،وكيعرواهوكذلك

2.%(2)
-لى

الشعبىعنحصينوأبىخالدأبىبنإسماعيلعنالحديثرويناوقد

:الريادةهذهذكردون

إسماعيل:حديثأفا

بنإبراهيمبنيحيىزكرئاوأبو،الحافظالفهعبدأبوفأخبرناه-8707

وأبو،المهرجاك!الحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدوأبو،يحيىبنمحمد

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمبروأبىابنسعيد

عن،شعبةحدثناجريبر،بنوهبحدثنا،بمصرالبصرئمرزوقبنإبراهيم

!شي!الفهرسولأتى:قالعباسابنعن،الشعبىعن،خالدأبىبنإسماعيل

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)هعموصليناعليهفصفىمنبوذقبرعلى

(4)
وهب.عنوعيرهإبراهيمبنإسحاق

حصين:أبىحديثوأفا

به.عاصمأبىطريقمن(3085)حبانابنأخرجه(1)

طريقمن(.../495)ومسلنم،(4552)أحمدوأخرجه.(4552)أحمدوعنه،(0456)الرزاقعبد(2)

به.وكيع

به.جريربنوهبطريقمن(3089،9030)حبانابنوأخرجه.(1391)الصغرىفىالمصنف(3)

.(69/954)مسلم(4)
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الجنائزكتاب
الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةباب

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوفأخبرناه-8807

بنحفصبنأحمدحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامدأبو

عن،حصينأبىعن،طهمانبنإبراهيمحدثنى،أبىحدثنى،القهعبد

(1)وير

دفن.بعدماقبرعلىصلىلمجعوالنبئأن،عباسابنعن،الشعبى

براهيم،إبنعيسىبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8907

عمروبنمحمدغسالنأبوحدثنا،الجارودئالنضربنمحمدبكرأبوحدثنا

فذكره.طهمالنبنإبراهيمحدثنا،الفخريسبنيحيىحدثنا،زنيضىالزازئ

غسالن)3(.أبىزنيجعن""الصحيحفىمسلئمرواه.2

طهمانبنإبراهيمعنجبلةبنوكنانة4حميربنمحمدرواهوكذلك.

حصين.أبىعن

الشيباك!:إسحاقأبىعنإبراهيمعنروىوقد

بنأحمدأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-0970

حذثنى،الفهعبدبنحفصبنأحمدحدثنا،البزازبلالبنيحيىبنمحمد

الشعبى،عامرعن،الشيبانىسليمالنعن،طهمانبنإبراهيمحذثنى،أبى

ثحن،!بعهدحدلحابقبرمزإذ!ياإاللهرسولمعكنت:قالنهأ،عباسابنعن

.(1138)الصغرىفىالمصنف(1)

من(0412)مستخرجهفىنحيموأبو.بهغسانأبىطريقمن(3838)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(2)

به.الضريسبنيحيىطريق

.(69/954)مسلم(3)

به.حميربنمحمدطريقمن(8255)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(4)



الجنائزكتاب
الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةباب

فصلى،خلفهأصحابهفصففنزل:قال.فلانقبر:فقيلهذا؟"من"قبر:فقال

جميعا.الوجهينمنالحديثسمعوكأنه.(1)عليهصفىفيمنوأناعليه

لمج!:النبئعنوغيرهماهريرةوأبىمالكبنأنسعنذلكفىوروى

سلمانبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأنجرنا-7091

وخلفحنبلبنوأحمدمعينبنيحيىحدثنا،الطيالسئجعفرحدثنا،الفقيه

ثابتعنالشثهيد،بنسبعن،شعبةحدثنا،غندرحدثنا:قالواسالمابن

بعدماامرأةقبرعلىصفىلمج!الفهرسولأن،مالكبنأنسعنالبناخ!،

،(2)

غندرعنعرعرةبنمحمدبنإبراهيمعن""الصحيحفىمسلمرواه.دفنت

فقط..(3)ربقعلىصفىجمجرالنبئأنمختصرا،

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرناه-9270

الذورى،محمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(خداشبنخالدحدثنا

بنحضادحدثنا،خداشبنخالدحدثنا،المثنىبنمعاذحدثناالمئحفار،عبيد

هذا؟"مناقبر:فقاليدفنبقبرمزمجني!النبئأن،أنسعن،ثابتعنزيد،

،وحفروهمرهأافصغرو:قالآذنتمو:ى؟!.كنتم)أفلا:قال.فلانقبر:قالوا

عزاللهوإن،ظلمةأهلهاعلىمملوءةالفبور"هذه:وقال،دفنبعدماعليهفصفى

محفرظ.والاخر:3/1390الذهبىوقال(1)

.(3084)حبانوابن،(1531)ماجهابنطريقهومن،(12318)أحمد(2)

.(955)مسلم(3)
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الجنائزكتاب

.(1)"اهيلعبصلاتىلينورهاوجل

الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةباب

47/4الوجهينمنمحفوظوهو،هريرةأبىعنرافعأبىعنثابت/رواهوقد

جميعا:

أصلمنالمحمداباذىالوكيلأحمدبنمعجاالخيرأبوأخبرنا-9357

بنعثمانحدثنا،المحمداباذىالحسنبنمحمدطاهرأبوحدثنا،سماعه

أبىعن،ثابتعنحماد،حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،الدارمئسعيد

ففقده،المسجديقمكانرجلاأوسوداءمرأةاأن،ر!نههريرةأبىعن،رافع

على!لونى،و41/42ول؟ا!نتمونىاأفلا:!ال.ممات:فقالوا،عنهفسأل!يوالنبى

بنلمليمانعن"ا)صصحيح"فىالبخارىرواه.(2)عليهفصلىفدلوه."قبره

:(3)
.وعيرهحرب

طاهرأبوحدثناأحمد،بنجامعالخيرأبوأخبرنا-7594

زيد.بنحمادحدثنامسدد،حدثنا،الذارمئعثمانحدثنا،المحمداباذى

فقال!:،أمرهمنأو،مرهاأمنصغروافكأنهم:زاد،ومعناهبإسنادهفذكره

مملوءةالقبورهذهاإن:قالثم،عليهافصلى،قبر!ا!أتىقبرها".على"دئونى

فىمسلمرواه.(4)"اهيلعبصلائىينورهاوجلعزالفهوإنأهلها،علىظلمة

رجالرجاله:36/3المجمعفىالهيثمىوقالبه*ثابتطريقمن(12517)أحمدأخرجه(1)

الصحيح.

به.حمادطريقمن(8634)وأحمدبه.حرببنسليمانعن(0332)داودأبوأخرجه(2)

.(584،1337)البخارى(3)

به.مسددعن(0332)داودأبووأخرجه.(179)القبرعذابإثباتفىالمصنف(4)
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الميتيدفنبعدمماالضرعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

.(1)الزيادةهذهوذكرزيد،بنحمادعنكاملأبىعن"الصحيحلا

يحيىجذىأخبرنا،العنبرئطاهربىاابنصالحابوأخبرناوقد-9507

الضئئعبذبنأحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصورابن

البناخ!،ثابتحدثنا،زيدبنحمادأخبرنا:قالاالجمحئمعاويةبنالفهوعبد

فماتت،المسجدتقئمكانتسوداءامرأةأن،هريرةأبىعن،ى!ارأبىعن

كنتمكا)هلأ:فقال.ماتتإنها:لهفقيل،أئامبعدعنهافسأل!بالنبئففقدها

:قال:حديثهفىعبذابنزادعليها)2(.فصفىقبرهافأتىآذشموفي؟ا.

مملوءةالقبورهذه)إن:و!ءالفهرسولقال:قالثابتحدثناحماد،وأخبرنا

عليها،.بصحىينؤرهاوجلعزالفهوإنأهلها،علىظلمة

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-9670

بنعفانحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا

نأ،هريرةأبىعن،رافعأبىعن،ثابتحدثنا،زيدبنحمادحدثنا،مسلم

:فقال،لجرالنبئففقدهاماتتأوفمات:قال.أسودالمسجديقئمكانإنسانا

آذنتموص!)فهلأ:قال.مات:فقيلالمسجد؟،.يقمكانائذىالإنسانهل)ما

فصفىالقبرفأتى:قالقبرما،.على)فدوفى:قال.ليلاكانإنه:فقالوا.،؟ب

ظلمةمملوءةالقبورهذه)إن:اخرحديثفىأو،ذاكعندثابتقالثئمعليها.

.(71/956))1(مسلم

فىالألبانىوصححهبه.عبدةبنأحمدعن(1299)خزيمةوابن،،1527)ماجهابنأخرجه(2)

.،1238)ماجهابنصحبح
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الميتيدفنبعدماالضرعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

عليهالا)1(.بصلاتىينورهاتعالىالفهوإنأهلها،على

أبىعنرافعبىأيةرواغيرفىالريادةهذهيمونأنالقلبعلىيغلبوائذى

عبدةبنأحمدرواهكما،مرسلةعتي!النبىعنثابتعنيمونأنفإفا؟هريرة

.(3)اشخدبنخالدرواهكما،ع!ي!النبىعننسأعنلتثاعناو،-ابعهومن ء(2)لا

يذكرها:فلمرافعأبىعنثابتعنحمادغيررواهوقد

البزاز،بلالابنحامدأبوأخبرنا،العلوئالحسنأبوأخبرنا-9775

،طهمانبنإبراهيمحذثنى،أبىحذثنى،الفهعبدبنحفصبنأحمدحدثنا

رافع،أبىعن،البناخ!ثابتعن،يونسعن،الحجاجابنيعنىالحخاجعن

ففقده،فيلقطهالمسجدقذى(4)يتبعكانرجلاإن:قالأنههريرةأبىعن

منفانطلق:قالمات.إشه:فقيل."؟فلانفعل)ما:فقال،لمجيمالفهرسول

.(بهم)عليهفصفىتقذمثئمفصفوا،فأمرهم،أصحابهمناللهشاء

عن،رافعأبىعن،البنانىثابتعن،واقدبنحفادعنوروى-9857

48/4بنجامع/اخبرناأئام.ثلاثةبعدقبرعلىصفىلمجي!النبئأن،هريرةأبى

أحمدحدثنا،الذارمئعثمانحدثنا،المحفداباذئطاهرأبوأخبرنا،أحمد

الضفار.واقدبنحفادحدثنا،مغولبنمالكالمنالكوفئعاصمابن

به.عفانعن(9037)أحمدأخرجه(1)

.(7095)فىتقدم(2)

.(7092)فىتقدم5)

"يتتغ".:مفى(4)

به.العلوىالحسنأبىعن33/12بغدادتاريخفىالخطيباخرجه(5)
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الجنانزكتاب

.(1)ضعيفهذاواقدبنوحضاد.فذكره

الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةباب

حضادعنالزواةبعضذكرهمايصخوإنما،البتةيصخلاالتأقيتوهذا

وقديوم.ذاتفذكره:الرواياتبعضوفىأئام.بعدعنهافسأل:زيدابن

ويزيد،جمييهالنبىعن!!بنثابتبنزيدأخىثابتبنيزيدعنهذافىروى

:يشهدهلموزيابدرا،شهدقدثابتابن

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-9970

عن،هشيمعن،عونابنيعنىعمزوحدثنا،الواسطئعيسىبنمحمد

معخرجنا:قالثابتبنيزيدعفهعن،زيدبنخارجةعن،حكيمبنعثمان

لهفذكر،عنهفسألجديدا،قبرافرأىالبقيعإلى،ظ24/41عي!اللهرسول

نأعرهناقائلاكنت،الفهرسوليا:قيلآذنتموخ!؟دأ.إألا:فقال،فعرفه

إلأأظهركمبيندمتمامئتمنكمماتماأعرفنلاتفعلوا،الا:فقال.نؤذيك

وكبرعليهفصفنا،عليهفصلىالقبرأتىثئم.إرحمةعليهصلائىن!فآذنتمونجى،

.(2)اعبأر

ةإ!مجالنبىعنوبريدة(3)ربيعةبنعامرعنفيهوروى

والضعفاء،3/28الكبيرالتاريخ:فيعليهالكلامينظرالصفار.عمرأبو،العيشىواقدبنحمادهو(1)

التهذيبوتهذيب،289/7الكمالوتهذيب،3/150والتعديلوالجرح،1/312للعقيلى

ضميف.:198/1التقريبنىحجرابنوقال،18/3

.(7016)نىوتقدم.بنحوهبههثمطريقمن(19452)أحمدأخرجه(2)

حسن:(0412)ماجهابنصحيحفىالألبانىوقال.(9521)ماجهوابن،(56731)أحمدأخرجه(3)

صحيح.
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الجنائزكتاب
الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةباب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-0071

بنبشرحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنسهلابنأمامةأبىعن،شهابابنأخبرنى،الأوزاعئحدثنى،بكر

اللهرسولأن،أخبرهع!جماللهرسولأصحاببعضأن،الأنصارىحنيف

وضعفائهم،المسلمينمساكينمرضىيعودكانوسلموآلهعليهاللهصلى

أهلمنمسكينةامرأةوأن،غيرهأحدعليهميصلىولا،جنائزهمويتبع

جيرانهامنحضرهامنعنهايسأللمجي!اللهرسولفكان،سقمهاطالالعوالى

المرأةتلكفتوفيت،عليهافيصلى،حدثبهاحدثإنيدفنوهاألاوأمرهم

مسجدعند،الجنائزموضع:قالأو،الجنائزمعبهافأتوافاحتملوها،ليلا

بعدنامقدفوجدوه،أمرهمكماوي!مجاللهرسولعليهاليصلىمج!مجاللهرسول

ثم،عليهافصلوا،نومهمنم!جماللهرسوليهجدوا)1(أنفكرهواالعشاءصلاة

جيرانها،منحضرهمنعنهاسأللمجي!اللهرسولأصبحفلما،بهاانطلقوا

لهمفقاللها،لمجي!اللهرسوليهجدواأنكرهواوأنهمخبرها،فأخبروه

قامواحتىع!يواللهرسولمعفانطلقواانطلقوا".!؟فعلتم"ولم:!ي!اللهرسول

الجنائز،علىللصلاةيصفكماوي!جماللهرسولوراءفصفواقبرهاعلى

الجنائز)2(.علىيكبركماأربعاوكبرتج!يو،اللهرسولعليهافصلى

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-1071

.(دج!)9/334،335التاجينظريوقظوا.:ويهجدوا،!يهجروا(:سفى(1)

به.الأوزاعىطريقمن(7225)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(بغية-271)الحارثأخرجه(2)
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الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

سعيدسنانبوأحدثنا،عمرأبىبنمهرانحدثنا،حميدابنحدثنا،خطابأخو

لمجؤالنبئأن،أبيهعن،بريدةابنعن،مرثدبنعلقمةعن،الشيباك!سنانابن

أبوفقال.ال؟اذهمنإقبر:فقالبكرأبوومعه،بدفنعهداجديدلبرعلىمز

المسجد.منالقذىبلقطمولعةكانتمحجنائمهذه،الفهرسوليا:بكر

"فلا:قالنهيجك)2(.أنفكرهنانائماكنت:فقالواآذنتمو:ى؟،.إأفلا:فقال

فصفىأصحابهفصف:قال.،قبورهمفىلهمنوزموتاكمعلىصلافىن!فتفعلوا،

أباإن:فقال،مئئبنعمروعلىالحديثهذافعرضت:سنانأبوقالعليها.

.(3)عليهبالضلاةالقومسبقلاأ:وقال.دفنمابعدقبرعلىصفواوأصحابهموسى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0271

على،بننصرحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

نأ،المسئببنسعيدعن،قتادةعن،الذستوائئهشائمحدثنا،أبىحدثنا

بشهر.موتهابعدسعدأئمعلىصفىلمجتالفهرسول

.(4)صحيحمرسلوهو،قتادةعنعروبةأبىابنرواهوكذلك

،قتادةعن،شعبةعن،زريعبنيزيدعن،سعيدبنسويدورواه-3017

فىوهذهإهذه:ع!يمالفهرسولقال:قالموصولاعباسابنعن،عكرمةعن

"حديث،.:مفىبحده(1)

.286/5النهايةينظر.نزعجك:نهيجك(2)

:3/1139الذهبىوقال.بهحميدابنطريقمن(43)الرويانىو،امختصز(5321)ماجهابنأخرجه(3)

لين.إصناده

به.عروبةأبىبنسعيدطريقمن(0381)الترمذىأخرجه(4)
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الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

سعد؟أثمعلىصفيتلو:له/فقيل.والإبهامالخنصريعنىسواة،.الدية

سعدأبوأخبرناهغائبا.جمفهالنبىكانوقدشهز،لهاأتىوقدعليهافصفى

إبراهيمبنإسحاقأخبرنا،الحافظعدئابناحمدأبوأخبرنا،المالينئ

.(2)فذكرهسعيد.بنسويدحدثنا:قالاال!ختياخ!)1(وعمران

بهيتفزد،و25/41الإسنادهذافىسعدأئمعلىصلاتهفىالكلاموهذا

مرسلاجمفهالنبىعنالمسئبابنعنقتادةعنوالمشهورسعيد،بنسويد

بهحذث:لأحمدقيلائهحنبلبناحمدعنداودأبوحكىوفيما،مضىكما

هذا.بمثليحذثلا:قال.زريعبنيزيدعنسويا

الفهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبواخبرنا-4071

ابوأخبرض!،حفادحدثنا،حخاجحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

القبلة،استقبلمناؤلكانمعروربنالبراءأن،قتادةأبىبنمعبدابنمحمد

فجعل-!يدالفهرسوليهاجرانقبلالمدينةفقدم،النقباءال!بعيناحدوكان

يضعه-لج!دالفهلرسولمالهبثلثاوصىالوفاةحضرتهفلفا،القبلةنحويصئى

سنةبعدجمفهالنبئفقدم.القبلةنحوقبرىفىوخهوخ!:وقالشاء،حيث

فىوجدتهكذا.(3)ولدهعلىميراثهثلثورذ،وأصحابههوعليهفصفى

مرسل.وهذا،أعلموالفهشهر.بعد:والضواب،كتابى

.232ولالأنابوينظراالسجستانى".:مىفى(1)

.31264الكاملفىعدىابن(2)

به.حمادطريقمن6193صعدابنأخرجه(3)

-23،-

49/4



الميتيدفنبعدماالقبرعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

بنيحيىعنالذراوردئالعزيزعبدعنالكتابهذافىرؤيناهوقد

التأقيت)2(.دونموصولا(اأبيه)اعنأبيهعن،قتادةأبىبنالفهعبد

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدأخبرنا-5071

حمادحدثنا،النعمانأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفر

بكرأبىبنالرحمنعبدمات:قالمليكةأبىابنعن،أثوبعنزيد،ابن

بمكة،دفناهحتىالرجالعواتقعلىفحملناهمنها،قريباأوبالصفاح)3(،

زاد.(4)عليهفصفتفأتته؟أخىقبرأين:فقالت،وفاتهبعدر!الماعائشةمتفقد

"(5)
بشهر.:غيرهفيه

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،الحسينبنمحمدوأخبرنا-0671

،أثوبعن،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوب

فصفىقبرهفأتىبثلاثعمربنعاصموفاةبعدعمرابنقدم:قالنافععن

2.(6)عليه

.م،ص:فى(ليى\-1)

.(6678)فىتقدم(2)

البلدانمعجم.مكةإلىالداخليسرةعلى،الحرموأنصابحينبينموضع:الصفاح(3)

3/398.

به.أيربطريقمن(52012)شيبةأبىوابن،(6539)الرزاقعبدأخرجه(4)

بشهر،.وفاته"بعد:مفى(5)

أيربطريقمن(53021)شيبةأبىوابن،(6465)الرزاقعبدوأخرجه.1/122والتاريخالمعرفة(6)
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بالنيةالغائبالميتعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

بالنيةالغائبالميتعلىالصلاةباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5771

الدورئ،محمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

ابنعن،كيسانبنصالحعن،أبىحدثنا،سعدبنإبراهيمبنيعقوبحدثنا

هريرةأباأن،المسيبوابنالرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرنى:قالشهاب

الذىاليومفىالحبشةصاحبالنجاشئلهمنعى!يه!اللهرسولأن،أخبرهما

ابنحدثنى:شهابابنوقال:قال.((لأخيكم"استغفروا:فقال،فيهطت

فصلى،المصلىفىصفهملمجيه!اللهرسولأنأخبرههريرةأباأن،المسيب

عنحرببنزهيرعن""الصحيحفىالبخارىرواهأربعا)1(.وكبر،عليه

(3وعبد3)الحلوانىعنمسلمورواهجميعا)2(،بالإسنادينإبراهيمبنيعقوب

.(4)يعقوبعنوالناقد

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5871

عيينة،بنسفيانحدثنا،المكئالربيعبنيحيىحدثنا،البزازبلالبنيحيى

4/50اليوم"مات:عج!اللهرسولقال:قالجابرعن،عطاءعن،جريج/ابنعن

أبىعن""الصحيحفىا!ىارىرواه.(أصحمة")علىفصلوا،صالحرجل

.(1270)فىوتقدمالأخير.شهابابنقولدونبهيعقوبطريقمن(1878)النسائىأخرجه(1)

.(0388)البخار!(2)

ثلاثتهم.عنمسلمفىوهو.الأصل:منزيادة(3-3)

.(.../951)مسلم(4)

به.سفيانطريقمن(1921)الحميد!وأخرجه.4/114والدلائل،(6612)المعرفةفىالمصنف(5)

.(6982)فىوتقدم
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بالنيةالغائبالميتعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

.(1)جريجابنعناخروجهمنمسلثموأخرجه،سفيانعنالزبيع

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابووأخبرنا-7159

أخبرناعطاء،بنالوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحىحدثنا،يعقوب

بلغهلفالمجيمالفهرسولأن،الفهعبدبنجابرعن،عطاءعن،قتادةعن،سعيذ

عليهفصفى:!ال."بلادكمبغيرماتلكمأفيعلى)صفوا:قالالنجاشىموت

وأالثاك!الصئففىوكنتجابز:قالصفوفا)2(.فصفنالمجمالفهرسول

اخروجهمنالبخارئأخرجهأصحمة)3(.النجاشىاسموكان:قال.الثالث

مختصرا)4(.عروبةأبىبنسعيدعن

منصوربنيحيىابنةابنطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-7115

أخبرنا،زرارةبنعمروحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،جذىأخبرنا،القاضى

عن،المهفبأبىعن،قلابةأبىعن،أئوبعن،إبراهيمبنإسماعيل

ماتقدأخاكمإإن:قال،ظ41/25نخي!الفهرسولأن،!بهحصينبنعمران

بنعلىعن""الصحيحفىمسلثمرواه.(النجاشئ)يعنى.!عليهفصلوافقوموا

.(259/56)مسلمو،(3877)لجارىا(1)

،خلفه،.:سفىبعده(2)

.(6983)فىوتقدم.بهالرهابعبدعن(11541)أحمدوأخرجه.(0411)الصغرىفىالمصنف(3)

.(3878)الجارى(4)

طريقمن(1945)والنسائى،(19891)وأحمد.بهزرارةبنعمروعن(1945)النسائىأخرجه(5)

ماجهوابن،(0391)والترمذى.بهتلابةأبىطريقمن(5351)ماجهوابن.بهإبراهيمبنإسماعيل

به.المهلبأبىطريىمن(1974)والنسائى،(1535)

-426-



الجنائزكتاب

.(1)إسماعيلعنحجر

بالنيةالغائبالميتعلىالصلاةباب

فصفنا)2(:قال:فيهفزادقلابةأبىعنكثيرأبىبنيحيىورواه-1171

أبوحدثناه.الميتعلىيصلىكماعليهوصفينا،الميتعلىيصفكماخلفه

أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكر

.(3)وزيادتهبمعناهفذكره.كثيرأبىبنيحيىعن،شدادبنحربحدثنا،داود

ذلك.علىدليلرؤينافيمالمجيدالنبىقولوفىمسلما،كانوالنجاشئ

قضةفىأبيهعنالأشعرىموسىأبىابنبردةأبىحديثوفى-2171

النجاشى،علىودخوله،الحبشةأرضل!نهطالبأبىبنجعفرقدوم

قوله:ثئم،بهوإعجابهمريمابنعيسىفىيقولوماع!قهالنبىمرأإياهوإخباره

بشرائذىوأنه،ع!يماللهرسولأنهأشهدفأنا،عندهمنجئتموبمنبكممرحبا

.أخبرناهنعليهأحملحتىلأتيتهالملكمنفيهأناماولولا،مريمابنعيسىبه

بنالحسنحدثنا،خنبابنبكرأبوحدثنا،المؤذنعلئبنالخالقعبد

أبىعن،إسرائيلأخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،السواقسلام

الذىالنجاشىقولوفيها،القصةفذكر.أبيهعن،بردةأبىعن،إسحاق

.(4)حكيته

.(953))1(مسلم

بخطه.)فصففنا(:الأصلحاشيةفى(2)

به.يحىطريقمن(2031)حبانوابن.بهحربطريقمن(50002)أحمدوأخرجه.(889)الطيالسى(3)

وقالبه.إسرائيلطريقمن(3205)داودأبووأخرجه.299/2،030الدلائلفىالمصنف(4)

الإسناد.ضعيف:(470)داودأبىضعيففىالألبانى
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بالنيةالغائبالميتعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

أبوأخبرنا،كتابهأصلمنيوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-1371

بنيزيدحدثنا،الرعفراننمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابنابنسعيد

كنا:قالمالكبنأنسسمعت:قالالثقفئمحمدأبوالعلاءأخبرنا،هارون

طلعتأرهالمونوروشعاعبضياءالشمسفطلعت،بتبوك!عالفهرسولمع

ال!ثمسأرىلىما،جبريليا9:فقال!عالفهرسولجبريلفأتى،مضىفيما

معاويةأنذاك:فقال."؟ىضمفيماطلعتأرهالموشعاعونوليبضياءطلعتاليوم

ألفسبعينإليهوجلعزاللهفبعث،اليومبالمدينةماتالليثئمعاويةابن

اللههو)فلقراءةيكثركان:قال."؟كاذاوفيم:قال.عليهيصلونملك

اللهرسوليالكفهل،وقعورروقيامهممشاهوفى،والنهاربالفيلأحد!

ثم،عليهفصفى:قال"نعم(.:قال؟عليهفتصفىالأرضلكأقبضأن

(1)

رجع.

مالكبنأنسعنيحدث.زيدليابن:ويقال،زيدابنهو،هذاالعلاء

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبو/اخبرنابمناكير.51/4

أنس،عن،الثقفئمحمدأبوزيدبنالعلاء:قالالبخارئحدثنا،الجنيدى

.(2)الحديثمنكر،هارونبنيزيدعنهروى

أنس:عناخروجهمنالحديثهذاروىوقد:الشيخقال

الهيثمىوتال.بههارونبنيزيدطريقمن(4267)يعلىأبووأخرجه.5/542الدلائلفىالمصنف(1)

.متروكوهوالئقفىمحمدأبوزيدلبنالعلاءفيه:378/9المجمعفى

.2/177الصغيروالتاريخ،6/052للبخارىالكبيرالتاريخوينظر.5/1862عدىلابنالكامل(2)

الحديث.يضعكان:المدينىابنتال:1393/3الذهبىوقال
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بالنيلاالغائبالميتعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناه-4171

بنعثمانحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادابن

بنأنسعن،عطاءيعنىميمونةأبىابنعن،هلالبنمحبوبحدثثا،الهيثم

معاويةبنمعاويةمات،محمديا:فقالال!لامعليهجبريلنزل:قالمالك

عليهجبريلفضرب:قال"نعم".:قال.؟عليهتصلىأنأفتحمث،المزنئ

سريرهلهورفع،تضعضعتإلا(1)أكمةولاشجرةتبقفلم،بجناحهالسلام

صفكل(2)ىف،الملائكةمنصفانوخلفهعليهوصفى،إليهنظرحتى

هذهنمالبم،جبريل"يما:السلامعليهد!جبريلصك!يهوالشبئفقال،ملكألفسبعون

وقائما،وذاهباجائياإياهاوقراءتهأحذمهوآدلههو)فلبحبه:فقال."؟المنزلة

.(3)اوقاعد

:قالالحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا

جبريلنزل:أنسعن،(4)ميمونأبىبنعطاءعنمزخ!،هلالبنمحبوب

.(البخارى)عنيذكرهحمادابنسمعت،عليهيتابعلا.السلامعليه

(1

(2

(3

(5

31/224التاجينظر.حولهمماارتفاغاأشديكونالذىالموضعوهى،الجبلدونالتل:الأكمة(

.(مك1)

بخطه.وفوقها.الأصل:منزيادة(

به.الهيثمبنعثمانطريقمن(4268)يعلىأبوأخرجه(

أعلاموسير،02/171،181الكمالتهذيبوينظر.!ميمونة):موفىكذا.:الأصلفىفوقهكتب(

.47/6النبلاء

وهو:1393/3الذهبىوقالمزنى.:منبدلامدينى.:وفيه،2436/6عدىلابنالكامل(

مجهرل.
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المسجدفىالجنازةعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

المسجدفىالجنازةعلىالصلاةباب

جعفربنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5171

العزيزعبدحدثنا،الحميدىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهابن

الربير،بنالفهعبدبنعئادعنأراه،حمزةبنالواحدعبدعنمحمد،ابن

المسجدفىبهيمزانزحبهوفاصأبىبنبسعدأمرتانها!ئها،عالشةعن

نسىمااسرعما:رعنهاعائشةفقالت،الناسذلكفانكر(و26/41،عليهلتصفى

51روالمسجد)1(.فىإلاالبيضاءابنسهيلعلىلمجتالفهرسولصفىما!الناس

عبدعنحجر،بنوعلئ،إبراهيمبنإسحاقعن"الصحيح"فىمسلم

عقبةبنموسىعنوهيبحديثمنايضاواخرجه.اراه:يقلولم،العزيز

.(2)حمزةبنالواحدعبدعن

بنالفهعبدأخبرنا،الفضلبنالحسينبنمحمدواخبرنا-7116

أخبرنا،عبدانيعنىعثمانابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

بنالواحدعبدحدثنى،عقبةبنموسىاخبرنا،المباركابنهوالفهعبد

!يدالنبىازواجوبعضعائشةأنأخبرهالزبيربنالفهعبدبنعئادان،حمنئ

فىبهفمز،عليهنبهايمرانزحبهمالكبنسعدبجنازةامرن،عنهنورضى

نار!نهاعائشةبلغثم،عليهفيصفينالحجر،علىيوقففجعلالمسجد،

،(1033)الترمذىوأخرجه.215/1سفيانبنويعقوب،(1141)الصغرىفىالمصنف(1)

به.محمدبنالعزيزعبدطريقمن(1966)والنسائى

.(973/99،001)مسلم(2)
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المسجدفىالجنازةعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

المسجد.تدخلالجنازةكانتما،بدعةهذه:وقال،ذلكعابالناسبعض

دعوناأنعليناعابوا!بهلهمعلملامايعيبواأنإلىالناسأسرعما:فقالت

بيضاءابنسهيلعلى!ي!الفهرسولصفىوماالمسجد،تدخلسعدبجنازة

المسجد)1(.جوففىإلأ

منصوبى،بنيحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-1771

أخبرنا،فديكأبىابنحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

عائشةأن،الزحمنعبدبنسلمةأبىعن،النضرأبىعن،عثمانبنالضمحاك

عليه.أصلىحتىالمسجدبهادخلوا:قالتوقاصأبىبنسعدتوفىلفا

فىبيضاءابنئعلىلمجتالفهرسولصلىلقدوالله:فقالت،عليهاذلكفأنكر

رافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلثمرواه.(2)وأخيهسهيلالمسجد؟

.(3)

.وعيره

ببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-1871

إسماعيلحدثنا،الفحامالوليدبنأحمدحدثناالرزاز،جعفرأبوأخبرنا

52/4ما:قالترمحنهاعائشةعن،عروةعن،هشامحدثنا،الغنوئأبالبابن/

فىعليهوصلىالثلاثاء،ليلةودفندرهما،ولادينارازحبهبكرأبوترك

وأحمدبه.المباركابنطريقمن(1967)النسائىوأخرجه.(2172)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عقبةبنموصىطريقمن(25357)

به.فديكأبىابنطريقمن(3195)داودأبوأخرجه(2)

.(973/101)مسلم(3)
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المسجدفىالجنازةعلىالصلاةبابالجنائزكتاب

متروئر)2(.الغنوئإسماعيلالمسجد)1(.

نأ،أبيهعن،عروةبنهشامعن،الثورئسفيانورواه-7119

أخبرناالأصبهاك!،بكبرأبو.أخبرناهالمسجدفىعليهضفىل!حبهبكبرأبا

حدثنا،الحسنبنعلئاخبرنامحمد،بنسفيانحدثنا،العراقئنصبرأبو

.(3)فذكرهالثورئ.سفيانحدثناالوليد،بنالفهعبد

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-7120

بنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،القطان

عمر،ابنعن،نافععن،عمرابنيعنىالفهعبيدعن،وهيمثحدثنا،حرب

2(4)صهيبعليهوصلىالمسجدفىعليهصفىز!بهعمرأن

جعفربنمحمدبنهلالالفتحأبوأخبرناهائذىالحديثوأفا-2171

مجشئبر،بنإبراهيمحدثنا،عئاشيبنيحيىبنالحسينأخبرنا،ببغدادالحفار

بكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)ح(ذئبأبىابنعن،وكيعحدثنا

والثورىمعمزأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،يوسفبنأحمدحدثنا،القطان

به.أبانبنإسماعيلطريقمن(660)معجمهفىالأعرابىابنأخرجه(1)

الجرح:فيعليهالكلامينظر.الخياطالكوفىإسحاقأبو،العامرىالننوىأبانبنإسماعيلهو(2)

وتهذيب،77/1والمغنى،3/11الكمالوتهذيب،128/2والمجروحين،2/160والعديل

بالوضع.رمى،متروك:1/65التقريبفىحجرابنقال.1/270التهذيب

به.الثورىعن(6175)الرزاقعبدأخرجه(3)

نافععن3/368سعدوابن،1/023ومالك.بهحرببنسليمانطريقمن3/92الحاكمأخرجه(4)
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...أفقهمنهميكونومنالرجالقبرهيدخلهالميتبابالجنائزكتاب

نأ،هريرةأبىعن،التوءمةمولىصالحعن،ذئبأبىابنعنجميعا،

صالح:ق!ال."هلشىءفلاالمسجدفىجنازةعلىصلى"من:قاللمججمالنبئ

إلاموضعايجدلمإذاهريرةأبافرأيت،المسجدفىتوضعالجناقفرأيت

فىوليسطاهر،أبىحديثلفظعليها)1(.يصلولمانصرفالمسجدفى

صالحعنذئبأبىابنعنجماعةرواهحديثفهذا،صالحقولهلالرواية

أصحز!ئن!عائشةوحديث،صالحأفرادفىيعدمماوهوالتوءمة)2(،مولى

أنسبنمالككان؟عدالتهفىمختلفالتوءمةمولىوصالحمنه.

أعلم.والله،3يجرحه

هنهميحونومنالرجالقبرهيدخلهالميت/باب

رحمابالميتوأقربأفقه

53/4

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7122

عن،خالدبىأبنإسماعيلحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،اودد

ر!بن،زيدبن،ظ26/41وأسامةوالفضلعلئلمججماللهرسولغسل:قالعامر

أنهم،مرحبأبىابنأومرحبوحدثنى:قال.قبرهأدخلوهوهم

إنما:قالل!حبهعلئفرغفلما،رفالبهعوفبنالرحمنعبدمعهمأدخلوا

وحسنه.بهوكغطريقمن(1517)ماجهوابن،(9730)أحمدوأخرجه.(6579)الرزاقعبد(1)

.(1231)ماجهابنصحيحفىالألبانى

شىءفلا:داودأبىوعند،بهذئبأبىابنعنطرقمن(1931)داودوأبو،(9865)أحمدأخرجه(2)

المصنف.بلفظ(2732)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.عليه

.(4611)فىوتقدم.4/164،174والتعديلوالجرح،(2382)2/131الرجالومعرفةالعللينظر(3)
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الجنائزكتاب

.(1)أهلهالزجليلى

...أفقهمنهميكونومنالرجالضرهيدخلهالميتباب

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،علىأبووأخبرنا-2371

الشعبى،عن،خالدأبىابنعن،سفيانأخبرنا،سفيانبنالضثاحبنمحمد

كأنى:قال.لمجي!النبىقبرفىنزلعوفبنالزحمنعبدأن،مرحبأبىعن

.(2)أربعةإليهمأنظر

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7124

الواحدعبدحدثنامسذد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحىحدثنا،يعقوب

بنعلئقال:قالالمسئببنسعيدعن،الرهرئعن،معمرحدثنا،زيادابن

فلمالمثتمنيكونماأنظرفذهبتى!ييهالفهرسولغسلت:!لمحبهطالبأبى

أربعة؟الناسدونوإجنانه)3(دفنهووصر،ءلخي!ومئئاحئاطيحاوكان،شيئاأر

-لمجييهالفهلرسولولحد،-لخي!الفهرسولمولىوصالحوالفضلوالعباسعلئ

.(4)ابصنالفبنعليهونصبلحدا

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5271

بنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ابنعن،عكرمةعن،الفهعبدبنحسينحذثنى:قالإسحاقابنعن،بكير

والفضلطالببىأبنعلئ-لمجييهالفهرسولقبرفىنزلواائذينكان:قالعباس

.(2748)داودابىصححفىالألبانىوصححه.(0932)داودابو(1)

.(0132)داودابو(2)

.307/1النهاية.صتره:إجنانه(3)

.(0670)فىتخريجهتقدم(4)
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...أفقهمنهميكونومنالرجالقبرهيدخلهالميتبابالجنائزكتاب

بنأوسقالوقد:!ك!اللهرسولمولىوشقرانالعباسبنوقثمالعباسابن

منوحظنااللهأنشدكعلئ،يار!به:طالبأبىبنلعلىخومحلى

.(1)خمسةفكانوا،القوممعفنزل.انزل:لهفقالغ!ي!.الفهرسول

.شقرانلقبه،!كجيناللهرسولمولىصادخهووشقران:الشيخقال

دحيمبنعلىبنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7126

بنالفضلحدثنا،غرزةأبىبنحازمبنأحمدحدثنا،بالكوفةالشيبانئ

بنجابرعن،ديناربنعمروحدثنا،الطائفئمسلمبنمحمدحدثنا،دكين

القبرفى!كجينالفهرسولفإذا،فأتوهاالمقبرةفىناراناشرأى:قالالفهعبد

صوتهيرفعالذىالأواهالزجلهووإذاعماحبكم"."نماولوفى:يقولهووإذا

بالذكر)2(.

حدثنا،البرازبلالابنمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2771

مةأسابنعلىبنهلالعن،فليخحدثنا،محمدبنيونسحدثنا،الأزهرأبو

بنمحمدبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

أخبرنا،فليخحدثنا،سنانبنمحمدأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،موسى

علىجالسع!ي!الفهورسولجميراللهلرسولابنةشهدنا:قالأنسعن،هلاذ

/2هثامابنسيرةفىوهو.بهإسحاقابنطريقمن(1628)ماجهوابن،(2357)أحمدأخرجه(1)

هو،عباسبنالفهعبدمنأصغرقثم:3/1396الذهبىوتال.عباسابنولاعكرمةيذكرولم662

ضعيف.إسحاقابنشيخ،ذلكعنيصغرنهو،معهورضع،الحسينأقرانمن

.(6991)فىتخريجهوتقدم.2/345والحاكم،(584)الشعبفىالمصنف(2)
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...أفقهمنهميكونومنالرجالقبرهيدخلهالميتبابالجنائزكتاب

أبوفقال.((؟الليلةيقارفلمأحدمنمنكم)هل:فقاليتدمعانعينيهفرايتالقبر

يونس:وقال،(اقبرهافى.)افنزلقبرها!فى"فمانزل:قالأنا.:!حبهطلحة

.سنانبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)"؟لجرمنمنكمهل9

.(4)الذنبيعنى(3)أراه:فليحعنالمباركابنوقال:البخارىقال

حليمبنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرناه-7128

فليحأخبرنا،اللهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوأخبرنا،المروزئ

ابنةشهدنا:قالمالكبنأنسعن،علىبنهلالعن،سليمانابن

:فقالتدمعانعينيهفرأيتالقبرعليجالس!غ!ي!الفهورسولغفيواللهلرسول

الفه.رسولياناأ:ذزبووأطلحةأبوفقال؟إ.الفيلةيقارفلمرجلمنفيكم"هل

.()الذنبيعنىائهفظننت:فليحقالقبرهاإ.فى"فمانزل:!ال

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوفظالحاالفهعبدبوأأخبرنا-9271

بنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عنالشئعبى،عنخالد،أبىبنإسماعيلعن،شعبةحدثناجرير،

جحشبنتزينبعلىكثر!حبهالخطاببنعمرأن،أبزىبنالزحمنعبد

كانمن:فقلنقبرها؟هذهيدخلمنجميرالنبئأزواجإلىأرسلثثم،أربعا

.3:ص)1-ا(لي!فى

به.فليحطريقمن(1285)والبخارىبه.محمدبنيون!عن(13383)أحمدأخرجه(2)

يقارت".الم:مفىبمده(3)

.(1342)البخارى(4)

التعليقتغيقفىكما-مستخرجهفىوالاسماعيلى،3/163والتاريخالمعرفةفىالفسوىأخرجه(5)

به.المباركبناللهعبدطريقمن-2/484
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الجنائزكتاب

حياتها)1(.فى(و27/41عليهايدخل

بثوبالقبرسترفىروىماباب

يعجبهل!حنهعمروكان:فيهفزادإسماعيلعنعبيدبنيعلىعنورويناه

.(2)صدقن:قالقلنماقلنفلماقبرها،يدخلهاأن

بثوبالمبرسمرفىروىما/باب

محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-7130

حدثنا،البغوىالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبدالقاسمأبوأخبرنا،الحافظ

عن،الجزرىبذيمةبنعلىعن،عقبةبنيحيىحدثنا،عونبنمحرز

لاإأحفظهلا.(3)بثوبهسعدقبركيواللهرسولجلل:قالعباسابنعن،مقسم

.(4)ضعيفوهوالعيزارأبىبنعقبةبنيحيىحديثمن

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7131

بنعمروحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

فأبىالأعورالحارثجناقحضرأنهإسحاقأبىعن،زهيرحدثنا،مرزوق

وكان:إسحاقأبوقال.رجلإنه:وقالثوباعليهيبسطواأنيزيدبنالفهعبد

(1

(2

(3

وهبطريقمن(142)والبزار.بهمرزوقبنإبراهيمعن(902)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(

المجمعفىالهيثمىوقال.بهخالدأبىبنإسماعيلطريقمن(52911)شيبةأبىوابن.بهجريرابن

الصحيح.رجالرجاله:248/9

.(7030)فىتقدم(

.129/2الحبيرالتلخيصوينظر.185/3المعرفةفىالمصنفذكره(

/7عدىلابنوالكامل،9/179والتعديلوالجرح،8/972الكيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر(

.4/179الميزانولسان،4/397الاعتدالوميزان،2/174الضعفاءفىوالمغنى،2679
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القبررجلقبلمنالميتيسلقال:منبابالجنائزكتاب

موقوفا،كانوإنصحيحإسنادوهذا.(1)مي!غالنبئرأىقديزيدبنالفهعبد

.إسحاقأبىعنجماعةرواه

أبىبنعلىعنالكوفةأهلمنرجلعنالحكمابنعنوروى-7132

قبرهعلىالثوببسطوقدمئئاندفنونحن:قال.أتاهمأنه،زلمحبهطالب

،عبدانابن.أخبرناهبالنساءهذايصنعإنما:وقالالقبرمنالثوبفجذب

حدثنا،المقرئ(2)بيانبنالحسنبنعلئحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا

معنىفىوهو.(3)فذكره.الحكمبنعلىعن،حزنبنالضعقحدثنا،عارم

الكوفة.أهلمنالزجللجهالة؟المنقطع

،
القبر)4(رجلقبلمنالميتيسل4ثالمنباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-7133

إسحاقأبىعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهعبيدحدثناداود،

أدخلهثئم،عليهفصفى،يزيدبنالفهعبدعليهيصفىأنالحارثأوصى:قال

:قالوقد،صحيحإسنادهذا.(ال!نة)منهذا:وقالالقبررجلقبلمنالقبر

كالمسند.فصارال!نة.منهذا

من(17741)سيبةأبىوابق،(6465)الرزاقوعدبه.زهيرطريقمن6/169سعدابناخرجه(1)

به.إسحاقابىطريق

"سنان،.:سفى(2)

.129/2الحبيرالتلخيصينظر(3)

."االميت:سفى(4)

.(3211)داودوابو،(1501)الصغرىفىالمصنف(5)
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القبررجلقبلمنالميتيسلقال:منبابالجنائزكتاب

.(1)مالكبنوأنسعمرابنعنالقولهذارؤيناوقد

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرثاأبوأخبرنا-3471

خالدبنمسلمأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

قبلمنسلعفيوالفهرسولأن،موسىبنعمرانعن،جريجابنعن،وغيره

(2)ء
راسه.

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7135

عن،عكرمةعن،عطاءبنعمرعن،الثقةأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيع

.(2)رأسهقبلمنع!يوالفهرسولسل:دالعباسابن

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-7136

وأبىوربيعةالزنادأبىعن،أصحابنابعضأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيع

بكروأبورأسهقبلمنسلعقيوالفهرسولأن،ذلكفىبينهماختلافلاالنضر

،،(2)
.!لوعمر

الحجاز.أهلبينفيماالمشهورهوهذا:الشيخقمال

عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناوقد-7137

بنيحيىحدثنا،البغوئالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبدحدثنا،الحافظ

55/4ابنعنمرثد،بنعلقمةحدثنا،منزلهفىبردةأبو/حدثناالحميد،عبد

.(11787،11788)شيبةأبىابنمصنفينظر(1)

.273/1الثافعى(2)
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القبررجلقبلمنالميتيسلقال:منبابالجنائزكتاب

ونصشالحدالهوألحد،القبلةقبلمنجمفهالنبئأدخل:قالأبيهعن،بريذ

وهوالكوفئالتميمئيزيدبنعمروهوهذابردةوأبو.(1)ابصنالفبنعليه

.وعيرهمعينبنيحيىضغفه،(2)الحديثفىضعيف
0،(3)

أبوحدثنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-7138

،اليمانبنيحيىحدثنا،التسترئسهلبنالهيثمحدثنا،الأعرابىابنسعيد

عباسابنعنعطاء،عن،أرطاةبنحخاجعن،خليفةبنالمنهالحدثنا

القبلةقبلمنوأخذه،سراجلهوأسرجليلاقبرا!ي!جمالفهرسولدخل:قال

هذا.()"للقرآنتاليالأؤاهاكنتإنالله"رحمك)4(:قالثم،أربعاعليهوكئر

ضعيف.إسناد

أشهرالشافعئذكرهوائذى،مسعودابنعنضعيفآخروجهمنوروى

والفه،بالاتباعأولىفهو،فل!لاعنالخلفيأخذهالحجاز،أرضفى

أعلم.

(1

(2

(3

يحيىطريقمن(2838)المشكلضرحفىالطحاوىوأخرجه.1788/5الكاملفىعدىابن(

به.الحمانى

،6/383لبخارىالكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر،الكرفىبردةأبوالتيمىيزيدبنعمروهو(

وتهذيب،5/1788عدىلابنوالكامل،7/122حبانابنوثقات،6/269والتعديلوالجرح

ضعيف.:2/81التقريبفىحجرابنوقال،3/293الاعتدالوميزان،22/298الكمال

.2/456الدورىبروايةمعينابنتاريخ(

"يرحمك(.:3صفى(

فىالثاهدموضعوحسنالألبانىوضعفهبه.اليمانبنيحيىطريقمن(5701)الترمذىأخرجه(

.(844)الترمذىصحيح
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قبرهالميتأدخلإذايقالمابابالجنائزكتاب

قبرهالميتأدخلإذايقالماباب

بكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبو،ظ27/41أخبرنا-7139

بنمسلموحدثنا.همامأخبرناكثير،بنمحمدحدثناداود،أبوحدثنا

نأعمر،ابنعن،الصديقأبىعن،قتادةعن،همائمحدثنا،إبراهيم

(1)ةئسوعلىالله))باسم:قالالقبرفىالميتوضعإذاكان!عالنبئ

.(2)مسلملفظوهذاالفه".رسول

"إذا:!سماللهرسولقال:قالبإسنادههمامعنوكيغورواه-0471

أبو.أخبرناهالفه((رسولسنةوعلىالفهباسمفقولوا:قبورهمفىموتاكموضعتم

حدثنا،هارونبنموسىحدثناحمشاذ،بنعلئحدثنى،الحافظاللهعبد

.(3)فذكرههفائم.حدثنا،وكيغحدثنا،حرببنزهير

شعبةأنإلا،ثقةوهوالإسنادبهذايحيىبنهمامبرفعهيتفردوالحديث

عمر:ابنعلىموقوفاقتادةعنروياهالدستوالئوهشاما

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-1471

أحمد،وأخبرنا:.قالهشائمحدثنا،براهيمإابنيعنىمسلئمحدثنا،مسلمأبو

،قتادةعنكلاهما،شعبةأخبرناعمزو،حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا

.!س:أملةىف(1)

.(2751)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3213)داودأبو(2)

فىوالنالى،(41812)أحمدوأخرجهبه.وكغعن(5233)أحمدوأخرجه.1/366الحاكم(3)

به.همامطريقمن(0311)حبانوابن،(09271)الكبرى
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قبرهالميتأدخلاذايقالمابابالجنائزكتاب

فىمئئاووضععمرابنشهدت:قال:حديثهفىشعبةقال،الضذيقأبىعن

نإ:حديثهفىهشاثمقال1).م!مجالفهرسولمئةوعلىالفهباسم:فقال،قبره

.(2)(از!مجالفهرسولسنةوعلىالفهباسم:قالالمثتوضعإذاكانعمرابن

ضعيف:أنهإلا،ألفانيبزيادةمرفوغاعمرابنعناخروجبمامنوروى

الحافظ،2عدابنأحمدأبوأخبرنا،المالييئسعدأبوأخبرناه-2471

بنحضادحدثنا،عفابىبنهشامحدثنا،عاصبمبناحمدبنجعفرحدثنا

عن،الأودئصبيحبنإدري!حدثنا،الزحمنعبدأبوالكلبئالزحمنعبد

فىوضعهافلفاجناز؟فىعمربنالفهعبدحضرت:قالالمسثببنسعيد

فىأخذفلفا.جمم!الفهرسولمفةوعلىالفهسبيلوفىالفهباسم:قالالفحد

القبرعذابومنالشيطانمناجرهاالفهئم:قالالفحدا()اعلىالفبنتسوية

جافالفهئم:قالثئمالقبرجانبقامعليهاالكثيبسؤىفلفاالنار.عذابومن

لابنفقلترضوانا.منكولفهابروحها،وصغدجثتها)4(،عن(3)الأرض

إذنإئى:قال؟رأيكمنقلتهشىءأم!الفهرسولمنسمعتهأشىء:عمر

:قالهكذا:احمدابوقال.()ءالفهرسولمنسمعتهبل،القولعلىلقادز

.3ص:ىن)1-ا(يس

طريقمن(0812)الدعاءفىوالطبرانىبه.ضعبةطريقمن(92801)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

به.ثامعن)برايمبنمسلم

القبر،.3:5صفى(3)

بخها،.5:سحاضبةوفىالأصلبن،.فىكذا5:الأصلفىا!وف(4)

فىالبوصيرىوقال.بهعماربنثامعن(5531)ماجهابنوأخرجه.2/659الكاملفىعدىابن(5)

تفيفه.علىمنقوهو،الرحمنعبدبنحماديخهاسادهذا:(553)الزجاجةمباح
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الدفنبعديقالمابابالجنائزكتاب

أحداأعلمولا،الأودئيزيدبنإدريسهووإنما.الأودىصبيحبنإدريس

الزواية.قليلوهوهذاالرحمنعبدبنحمادغيريرويه

56/4أخبرنا،رجاءبنإبراهيمحدثنا،الحافظحازمأبووأخبرنا/-4371

إدريس:وقالبمثلهفذكرهعمار.بنهشامحدثنا،عامربنسفيانبنالحسن

الأودئ.يزيدابن

أنهإلا،همامعنوكيعروايةبمعنىغيمالنبىعنالبياضىعنوروينا

.(1)ميشءاللهرسولمفةوعلىوبالله:قال

الزاهداللهعبدبنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدابووأخبرنا-4471

حدثنا،عيسىبنمحمدبنأحمديعنىالبركأحدثنا،الضفاراللهعبدأبايعنى

النخعىسعيدبنعميرعن،الحكمعن،شعبةحدثنا،إبراهيمابنيعنىمسلئم

عبدكاللهم:فقالقبرهفىميتاوأدخل!حبهطالبأبىبنعلئشهدت:قال

به،أعلموأنتخيراإلا(3)نعلمولابهمنزولخيروأنتبكنزل،(2)عبدكابن

فىلهووسع،ذنبهلهفاغفر،الفهرسولمحمداوأنالفهإلاإلهلاأنيشهدكان

،"!(4)
مدخله.

الدفنبعديقالماباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4571

.1/366الحاكماخرجه(1)

"عبديك،.:3ص،سفى(2)

إبه(.:مفىبعده(3)

.(7031)فىتخريجهتقدم(4)
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الدفنبعديقالمابابالجنائزكتاب

واللفظ-اللهعبدبنوإبراهيمحرببنغالببنمحمدحدثنا،الضفارعبيد

يوسف،بنهشامحدثنا،جعفربنالفهعبدبنعلئحذثنى:قاللتمتام)1(-

إذال!نهعثمانكان:قالعفانبنعثمانمولىهانىعن،بحيربنالفهعبدعن

فلاوالنارالجنةتذكر:لهفيقال:قال،لحيتهيبلحتىبكىقبرعلىوقف

:يقوللمجحمالفهرسولسمعت،و28/41إنى:فقال!:قال!هذا؟منوتبكىتبكى

بعدهفمامنهينجلمومنمنه،أيسربعدهفمامنهنجافمن،الآخرةمنازلأؤلىالقبر"إن

قالمنه.أفظعوالقبرإلاقطمنظرارأيتما:عثمانوقال:قالمنه".أشد

لمييهكمإاستغفروا:قالالضتدفنمنفرغإذالمجيهمالنبئوكان:زلمحبهعثمان

:فقالعليهوقف:هشامعنغيرهفيهزاد.(2)اليسألالآنف!ئهتيب!هئلالهوسلوا

لمجسح)3(.النبىإلى.منظزا!رأيتإما:قولىوأسند"استغفروا".

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحاالفهعبدبوأأخبرنا-6471

الزحمن)4(،عبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

علىسوىإذاكانزحبهعمرأن،مدركبنكثيرعن،منصورعن،سفيانعن

عظيموذنبه،والعشيرةوالمال(الأهلإليكأسلمه)الفهئم:قالالميت

.!أعلمواللهالمذكورغالببنمحمدلقب)تمتام:الأصلحاشيةفى(1)

.(233،245)القبرعذابإثباتفىالمصنف(2)

،(4267)ماجهوابن،(2308)الترمذىوأخرجه.(234)القبرعذابإثباتفىالمصنف(3ؤ

فىالألبانىوحسنهبه.يوسفبنهثامطريقمن(454)المسندزوائدفىأحمدبنالفهوعبد

.(3442)ماجهابنصحيح

.امهدىبنالرحمنعبدابخطه:الأصلحاشيةفى(4)

.اوالعيالالأهلإليك"أسلم:مفى(ه-5)
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الجنائزكتاب

.(1)هلفاغفر

الدفنبعديقالماباب

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7147

أخبرنا،اللهعبدأخبرنا،عثمانبناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

فرغلماعباسبن.اللهعبدرأيت:يقولمليكةأبىابنسمعت:قالجريجابن

ودعاعليهفوقفعباسابنقام،عنهالناسفقامالسائببناللهعبدقبرمن

.(2)هل

متفإذا:اللهعبدلابنهقالأنهرفالنهالعاصبنعمروعنوروينا-4871

فإذاسنا،الترابعلئفسنوا)3(دفنتمونىفإذا،نارولانائحةتصحبنىفلا

فإنىلحمهاويقسمجزورتنحرماقدرقبرىحولفامكثواقبرىمنفرغتم

أبىابنصالحأبو.أخبرناهربىرسلبهأراجعماأعلمحتىبكمأستأنس

إسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصوربنيحيىجدىأخبرنا،طاهر

أبىبنيزيدأخبرك!،شريحبنحيوةأخبرنا،عاصمأبوحدثنا،منصورابن

فىوهوالعاصبنعمروحضرنا:قالالمهرىشماسة4ابنعن،حبيب

.(6)""الصحيحفىمسلمأخرجه.()فذكره.الموتسياقة

شيبةأبىوابنبه.سفيانطريقمن(1215)الدعاءفىوالطبرانى،(5650)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.منصورطريقمن(11807)

به.جريجابنطريقمن(6502)الرزاقعبدوأخرجه.1/222والتاريخالمعرفة(2)

.2/413النهايةسهلا.وضعاضحوه:أى(3)

!أبىإ.:سفى(4)

مطولا.بهعاصمأبىطريقمن(002)عوانةأبوأخرجه(5)

.(121)مسلم(6)
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القبرعندالقرانقراءةفىوردمابابالجنائزكتاب

القبرعندالقرأنثراءةفىوردماباب

57/4

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-7149

عندالقراءةعنمعينبنيحيىسألت:قالمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

بنالعلاءبنالزحمنعبدعن،الحلبئإسماعيلبنمبشئرحدثنا:فقالالقبر

الفحدفىفضعوك!قبرىأدخلتموك!إذا:لبنيهقالائهأبيهعنالفجلاج)1(،

سنا،الترابعلئوسنوا.جمي!الفهرسولسنةوعلىالفهباسموقولوا:

يستحمثعمرابن/رأيتفإنى؟وخاتمتها!!البقرةأؤلرأسىعندواقرءوا

.(2)كلذ

القبرعندالذبححراهيةباب

أخبرناالروزك!،أحمدبنالوليدبنأحمدحامدأبوأخبرنا-7150

حدثنا،الذبرئإبراهيمبنإسحاقحدثناالطبراك!،أحمدبنسليمان

بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلئابووأخبرنا)ح(معمرعن،الززاقعبد

الززاق،عبدحدثنا،البلخئموسىبنإبراهيمحدثنا،داودأبوحدثنا،بكر

فىعقرالا:جمي!الفهرسولقال:قالأنسعن،ثابتعنمعمز،أخبرنا

لمث!يئا.أوبقرةيعنىالقبر.عنديعقرونكانوا:الززاقعبدقال.!الإسلام

)الجلاح،.:3صفى(1)

47/230دمثقناريخفىعساكرابنواخرجه.(5238،1345)4/494،205مينابنتاريخ(2)

به.الحبىاساعيلبنمبشرطريقمن
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الجنائزكتاب

.(1)الرزاقعبدقولالزوزخ!يذكر

أرضالىأرضمنالموتينقلكرهمنباب

أرضإلىأرضمنالموتىنقلحرهمنباب

ببغداد،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-5171

حدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسنابوأخبرنا

اللهعبدبنجابرعن،نبيحعن،قيسبنالأسودعن،سفيانحدثنا،الفريابى

منادىفنادى،بالبقيعليدفنواالقتلىحملأحديومكانلماقال:

مضاجعهم.فىالقتلىتدفنواأنيأمركمجمي!الفهرسولإن:لمجي!اللهرسول

فرذوا)3(.البقيعفىلتدفنهمعديلين)2(وخامحرأبىافىحملتبعدما

الفهعبداخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7152

بنالوليدبنالعباسحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

نأ،رويمبنعروةحذثنى،حمزةبنيحمىحدثنا،مسهرأبوحدثنا،4صبح

النهر.خلفأدفنوخ!:فقالبفحل"هلك،ظ28/41ر!ئهالجراحبنعبيدةأبا

من(3146)حبانوابن،(13032)أحمدوأخرجه.(3222)داودوأبو،(6690)الرزاقعبد(1)

.الرزاقعبدقولدون،مطولابهالرزاقعبدطريق

.3/191انهايةينظرالبعير.جنبىعلىأى(2)

وابن،(1717)مذىوالتر.بهالثورىسفيانطريقمن(4002)والنسائى،(5613)داودابوأخرجه(3)

ثقة.ونيح،صحيححن:الترمذىوتالبه.الإسودطربقمن(1516)مبه

.14/252الكمالتهذيبوينظر"صبيح".:صفى(4)

.3/853البلدانمحجم.الروممعللمسلمينوقعةفيهكانتباقمموضع:فحل(5)
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مضىفيماالاختياركانوإنباسا،بهيرلممنبابالجنائزكتاب

.(1)قبضتحيثادفنوخ!:قالثئم

جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-7153

ابنمنصورعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

مكانه،منفحملالحبشةبوادى!نهمالعائشةأخمات:قالتأفهعن،صفئة

أنىإلا-نفسىفىيحزننى:أو-نفسىفىأجدما:فقالتنعزيهافأتيناها

.(2)مكانهفىدفنكانأنهوددت

مضىفيماالاختيارحانوإبئبأسا،بهيرلممنباب

جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7154

ابنهوالفهعبدأخبرنا،عثمانبناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

أبىبنسعدمات:قالتأفىحذثتنى،قيسبنداودأخبرنا،المبارك

قالت:.أميالعشرةمننحوعلىوهوداود:قال،بالعقيقز!ئهوقاصبى

بابنحومنالمسجدبهفأدخل،بهأص!حتىالزجالأعناقعلىحملفرأيته

عليه،الإمامفصلىالحجربفناءلمجن!النبئبيوتعندفوضع،مرواندار

.(4)الإمامدصلاةعليهوصلين
(3)ء

الرهرئعن،يونسأخبرنا،المباركبنالفهعبدوأخبرنا:قال-5571

به.المصنفطريقمن25/486دئقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.سفيانبنيعقوبطريقمن35/39دئقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

اصليت،.:صوحائية،التخريجمصلرفى(3)

.1/224،225والتاريخالمحرفة(4)
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لحاجةاخرإلىقبرهمنالميتحولمنبابالجنائزكتاب

أسامةوحمل،المدينةإلىالعقيقمنه!روقاصأبىبنسعدحملقد:قال

.(1)الجرفمنز!بهنمازيدابن

حدثنا،يعقوبحدثنا،اللهعبدأخبرنا،الحسينأبووأخبرنا-5671

نأ،مليكةأبىابنعن،عمربننافعأخبرنا،اللهعبدأخبرنا،عثمانابن

ابنفنقلهمكةمنميالأرأسعلىبالحبشىتوفىرة!ب!طبكرأبىبنالرحمنعبد

.(2)ةكمإلىصفوان

ز!يهنمابكرأبىبنالرحمنعبدمات:قالمليكةأبىابنعنأيوبعنوروينا

.(3)بمكةدفناهحتىالرجالعواتقعلىفحملناه،منهاقريباأوبالصفاح

لحاجةأخرإدقبرهمنالميتحولمنباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7157

العباسأبوحدثنا:قالواالعطارصادقوأبوالمقرئمدحاأبىبنامحمدوأبو

حدثنا،عامربنسعيدحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمد

أبىمعدفن:قالاللهعبدبنجابرعن،عطاءعن،نجيحأبىابنعن،شعبة

البخارىرواه.(4)ةدحعلىفدفنتهأخرجتهحتىنفسىتطبفلمأحديومرجل

حديثمنوأخرجه،عامربنسعيدعناللهعبدبنعلىعن""الصحيحفى

به.الفضلابنالحسينأبىطريقمن83/8دمثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.المصنفطريقمن35/39دمثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

.(7105)فىتخريجهتقدم(3)

به.عامربنسعيدطريقمن(2020)النسائىأخرجه(4)
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...هنمشىءبقلايتوهمكاناذاغيرهضرلهيحفرأنكرهمنبابالجنائزكتاب

هوفإذاأشهرستةبعدفاستخرجته:قالجابرعن،عطاءعنالمعلمحسين

هوإنما:يقولونالعلمأهلبعض،رواهكذا.(1)أذنه/غيرهنئةوضعتهكيو!58/4

أذنه.عند

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-5871

أبىيزيدبنسعيدعن،زيدبنحفادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،داود

مننفسىفىفكانرجلمعابىدفن:قالجابرعن،نضرةأبىعن،مسلمة

فىكنشعيراتإلاشيئامنهأنكرتفما،أشهرستةبعدفأخرجته،حاجةذلك

.(2)الأرضيلىمفالحيته

يتوهمحانإذاغرهثبرلهيحفرأنحرهمن3ب.

عطغلهيحسرأنمخافة،منهء!شبقاء

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7159

هشامعن،مالأأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

أححثغيرهفىأدفنلأن،بالبقيعأدفنأنأححثما:قالأبيهعن،عروةابن

صالخفاوإ،جوارهفىأكونأنأححثفلاظالئمفاإ؟رجلينأحدهونماإ؟إلئ

."هنيةلفظالمصنفأصلفىيضبطلم5:الأصلحاشيةوفى.(1351،1352)البخارى(1)

والنسفى:السكنابنروايةفى:عياضوقال.أذنهغيرهنيةوضمتهكيوم:وقوله:حجرابنوقال

قوله:ومعنى:قال،ر!ضقالأولوفى،،ىن5:وزيادة"غير،بتقديمالصوابوهر.أذنهفىهنيهغير

.3/216،217البارىقحيشزا.شيناأىإهنية،

.(12804)فىوصيأتى.(3232)داودأبو(2)

.3ص:منالبابهذاسقط(3)
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...هنمشىءبقاءيتوهمكاناذاغيرهقبرلهيحفرأنكرهمنبابالجنائؤكتاب

أنهار!بهأعائشةعنبلغهانهمالذوأخبرنا:قال.عظامهمحرتنبشأنأحئمافلا

المأثم.فىتعنى:الشافعئقال.(1)ئحلاعظمككسرالمئتعظمكسر:قالت

مرفوعا:موصولاالحديثهذاروىوقد،و29/41ال!ثيخ:قال-0716

أبوأخبرنا،الفهرحمهمحمشبنمحمدبنمحمدطاهرأبوأخبرناه

وأبووثلاثمائةوثلاثينخصسسنةالمخفداباذئالحسنبنمحمدطاهر

بقأحمدالحسنأبوحدثنا:قالابلالبنيحيىبنمحمدبنأحمدحامد

داودأخبرلا،الحميرئنافعبنهمامبنالؤزاقعبدحدثنا،ال!لمئيوسف

قال:قالتا!رعائشةعن،عمرةعنسعيد،بنسعدحدثنا،قيسابن

.(2)"ايحككسرهالمئتعظم)كسر:ء!ي!الفهرسول

حدثنا،أحمدحدثنا،(3طاهرأبوأخبرنا3)،طاهرأبووأخبرنا-6171

عن،سعيدبنيحيىأخىسعيدبنسعدعن،جريجابنأخبرنا،الوزاقعبد

5(4)دوادحديثمثل!ءالنبىعن،عائشةعن،عمرة

الشرقى،ابنحامدأبوأخبرنا،العلوئالحسقأبووأخبرنا-7162

عن،سفيانحدثنا،الؤبيرئأحمدأبوحدثنا،مزةغيريحيىبنمحمدحدثنا

المئتعظم"كسر:قالع!يمالنبىعن،عائشةعن،عمرةعن،سعيدبنيحى

.1/232،238ومالك،277/1والشافعى،(2185)المعرفةفىالمصنف(1)

وابن،(7032)داودوأبو،(80432)أحمدوأخرجه.(53562)أحمدوعنه،(5662)الرزاقعبد(2)

.(2746)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.سعيدبنسعدطريقمن(1616)ماجه

صح.:الأصلفىوفوقه.م،س:فىلي!(3-3)

به.جريجابنطريقمن(25645)أحمدواخرجه.(6256)الرزاقعبد(4)



الجنائزكتاب

ككسرهحيا")1(.

صاحبهاب!ذنمملوكةأرضفىيدفنأنرأىمنباب

صاحبهاياذنهملوحةأرضفىيدفنأنراىمنباب

بنمحمدبنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7163

حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،مئالذارسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوس

بنعمررأيت:قالميمونبنعمروعن،حصينعن،عوانةأبو

وفيه،مقتلهفىالحديثفذكر.المدينةفىبأئاميصابأنقبله!!لالخطاب

عمرعليكيقرأ:فقلالمؤمنينأئمعائشةإلىانطلق0:عمربنالفهلعبدقالاله

للمؤمنيناليوملستفإنى؟المؤمنينأمير:تقلولاال!لامالخطابابن

فسفم:قال.صاحبيهمعيدفنأنالخطاببنعمريستأذن:وقلأميرا،

بنعمرعليكيقرأ:فقال،تبكىقاعدةفوجدهاعليهادخلثئم،فاستأذن

لنفسىأريدهكنتقد:فقالت.صاحبيهمعيدفنأنويستأذنال!لامالخطاب

قدعمربنالفهعبدهذا:قيلأقبلفلفافجاء:قال.نفسىعلىاليومولأوثرنه

ياتحثاائذى:قال؟لديكما:فقالإليهرجلفأسندهارفعوخ!.:قالجاء.

ذلكمنإلئأهئم4شىكانما،للهالحمد:فقال.أذنتقد،المؤمنينأمير

بنعمريستأذن:فقلسفمثئمفاحملوخ!،قبضتأنافإذا،المضطجع

المسلمين.مقابرإلىفردوخ!ردتنىوإن،فأدخلوخ!لكأذنتفإن.الخطاب

بنالفهعبدفسفمنمشىفانطلقنابهخرجناقبضفلفا:قال،الحديثوذكر

وقال.بهالزبيرىأحمدأبىطريقمن14/114العللفىوالدارقطنى،(3167)حبانابنأخرجه(1)

هكذا.الزبيرىبهتفرد:3/1014الذهبى
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مسلمولدبطنهاوفىتموتالنصرانيةبابالجتائزكتاب

معهناكفوضعفأدخل.أدخلوه:قالت.الخطاببنعمريستأذن:وقالعمر

.(2)إسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.حبيه
(1)

هسلغولذبطنهاوفىتموتالنصرانيةباب

اللهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-6471

بنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،الشيبانئيعقوببنمحمد

،أخبرهالشامأهلمنشيخاأن،ديناربنعمروعن،جريجابنأخبرنا،عون

59/4فىمسلمولابطنها/فىالكتابأهلمنامرأةدفنزجهالخطاببنعمرأن

.(3)المسلمينمقبرة

بنمحمدحدثنا،اللهعبدأبوأخبرنا،زكرياأبووأخبرنا-7165

بنسليمانعن،جريجابنأخبرنا،عونبنجعفرحدثنا،الوهابعبد

فىمسلمولابطنهافىنصرانيةامرأةدفنأنهالأسقعبنواثلةعن،موسى

.(4)المسلمينولاالنصارىبمقبرةليستمقبرة

وتقدم.بهحصينطريقمن(1392)والبخارى.بهعوانةأبىطريقمن(6917)حبانابنأخرجه(1)

.(5320)فىمنهطرف

.(0370)البخارى(2)

به.جريجابنعن(6585،00241)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.جريجابنعن(6586)الرزاقعبدأخرجه(4)
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المصيبةعندالجلوسبابالجنائزكتاب

التعزيةأبوابجماع

المصيبةعندالجلوسباب

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6671

حدثنا،مثنىبنمحمدحدثناظا41/29،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

سمعت:قالتعمرةأخبرتنى:يقولسعيدبنيحيىسمعت:قالالوفابعبد

رق!رواحةوابنوجعفرحارثةابنقتلع!يرالنبئجاءلفا:قالتر!تهاعائشة

رجلفأتاه-البابشقوهو-البابصائرمننظرأوأنا،الحزنفيهيعرفجلس

الئانيةأتاهثئم،فذهبينهاهنأنمرهفأ.بكاءهنفذكر)1(جعفر.نساءإن:فقال

ياغلبنناوالله:فقالالئالثةفأتاهإانهفن((.:فقال.يطعنهلمإنهن:وقال

الفهأرغم:فقلت.((الترابأفواههنفى"فاحث:قالائهفزعمت.الفهرسول

منكي!اللهرسولتتركولم،!ي!جمالفهرسولأمركماتفعللم؟أنفك

المئنى)3(.بنمحمدعن""الصحيحفىومسلمالبخارئرواهالعناء)2(.

أبوحدئنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-7167

عن،سعيدبنيحيىعن،كئيربنسليمانحدئناكئير،بنمحمدحدثنا،اودفى

بنالفهوعبدوجعفرحارئةبنزيدقتللما:قالتر!ببماعائشةعن،عمرة

:قال.الحزنوجههفىيعرفالمسجدفىعجفهالفهرسولجلس!ررواحة

كثر".أقد:م،سفى(1)

والنسائى،(935)ومسلم،(43132)وأحمد.بهالوهابعبدطريقمن(5013)البخارىأخرجه(2)

به.سجدبنيحىطريقمن(3147)حبانوابن،(1846)

.(935)ومسلم،(1299)البخارى(3)
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الجنائزكتاب

.(1)قصتهوذكر

...الميتأهلتعزيةمنيستحبماباب

تعزيتهمفىالأجررجاءالميتأهلتعزيةمنيستحمثماباب

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7168

أبىبنإسماعيلحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

منساعدةبنىمولاةسعدبنتسودةمولىعمارةأبوقيسنحذثنى،أويس

عن،الأنصارئحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىبناللهعبدعن،الأنصار

فىرزالمفلامريضاعاد"من:يقولوهووي!مجاللهرسولسمعائه،جدهعن،أبيه

حئىفيهايخوفقيزالفلاعندهمنقامإذاثئمفيها،استمقععندهقعداذاحئىالزحمة

خللوجلعزاللهكساه(2)مصيبتهمنالمومناخاهعزىومن،خرجحيثمنررجع

.(3)"القيامةيومالكرامة

أبوأخبرناإملاء،العلوىمحمدبنالظفرمنصورأبوحدثنا-7169

ناصحبنعبيدبنأحمدحدثناببغداد،الأدمئ4جعفربنمحمد04

عن،إبراهيمعن،سوقةبنمحمدحدثنا،عاصمبنعلئحدثنا،النحوئ

فلهمصاباعزىإمن:!ي!الفهرسولقال:قالمسعودبنالفهعبدعن،الأسود

.(2213)اوددأبو(1)

.،مصيبةأ:م،سفى(2)

ابنوأخرجه.1/331والتاريخالمعرفةفىسفيانبنويعقوب،(1179)الصغرىفىالمصنف(3)

مخلدبنخالدتابعه:3/0314الذهبىوقالبه.قي!عنمخلدبنخالدطريقمن(1160)ماجه

منقطع.فهو،جدهيلحقلمحزمبنعمروبنمحمدبنبكروابو،بحجةولي!هذا،قي!عن

.39/5الميزانلسانوينظرمحمد(.بنأجعفر:3صفى(4-4)
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...الميتأهلتعزيةمنيستحبمابابالجنائزكتاب

روىوقد،(2)عليهأنكرمااحدوهو،عاصمبنعلئبهتفزد.(1)((أجرهمثل

أعلم.والفه،(3)غيرهعنأيضا

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبواخبرنا-7170

حدثنامحمد،بنيونسحدثنا،المنادىالفهعبيدبنمحمدحدثنا،الرزاز

فذكر.أبيهعن،قزةبنمعاويةعن،مكةينزلوكانحاتمأبوميسرةبنخالد

فمنعههلكبنثهوأن/لمجج!النبئيأتيانصغيربنىلهرجلقضةفىالحديث60/4

أنهفأخبرهبنثه)4(عنفسأله!ي!الفهنبئفلقيهالحلقةيحضرأنعليهالحزن

،عمركبهتمتعأنإليكأحبئكانأيمافلان"يا:فقاللمجج!النبىاهفعر:قالهلك

:قالللثنج".ففتحهإليهسبقكقدوجدتهإلأالجثةأبوابمنباباغداتأتىلاأو

لكلما."فذاك:قال.إلئث!حأالجنةأبوابإلىيسبقنىبللاالفهنبئيا:فقال

لهذاأهذا،فداءكالفهجعلنىالفهنبئيا:فقالالأنصارمنرجلفقام:قال

لههلكمن"لابل:قال؟لهذلككانالمسلمينمنطفللههلكمناوخاضة

.()"هلذلككانالمسلمينمنطفل

(1

(2

(3

(4

(5

بنعلىطريقمن(2،16)ماجهوابن،(0731)الترمذىوأخرجه.(375)الادابفىالمصنف

ماأكثر:ويقال...عاصمبنعلىحديثمنإلامرفوعانعرفهلاغريب:الترمذىوقال،بهعاصم

عليه.نقموا،الحديثبهذاعاصمبنعلىبهابتلى

والجرح،6/290الكيرالتاريخ:فيعليهالكلامينظرالواسطى.صهيببنعاصمبنعلىهو

فىحجرابنوقال.9/249النبلاهأعلاموسير،20/405الكمالوتهذيب،198/6والتعديل

بالثغ.ورمى،ويصريخطئصدوق:2/39التقريب

وينظر:به.سوقةبنمحمدعنمنصرربنالحكيمعبدطريقمن(0112)نوائدهفىتمامأخرجه

.13/7للمصنفالإيمانشعب

)ابنه(.:م،سفى

=،(15595)وأحمد.الأنصارىقولدون،بهميسرةبنخالدطريقمن(0872)النسائىأخرجه

-456-



...لهوالدعاءالميتعلىالترحممنالتعزيةفىيقولمابابالجنائزكتاب

الميتعلىالترخ!امنالتعزيةفىيقولماباب(و41/30

خلفولمنلهءاع؟الاو

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7171

أبىبنسعيدحدثنا،إسماعيلبنمحمدإسماعيلأبوحدثنا،الصفاراللهعبد

الرحمنعبدبوأحدثنى،سيفبنربيعةأخبرنى،يزيدبننافعأخبرنا،مريم

رجلا!صاللهرسولمعقبرنا:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعن،الحبلئ

منفاطمة"يما:فقالعرفهانظنهلامقبلةبامرأةهوإذابابهوحاذينارجعنافلما

وعزيتهم.ميتهمإليهمرحمتالبيتهذاأهلمنجئت:قالت.((؟تئجأين

وقدالكدىمعهمأبلغأناللهمعاذ:قالتالكدى؟((.معفمبلغت"فلعلك:!ال

حتىالجنة(1)رأيتماالكدىمعفمبلغت"لو:قالتذكر.مافيهتذكرسمعتك

المقابر.والكدى.(2)((أبيكجذيراها

أبوحدثنا:قالوااخرينفىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7172

أخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

لما:قالجدهعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،عمربناللهعبدبنالقاسم

منعزاءاللهفىإن:يقولقائلاسمعواالتعزيةوجاءتكي!اللهرسولتوفى

به.قرةبنمعاويةطريقمنمختصرا(1869)=والنسائى

"باب".:مفىبعده(1)

وابن،(1879)والنسائى،(2331)داودوأبو،(6574)أحمدوأخرجه.وصححه1/374الحاكم(2)

منسندهنظافةمع:14"03/314،4الذهبىوقالبه.سيفبنريعةطريقمن(3177)حبان

مناكير.عندهيونسوابن:البخارىقال،ريعةمناكير
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وإكرامهاليتيمرأسمسحمنيستحبمابابالجنائزكتاب

وإياه،فثقوافبالله،فاتماكلمنودركا،هالككلمنوخلفا،مصيبةكل

.(1)الثوابحرممنالمصابفإنفارجوا،

وجهومن،(2)رباجعنأبيهعنجعفرعناخروجهمنمعناهروىوقد

أعلم.والفه،ضعفأسانيدهوفى.(3)مالكبنأنسعناخر

بنالحسينأخبرناببغداد،جعفربنمحمدبنهلالأخبرنا-7173

بنعمرانحدثنا،وكيعحدثنامجشر،بنإبراهيمحدثنا،عئاشبنيحيى

كصمالنبئأن،الوالبئيعنىخالدأبىعن،عائشةأبىبنحسينعن،زائدة

مرسل.وهذاويأجرك")4(.الله"يرحمك:فقاقرج!عزى

وإحرامهاليتيمرأسمسحمنيستحلتماباب

أحمدبنمحمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7174

أبوحدثنا،الزقاشئمحمدبنالملكعبدحدثناببغداد،الحنظلئتميمابن

:قالعنهجريجابنحدثناوقد،سارةبنخالدبنجعفرأخبرخ!،عاصم

(ابنى)الفهوعبيدوقثمرأيتنىلو:قالجعفربناللهعبدأن،أبىحدثنى

فجعلنىإلئ".هذاإاحملوا:فقالدائةعلىجمي!اللهرسولمزإذ،نلعبالعباس

:3/4014الذهبىوقال.278/1والافعى،268/7والدلائل،(2188)المعرفةفىالمصنف(1)

حنبل.بنأحمدكذبهوالقاصم،مرسل

به.جعفرطريقمن7/269الدلائلفىوالمصنف،58/3الحاكمأخرجه(2)

.7/269الدلائلفىوالمصنف،58/3الحاكمأخرجه(3)

."الله"يرحمه:وفيه،بهخالدأبىطريقمن(12187)شيبةأبىابنأخرجه(4)

إابن،.:س،الأصلفى(5)
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واكرامهاليتيموأسمسحمنلهستحبمابابالجثائزكتا!

عفهمناستحياما،وراءهفجعلهإلئ".هذا"احملوا:لقثمقالثم،أمامه

:قالمسحكفماثلاثابرأسىمسحثم،اللهعبيدوتركقثمحملأنالعباس

:قالقثم؟فعلما:جعفربناللهلعبدقلت."ولدهفىجحفواأخلف"اللهئم

.(1)لجأ:قالبالخيرة.اأكانورسولهالله:اللهلعبدقلتاستشهد.

الإسفرايينئ)2(سختويهبنسعيدأبىبنمحمدبكرأبوأخبرنا-7175

النحوىكيسانبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،ب!طه!روكتبهبمكة

إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسن%بووأخبونا)ح(ببغداد

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوس!حدئناقالا:

نأ،هريرةأبىعن،رجلعنالجوض!،عمرانأبىعن،(3)سلمةبنحماد

فأطعمقلبكيلينأنأردت"إن:فقالقلبهقسوةجمرالنبىإلىشكارجلا

.(4)"اليتيمرأسوامسح،المساكين

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-7176

بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدئنا،إسحاق

4/61رجلاأنسلمانإلىكتبز!جنهالذرداءأباأن،واسعبن/محمدعن،سلمة

نأأردت"إن:،ظ41/30لمجراللهرسولفقالقلبهقسوةلمجرالفهرسولإلىشكا

:41"3/4الذهبىوقال.الملكعبد:منبدلا.الرقاشىمحمدبناللهعبد:وفيه،1/372الحاكم(1)

صالح.إسناده

العدل:الغافرعبدقال،المؤذنالحافظصالحوأبوالمصنفعنهحدث،بمكةانهيثمأبىعنحدث(2)

.(75)المنتخب.الثقة

"زيد".:3صفى(3)

به.سلمةبنحمادطريقمن(7576)أحمدوأخرجهء(03411)الشعبفىالمصنف(4)
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الطعاممنالميتلأهليهياماباب:الجنائزكتاب

.(1)((همعطاوالييمراسفامسحقلبكيلين

الطعاممنالميتيأهلىيهيأ(2)امم4بافي

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-7177

عن،سفيانحدثنا،المكئالربيعبنيحىحدثناالبزاز،بلالبنيحيى

جعفيرلال"ا!منعوا:قاللمجصالنبئأنجعفربناللهعبدعن،أبيهعن،جعفر

خالدابنهوهذاجعفز.(3)"يشغلهمماأأتاهم:أو."يشغلهنماأتاهنفقدطعاما

مخزومى.سارةابن

إسحافابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوبذلكأخبرنا-7178

جعفرحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،الفقيه

جعفبر،بنالفهلعبدصديقاوكان،أبىأخبرك!،المخزومئسارةبنخالدابن

لآلااعنعوا:لمجصالنبئقالجعفرنعىلقا:قالجعفربنالفهعبدسمعأنه

.(4)"يشغلهمأمزأتاهمفقدطعاماجعفبر

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7179

عن،عقيلحذثنى،الفيثحذثنى،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنأحمدأنجرنا

بنمحمدطريقمن47/153دمقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.(03511)الشعبفىالمصنف(1)

منقطع.هو:3/1404الذهبىوقالبه.واسع

!ما".:م،سوفىفيما،.العله:الحاشيةوفى.!الأصلفىأكذا:الأصلفىفوقهاكتب(2)

طريقمن(0161)ماجهوابن،(998)والترمذى،(3132)داودوأبر،(1751)أحمدأخرجه(3)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.عيينةبنسفيان

.(537)والحمبدى،1/372الحاكم(4)
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دينهبقضاءالابتداءمنالميتلولىيستحبمابابالجنائزكتاب

أهلها،منميتماتإذاكانتأنها،رعنهاعائشةعن،عروةعن،شهابابن

منببرمةأمرتوحامتها)2(،أهلها(1)الإتفرقنثمالنساءلذلكفاجتمع

منها؟كلوا:قالتثمعليهالتلبينةصبتثم،ثريداوصنعت،فطبختتلبينة)3(

ببعضتذهب،المريضلفؤادمجمة"التلبينة:يقول!يمااللهرسولسمعتفإنى

منمسلموأخرجهبكير،ابنعن"ا!جح"فىىرا!ص!ارواه.(4)((الحزن

.()الليثعنآخروجه

دينهبقضاءالابتداءمنالمئتلولىيستحبماباب

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-7180

الزعفرانى،محمدبنالحسنأخبرنا،البصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

بنسعدعن،زائدةأبىبنزكرياحدثنا،الأزرقيوسفبنإسحاقحدثنا

نفستزال"لا:قالصبهروالنبىعن،هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،إبراهيم

ص(6)رو!ص
سعد.عنجماعهرواهكذا.عنه"يقفمىحتىبدييهمعلقةالمؤمن

أبوحدثنا،بالكوفةجناحبننذيربنجناحمحمدأبووأخبرنا-7181

أإلى!.:س،الأصلفى(1)

.579/1للخطابىالحديثغريب.أهلهخاصة:الإنسانحافة(2)

.248/1الصحيحينفىماغريبتفسيرنثا.أونخالةأودتيقمنيعملحساء:التلبينة(3)

به.الليثطريقمن(6693)والنسائى،(24512)أحمدوأخرجه.(654)الآدابفىالمصنف(4)

به.عقيلطريقمن(7572)الكبرىفىوالنسائى،(5689)والبخارى

.(2216)ومسلم،(5417)البخارى(5)

طريقمن(0781)والترمذى،(59901)أحمدوأخرجه.(015)القبرعذابإثباتفىالمصنف(6)

به.زكريا

-46-ا



...وصاياهبتنفيذالتعجيلمنالميتلولييستحبمابابالجنائزكتاب

القراز،الحنينأبىبنالحسينبنمحمدأخبرنا،دحيمبنمحمدجعفر

عمرعن،إبراهيمبنسعدعن،سفيانحدثنا،دكينابنيعنىالفضلحدثنا

أنفس:لمجي!الفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،سلمةأبىابن

.(1)!نيدعليهكانمامعفقةالمؤمن

سعد.عنسعدبنصمابراهيم(2)شعبةرواهوكذلك
(3)

بتنفيذالتعجيلىمنالمنتلو3يستحمثماباب

ويضرهابالضدثةوصاياه

محمويهابنبكرأبوأخبرناالزوذبارئ،علىأبوأخبرنا-7182

حدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرى

لفا:قالأبيهعنالمثئخير،بنالفهعبدبنمطزفعن،قتادةحدثنا،شعبة

ابنأيقول:لمجي!الفهرسولقال،االتكاثر:أ!رث!تلا)ألهئكم:الايةهذهنزلت

تصذقتأو،فأبليتلبستأو،فأفنيتاكلتماإلأمالكمنلكوهل.مالىمالى:آدم

(5)ء،-(4).ء
شعبة.عنغندرحديثمن!"الصحيحفىمسلئمأخرجه.مف!يت"

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7183

به.دكينبنالفضلنعيمابىعن(10156)احمداخرجه(1)

.(125)البغدادىالحسينلأبىشجةحديث(2)

به.صعدبنإبراهيمطريقمن(2606)يحلىوابو،(1342)ماجهوابن،(0791)الترمذىأخرجه(3)

.الأولمناصحوهو،حسنحديث:الترمذىوتال

،(2342،3354)والترمذى،(16306)احمدواخرجه.(243)الكبيرالزهدفىالمصنف(4)

به.شعبةطريقمن(3615)والنسائى

.(2958)مسلم(5)
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...هنعالتصدقمنالميتلولىيستحبمايابالجنائزكتاب

بنعياشحدثنا،المنذربنإبراهيمحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

عن،أبيهعن،عبيدبنعلىبنأسيدعن،يعقوببنموسىعن،شملة)1(أبى

كثرهموأجم!اللهرسولأصحابأصغركنت:قال،و41/31الساعدئأسيدبىأ

ا!لاة؟أربعإلاالوالدبزمنللولدلمقىالا:لمجصرالط!رسولفقال:قالسماعامنه

.(2)"صديقهوإكرام،رحمهوصلة،بعدهمنعهدهوإنفاذله،/والذعاءعليه

بهيوصلموإنعنهالتصدقمنالميتلوديستحبئماباب

بنحسنبنمؤفلبنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8471

مريم،أبىبنسعيدحدثنا،المسئببنمحمدبنالفضلحدثنا،عيسى

عن،أبيهعن،عروةبنهشامأخبرخ!،كثيرأبىبنجعفربنمحمدحدثنا

لووأظنهانفسها)3(افتلتتأفىإنجمصر:للنبىقالرجلاأن،!نه!عائشة

51رو."نعم"4:قالعنها؟تصدقتإنأجزلهافهل،تصدقتيمفصت

عنأخرأوجهمنمسلموأخرجه،مريمأبىابنعن""الصحيحفىالبخارى

(5)ري،8
.عروهبنمص

.أ3:!سلمةصىف(1)

الحسينأبىطريقمن(1622)الراوىلأخلاقوالجامع،78/1الموضحفىالخطيبأخرجه(2)

به.القطان

+2/231عبيدلأبىالحديثغريبفتوص.تمرضولمفجأةماتت:نفسهاافتلتت(3)

داودوأبو،(2760)والبخارى،(24251)أحمدوأخرجه.(2317)الصغرىفىالمصنف(4)

(3353)حبانوابن،(2499)خزيمةوابن،(2717)ماجهوابن،(3651)والنسائى،(2881)

به.هثامطريقمن

.(4001)ومسلم،(1388)البخارى(5)
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الميتعلىالنياحةعنالنهىبابالجنائزكتاب

الميتعلىالبحاءأبوابجماع

الميتعلىالنياحةعنالنهىباب

علىبنالحسينعلىأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7185

حدثنامسذد،حدثنا،الحباببنالفضلخليفةأبوحدثنا،الحافظ

بايعنا:قالتعطئةائمعن،سيرينبنتحفصةعن،أئوبحدثنا،الوارثعبد

عنونهانا.(12:الممتحنةأشثا!وبالتهيمثركأ!)أن:علينافقرألمجيدالفهرسول

قالفماأجزيها.أنأريد،فلانةأسعدتنى)1(:قالتيدهامرأسافقبضتالنياحة

"الصحيح"فىالبخارئرواهفبايعها)2(.فرجعتفانطلقت،شيئالمجيدالنبئلها

.(3)الوارثعبدعنمعمرأبىعنالففظبهذا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7186

عن،ئوبأعن،الوارثعبدحدثنا،مسذدحدثنا،تمتامحدثنا،الضفارعبيد

شيئا((.باللهتشركن"لا:فقاللمجج!اللهرسولبايعنا:قالتعطئةائمعن،حفصة

أسعدتنىفلانةإنالفهرسوليا:فقالتيدهاامرأ!فقبضتالنياحةعنونهانا

قالت:.فبايعهايعنى،رجعتثئمفذهبت،شيئايقلفلمأجزيها.أنأريدوأنا

ابنة:أومعاذ.امرأةسبرةأبىوابنةالعلاءوأمسليمأمالاامرأومناوفتفما

وليسهكذامسذدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)ذاعموامرأةسبرةأبى

.8/638البارىفتحتراصلها.النياحةفىالأخرىمعالمرأةقيام:الإسعاد(1)

به.خليفةأبىعن(133)58/25الطبرانىأخرجه(2)

.(4892)البخارى(3)

مختصرا.بهمسددعن(3127)داودأبوأخرجه(4)
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الميتعلىالنياحةعنالنهىبابالجنائزكتاب

رجعتحتىذلكإلىيجبهالمأنهفيهبل،أرادتمالهااستثنىأنهفيه

فبايعها)1(.

يحيىجذىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحبوأأخبرناوقد-8771

أبوأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصورابن

لما:قالتر!نهاعطيةأمعن،سيرينبنتحفصةعن،عاصمحدثنا،معاوية

)و!:قولهإلىشئا!بالثهيمثركت!أنعكيايغنكاتمؤشتجاءكإذا!و:نزلت

إلااللهرسوليا:فقلت:قالت.النياحةمنها:قالت.!معىوف!فىيغصينك

:فقال.أساعدهمأنمنبدفلاالجاهليةفىأسعدو:ىكانوافإنهم،فلانبنى

.(3)وغيرهإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"بلالفبنى"إلأ

أدرىولا،سيرينبنتحفصةعنالأحولسليمانبنعاصمرواهكذلك

السختياخ!أيوبرواهفقدلا؟أمالإسعادفىالإذنمنفيهروىماحفظهل

يذكرفلمحفصةعنح!انبنهشامورواه،ذكرناماعلىمنهأحفظوهو

.(4)كلذمنشيئا

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7188

حفاد،حدثنا،الربيعأبوحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

.(5172)البخارى(1)

أبىطريقمن(3145)حبانوابن،(11587)الكبرىفىوالنسائى،(20796)أحمدأخرجه(2)

به.معاوية

.(937)مسلم(3)

به.هشامطريقمن(936/32)ومسلم،(07912،20798)أحمدأخرجه(4)
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4/36

الميتعلىالنياحةعنالنهىبابالجنانزكتاب

مع!روالفهرسولعليناأخذ:قالتعطئةائمعنمحمد،عن،أيوبحدثنا

وأثمسليمأئم؟نسوةخمسإلأامرأ!مناوفتفما،ننوحلا،ظ41/31أنالبيعة

51رو.(2)ذاعموامرأةسبرةأبى(1)ابنة:أومعاذ.امرأةسبرةأبىوابنةالعلاء

وامرأتان:الحديثفىوقالحفادعنالحجبىعن""الصحيحفىالبخارئ

بنمحمدروايةفىوليسالزبيع)3(.أبىعنمسلمورواه.أخرىامرأ!أو

الاستثناء.منحفصةعنعاصمروايةفىماأيضاسيرين

أخبرنا،الروزخ!أحمدبنالوليدبنأحمدحامدأبوأخبرناوقد-8971

أخبرنا،الذبرئإبراهيمبنإسحاقحدثناالطبراك!،أحمدبنسليمان

بنيحىجذىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(الززاقعبد

الززاق،عبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

حينالنساءعلىجم!النبئأخذ:قالأنسعن،ثابتعنمعمر،أخبرنا

الجاهلئة،فىأسعدننانساءإنالفهرسوليا:فقلن،ينحنألابايعهن

.(4)"الإسلامفىإسعاد"لا:جم!النبئفقال؟الاسلامفىأفنسعدهن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-7190

.اأامرأة:سفى(1)

مختصزا.بهالربغأبىطريقمن(4191)النسائىأخرجه(2)

فىعطةأممعبايعممنيفلم:معناه:القاضىوقال.(936/31)ومسلم،(1306)الخارى(3)

خمس.غيرالمسلماتمنالنياحةيتركلمأنهلا،خمسإلاالنسوةمنفيهبايعتالذىالوقت

.3/062المعلمإكمال

.(3146)حبانوابن،(1851)والنسائى،(13032)أحمدطريقهومن،(6690)الرزاقعبد(4)

.(1748)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه
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الميتعلىالنياحةعنالنهيلابالجنائزكتاب

ابنحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

منصور،بنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا،!)عيينة

وإسحاقالسرى!بوهنادإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمة!نأحمدحدثنا

حدثنا:الاخرانوقالأخبرنا،:إسحاق:قالالأنصارئ-موسىابن

سلمة:أئمقالت:قالمحميربنغبيدعن،أبيهعن،نجيحأبىابنعن،سفيان

بكاءعليهلأبكينغربةأرضوفىغريب:قلتزحبهسلمةأبوماتلما

فاستقبلها،تأتينىأنتريدمرأةاإذاعليهللبكاءتهيأتفلما:قالت.بهيتحذث

."!؟هنماللهأخرجهقدبيتاالشيطانتدخلىأن"أتريدين:فقاللمجيوالفهرسول

يتحدثبكاءلأبكينه:اللهعبدأبىروايةوفى.عنهالبكاءعنفكففت:قالت

منئسعدك!أنتريدامرأةأتتإذ،عليهللئكاءتهيأتقدكذلكأنافبينا،عنه

رواه.(3)هكبأفلمالبكاءعنفكففت:(2وقال2)،فذكوهفاستقبلها.الضعيد)1(

.(4)إبراهيمبنإسحاقعن"!الصحيحفىمسلئم

عنمضىفيمارويناماوهكذا،نياحةأوندبمعهيكونبكاءفىوهذا

.(ذلك)عنلمجي!اللهرسولونهىعليهجعفرنساءبكاءمنعائشة

النووىبشرحمسلمصحيح.الأرضوجهعلىكانماالصعيدوأصل،المدينةعوالىالصحيد:(1)

224/6.

"قالت".:مفى(2-2)

وأبو،(129)الحميدىوأخرجه.(1866)مسندهفىراهويهوابن،(9212)المعرفةفىالمصنف(3)

به.عيينةبنسفيانعن(6955)يعلى

ء(922)مسلم(4)

.(7166)فىتخريجهتقدم(5)
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لهاوالاستماعالنياحةفىالتغليظمنوردمابابالجنائزكتاب

لهاوالاستماعالنياحةفىالتغليظمنوردماباب

بنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7191

حدثنادنوقا،الرحيمعبدبنإبراهيمحدثنا،الشافعئإبراهيمبنالفهعبد

أبىابنعمروأبوأخبرك!،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(أبانحدثنا،عفان

حئانحدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا،شيرويهبنالفهعبدأخبرنا،جعفر

نأ،حذثهسلابمأباأن،حدثهزيداأن،يحيىحدثنا،أبان.حدثنا،هلالابن

لاالجاهلئةأمرمنأمتىفى"أربع:قالغججرالنبئأن،حذثهالأشعرئمالكأبا

بالتجوم،والاستسقاء،الأنسابفىوالالعن،الأحسابفىالفخريتركوهن؟

قطرابئمنسربالوعليهاالقيامةيومتقامموتهاقبلتتبلمإذاالنائحةوإن.والنياحة

بكربىأعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)نائححديثلفظ.إأجربمنرعوفى

.(2)حبانعنمنصوربنإسحاقوعن،عقانعنشيبةأبىابن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2971

معاوية،أبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

جمججر:اللهرسولقال:قالز!البههريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعن

مسلئمرواه.(3)"النسبفىوالطعن،النياحةكفز؟بهموهماالناسفى"ثنتان،و41/32

به.أبانطريقمن(3143)حبانوابن،(22903)وأحمد.بهعفانعن(22912)أحمدأخرجه(1)

به.كثيرأبىبنيحىطريقمن(42290)وأحمد

.(934)مسلم(2)

به.الأعمشطريقمن(5890)أحمدوأخرجه.(1831)الصغرىفىالمصنف(3)
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لهاوالاستماعالنياحةقىالتغليظمند!ومابابالجنانزكتاب

.(1)معاويةأبىعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفى

إبنسعيدأبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفابنمحمدأبوأخبرنا-9371

يزيدأبىبناللهعبيدعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابى

،الأنسابفىالطعن؟الجاهليةخلال!منخلال!يقول!:عباسابنسمع

51روبالأنواء)2(.الاستسقاءإنها:يقولون:سفيانقال!.الثالثةونسى.والنياحة

.(3)سفيانعنالمدينىبنعلىعن""الصحيحفىالبخارى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7194

بنمحمدعن،ربيعةبنمحمدأخبرنا،موسىبنإبراهيمحدثناداود،

لعنقال!:الخدرىسعيدأبىعن،جدهعن،أبيهعن،عطيةبنالحسن

والمستمعة)4(.النائحةلمج!اللهرسول!

اللهرحمهسليمانبنمحمدبنسهلالطيبأبوالامامحدثنا-7195

بنأحمدعتبةأبوحدثنا،الأصميعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،إملاء

حدثنا،معدانبنعفيروهوعائذأبوحدثناالوليد،بنبقئةحدثنا،الفرج

لعنع!ح!اللهرسول!إن:يقول!وهوعمرابنعندكانأنه،رباحأبىبنعطاء

.(67)مسلم(1)

من(565)الآدابفىوالمصنف.بهالأعرابىابنطريقمن9/372التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(2)

به.نصربنسعدانطريق

.(0385)البخارى(3)

أبىضعيففىالألبانىوقالبه.ربيعةبنمحمدعن(16221)احمدوأخرجه.(3128)داودأبو(4)

الاسناد.ضعيف:(685)داود
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4/64

...،دخلاوضرب،الجاهليةبدعوىالدعاءمنعنهينهىمابابالجنائزكتاب

"ليس:وقالوالموتشمة)1(.والواشمةوال!القةوالحالقةوالمستمعةالنائحة

.(2)"زجأالجنائزاتباعفىللئساء

الخد،وضرب،الجاهليةبدعوىالابمعاءمنعنهينهىماباب

والخدش،والخرق،والحلقالشعر،ونشر،الجيبوشق

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7196

نمير،بنالفهعبدحدثنا،العامرئعفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

ابنيعنىاللهعبدقال:قالمسروقعن،مئبنالفهعبدعن،الأعمشعن

ودعاالجيوبوشقالخدودضربمنمنا"ليس:غ!ج!اللهرسولقال:مسعود

الجاهلئة")3(.بدعوى

ذروأبوعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا/-9771

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالمذكرالقاسمأبىابنالحسينأبىابن

سفيانعن،مهدىبنالزحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوب

عن،اللهعبدعن،مسروقعن،مثئبنالفهعبدعن،الأعمشعن،وشعبة

رفعبالصاد،ويقال،السلق:والسالقةبها،حلتإذاالمصيبماعندشعرهاتحلقمن:الحالقة(1)

!نوالواشمة،أصحوالأولوتمرشه.وجههاالمرأةتصكأنهو:وفيلالمصيبما.عندالصوت

والمستوشمةيخضر.اوأثرهفيزرقنيلأوبكحليحشىثمبإبرةالجلديغرزأن:الوشم

.427/1،3/391،189/5النهايةذلك.بهايفعلالتى:والموتشمة

طريقمن2/198المجروحينفىحبانوابن،(02)عمربناللهعبدمسندفىالطرسوصأخرجه(2)

.51وعفير:1408/3الذهبىوقالبه.معدانبنعفير

.(1186)الصغرىفىالمصنف(3)
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الخد...وضرب،الجاهليةبدعوىالدعاءمنعنهينهىمابابالجنائزكتاب

عنالزحمنعبدعنبندارعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)بمثله!ي!النبى

.(2)أبيهعننميربنالفهعبدبنمحمدعنمسلمورواه،وحدهسفيان

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-9871

وحدثنا)ح(نعيمأبوحدثناالبرمح!،محمدبنأحمدحدثناالضفار،اللهعبد

أخبرنا،الفقيهإسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبو

عنزبيد،عن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثناعباد،بنالحسنبنموسى

(3
!و:اللهرسولقال:قال(3اللهعبدحدثنا:قالمسرودتىعن،إبراهيم

.(4)2اسولفظهما."الجاهليةبدعوىودعاالجيوبوشقالخدودلطممنمنا"ليس

.()نعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-7199

أحمدأبوحدثنا،الشرقىبنالحسنبنمحمدبناللهعبدأخبرنا،اللهرحمه

:قالالعميسأبوحدثنا،عونبنجعفرأخبرنا،الفراءالوهابعبدابنمحمد

موسىأبىابنبردةوأبىيزيدبنالرحمنعبدعنيذكرصخرةأباسمعت

به.الأعصث!طريقمن(3149)حبانوابن،(1859)والنسائى،(1141)أحمدأخرجه(1)

.(103/165)ومسلم،(1297)البخارى(2)

."اللهعبد"عن:الأصلحاشيةفى(31-3

طريقمن(1584)ماجهوابن،(1861)والنساثى،(999)والترمذى،(3658)أحمدأخرجه(4)

به.سفيان

.(1294)البخارى(5)
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الخد...وضرب،الجاهليةبدعوىالدعاءمنعنهينهىمابابالجنائزكتاب

!،(2)(1)ء،،ص،
ثم:قالا.برنةتصيح،ظ41/32امرأتهفاقبلتموسىأبىعلىأغمى:قالا

وسلقحلقممنبرىء"إنى:قال!ي!الفهرسولأنتعلمىألم:فقالأفاق

بنجعمرعنوغيرهحميل!بنعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه3وخرو"؟

.(4)بردةأبىعناخروجهمنالبخارىوأخرجه،عون

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-0072

،القنطرئموسىبنالحكمحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،الحافظيعقوب

بنالقاسمأن،جابربنيزيدبنالزحمنعبدعن،حمنئبنيحيىحدثنا

موسىأبووجع:قالموسىأبىابنبردةأبوحذثنى:قالحذثهمخيمرة

فلمأهلهمنامرأةفصاحتأهلهمنامراةحجرفىورأسهعليهفغشىوجعا

!ص؟الفهرسولمنهبرئمضنبرىءأنا:قالأفاقفلفا،عليهايرذأنيستطع

البخارئأخرجهوالشثافة)6(.والحالقة(المئسالقة)منبرئ!ي!الفهرسولفإن

.(7)موسىبنالحكموقال:فقال""الصحيحفى

الفهرحمهالفقيهمحصثبىبنمحمدبنمخمدطاهرأبوحدثنا-0172

.1/292الأنوارمثارق.البكاءعندالصوت:الرنة(1)

.إأقال:م،سفى(2)

به.عونبنجعفرطريقمن(1586)ماجهوابن،(1862)النسائىأخرجه(3)

.(1296)والبخارى،(.../104)مسلم(4)

.ا"السالقة:مفى(5)

به.موصىبنالحكمطريقمن(3152)حبانوابن،(410/167)مسلمأخرجه(6)

معلفا.(1296)البخارى(7)
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الخد...وضرب،الجاهليةبدعوىالدعاءمنعنهينهىمابابالجنائزكتا!

الحسنبنالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،كتابهأصلمنعليهةوقراءإملاء

سعيدبنعلئحدثنا،وثلاثمائةوثلاثينإحدىسنةالقطانالخليلابن

بنالملكعبدعن،شعبةحدثنا،الوارثعبدبنالصمدعبدحدثنا،النسوى

ابنةامرأتهعليهفبكتعليهأغمىموسىأباأن،حراشبنربعىعن،عمير

وسلقحلقممن؟ع!ي!اللهرسولمنهبرئمماإليكأبرأ:فقالفأفاقمئأبى

الصمد)2(.عبدعنالحلواص!حسنعن""الصحيحفىمسلئمرواه.وحرو
."(1)

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-0272

بنعمرعاملالحجاجحدثناالأسود،بنحميدحدثنا،مسددحدثنا،داود

منامرأةعنأسيد،أبىبنأسيدحدثنى:قالالربذةعلىالعزيزعبد

أخذالذىالمعروففىع!ي!اللهرسولعليناأخذفيماكان:قالتالمبايعات

ولا،جيبانشقولا،ويلاندعوولا،وجهانخمشألا،فيهنعصيهألاعلينا

(3)اء،:
.شعراششر

نىأخبر،لإسماعيلئابكربوأأخبرنا،يبلأداعمروبوأخبرناأ-3027

عامر،عن،حصينعن،فضيلابنحدثنا،حرببنعلىحدثنا،ناجيةابن

أختهفجعلته!زرواحةبناللهعبدعلىأغمى:قالبشيربنالنعمانعن

وقدإلاشيئالىقلتما:قالأفاقفلما،وتعدد.واجبلاه:وتقولعليهتبكى

به.القطانالحسينبنمحمدعن(607)الإيمانفىمندهابنأخرجه(1)

.("../104)مسلم(2)

توثيقه.فىمختلفحميد:3/1409الذهبىوقال.(3131)داودأبو(3)
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والاسترجاعالصبرمنبهتعالىاللهأمربمايتعزىأنفىالرغبةبابالجنائزكتاب

ميسرةبنعمرانعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)؟كذلكانت:!لىقيل

.(3)عليهتبكلمماتفلفا:وزاد،حصينعنعبثرورواه.(2)فضيلابنعن

ببغداد،شاذانبنإبراهيمبناحمدبنالحسنعلىأبوأخبرنا-4072

حدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأخبرنا

ابنعنمجاهد،عن،يحيىابىعن،إسرائيلأخبرنا،موسىبنالفهعبيد

.(4)ةنرمعهاجنازةتتبعاننهى!لخ!النبئأن،عمر

بهتعالىاللهأمربمايتعزىأنفىالرغبةباب

والاسترجاعالصبرمن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمداخبرنا-5072

عن،الأعمشعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

حفرتم"إذا:يقولت!-الفهرسولسمعت:قالت!الأسلمةائم/عن،شقيق4/65

بوأماتفلفا.!تقولونماعلىيوئنونالملائكةن!ف؟خيزافقولواالمريضأوالميت

ولهلنااغفزالفهغ)قولى:،و33/41:قال؟اقولماالفهرسوليا:قلتسلمة

به.فضيلبنمحمدعن529/3سعدابنأخرجه(1)

.(4267)البخارى(2)

به.عبثرطريقمن(4268)البخارىاخرجه(3)

الذهبىوقالبه.مجاهدطريقمن(5668)وأحمد.بهاللهعبيدطريقمن(5831)ماجهابنأخرجه(4)

لابالنرن)رانةا.:ماجهابنعند:قلتاكل.اراية،:ماجهابنوعند،ضحفيحىأبو:3/0411

.بالياه
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والاسترجاعالصبرمنبهتعالىاللهأمربمايتعزىأنفىالرغبةبابالجنائزكتاب

فىمسلئمأخرجه.(1)وي!عمحمدااللهفأعقبنى،فقلمهاصمالحة".عقبىمهوأعقئنا

.(2)الأعمشعنمعاويةأبىحديثمن""الصحيح

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0672

الربيع،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أفلح،بنكثيربنعموعنسعيد،بنسعدحدثنا،جعفربنإلمحماعيلحدثنا

مسليممن"ما:يقوللمجرالنبئسمعت:قالتأنهاسلمةأمعن،سفينةابنعن

فىأجزنىاللهم،راجعونإليهوإناللهإنا:وجلعزاللهأمرهمافيقولمصيبةتصيبه

فلما:قالتمنها".خيرالهوجلعزاللهأخلفإلامنها.خيزالىوأخلفمصيئتى

إلىهاجربيتأول؟سلمةأبىمنخيرالمسلمينأى:قلتسلمةأبومات

!ص.اللهرسول!روجلعؤاللهفأخلفقلتها،إنىثملمجر!اللهرسول

فقلت:،لهيخطبنىبلتعةأبىبنحاطب!صاللهرسولإلئفأرسل:قالت

نأالفهوأدعويغنيها،أنوجلعزاللهفندعوابنتها"أما:فقال.غيوزناوأبنتالىإن

إلمحماعيل)4(.عنوغيرهقتيبةعن""الصحيحفىمسلئمرواه.13)"الغيرةيدهب

،الحيرىعيسىبنعلئحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0772

منصور،عن،جريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،قطنبنمسددحدثنا

.(6675،6676)فىوتقدمبه.نميرابنعن(26608)أحمدأخرجه(1)

.(919)مسلم(2)

بنسعدطريقمن(918/4)ومسلم،(26635)أحمدوأخرجه.(0661)الادابفىالمصنف(3)

به.سعيد

.(918/3)مسلم(4)
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والاسترجاعالصبرمنبهتعالىاللهامربمايتعزىأنفىالرغبةبابالجنائزكتا!

العدلاننعم:قال!بهعمرعنالمسئب،بنسعيدعنمجاهد،عن

رجعون!إفيوإتالئهإئاقالو(ئصيبةأ!بتهمإذا)الذين(1)العلاوةونعم
ء

هم)وأؤلبكالعدلاننعم.!ورحمةزئهنمفن!لؤتعيتهخأؤلنك

.(2)العلاوةنعم.،156،157:البقرةأالمفتدون!

بنالزحمنعبدأخبرك!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7208

حدثنا،شعبةحدثنا،آدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسن

قبرعندبامرأة!تالفهرسولمز:قال!بهمالكبنأنسعنالبناك!،ثابت

تصبلمفإنك،عنىإليك:فقالت.((واصبرىالله"اتقى:لهافقالتبكىوهى

الموتمثلفأخذها!يد.الفهرسولهو:لهافقيل.تعرفهولم:قال.بمصيبتى

لمإنىاللهرسوليا:فقالتبؤابينعندهتجدفلم!يدالفهرسولبابفأتت

فىاد!ارىرواهالضدمة")3(.أؤلعندالضبر)إن:جمي!الفهرسولفقال.أعرفك

وقال.(4)شعبةعنأوجهمنمسلموأخرجه،إياسأبىبنادمعن""الصحيح

:"الأولىالضدمةعند)الف!بر:الحديثفىبعضهم

منصور،بنيحيىجذىأخبرنا،العنبرئصالحأبوأخبرنا-7209

جعفر،ابنيعنىمحمدحدثنابشثار،بنمحمدحدثنا،سلمةبندمحأ-انثدح

جعلماوالعلاوة.عدلانوالحمل.الدابةشقىأحدعلىالحملنصفوهو،عدلمثى:العدلان(1)

.2/69الأنوارمئارق.العدلينبين

منتفسير(-233)منصوربنسعيهدوأخرجه.2/270والحاكم،(1587)ال!ئعبفىالمصنف(2)

به.منصورطريق

طريقمن(2895)حبانوابن،(4231)داودوأبو،(4571)والبخارى،(58421)أحمدأخرجه(3)

ومختصزا.مطولابهشعبة

.(926/5)ومسلم،(1283)البخارى(4)
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والاسترجاعالصبرمنبهتعالىاللهأمربمايتعزىأنفىالرغبلابابالجنائزكتاب

لمجراللهرسولعن،مالكبنأنسسمعت:قالالبنانىثابتعن،شعبةحدثنا

بنمحمدعنجميعاومسلمالبخارىرواه.(1)((الأولىالضدمةعند"الضبر:قال

8!(2)
.ر.

بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5172

الله،عبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوحدثنابمرو،السيارىالقاسم

زيدبنأسامةحدثنى:قالعثمانأبىعن،الأحولسليمانبنعاصمأخبرنا

:ويقولالسلاميقرئفأرسل،فأتناقبضابنىإن!يهجحمالنبىابنةأرسلت:قال

فأرسلت."ولتحتسبفلتصبز،مسمىبأجلعندهوكلأعطىماولهأخذمالله"إن

صيهجيهماللهرسولإلىفدفع،ورجلعبادةبنسعدومعهفقام،ليأتينهاتقسمإليه

فقال،عيناهففاضتشن.كأنها:قالأنهحسبتتقعقع)3(،ونفسهالصبئ

،عبادهقلوبفىالفهجعلهارحمةداهذه:قال؟هذامااللهرسوليا:ه!رسعد

،عبدانعن"الصحيح"فىالبخارىرواهالرحماء")4(.عبادهمنالفهيرحموإنما

.()عاصمعنأوجهمنمسلموأخرجه

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-1721

طريقمن(1868)والنسائى،(12317)وأحمدبه*بثاربنمحمدعن(988)الترمذىأخرجه(1)

به.جعفربنمحمد

.(926/14)ومسلم،(1302)البخارى(2)

.3/157البارىفتححركءإذاالياب!الثىءصوتحكاية:القعقعة(3)

وأحمد.بهالمباركبناللهعبدطريقمن(1867)النسائىوأخرجه.(0651)الآدابفىالمصنف(4)

به.عاصمطريقمن(1588)ماجهوابن،(3125)داودوأبو،(5655)والبخارى،(21779)

.(923)ومسلم،(1284)البخارى(5)
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4/66

والاسترجاعالصبرمنبهتعالياللهأمربمايتعزىأنفىالرغبةبابالجنائزكتاب

المغيرةبنسليمانحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،

:داودأبوقال.أنسعن،ثابتعنكلهم،سليمانبنوجعفرسلمةبنوحماد

بعضفىبعضهمحديثدخلوقدأنسبنالنضرمنسمعهشيخوحذثناه

يعنىالزجلهذاأرى:أنسأئموهىسليمأئملامرأتهأنسأبومالذقال:قال

طلحةأبوفجاء،هنالكفهلكالشامأتىحتىفانطلقالخمر.يحرم!النبئ

ولكنكيرذ،مثلكماطلحةأبايا:فقالتذلكفىفكفمهاسليمأئمفخطب

.(1)دهركذاكوما:فقال.أتزؤجكأنيصلحلا،مسلمةةمرأاوأناكافرامرؤ

ولاصفراءأريدلافإنى:قالتوالبيضاء.الصفراء:قالدهرى؟وما:قالت

بذلكلك:قالت؟بذلكمحرفمن:قال.الإسلاممنكأريدبيضاء،

فىجالسنجمي!الفهورسوللمجقهالنبئ/يريدطلحةأبوفانطلقلمجي!.اللهرسول

فأخبر!جاء."عينيهبينالإسلامغزةطلحةأبوأجاءكم:قالرآهفلفاأصحابه

مهراأنبلغنافما:ثابتقال.ذلكعلىفتزؤجها،سليمأمقالتبما!رالنبئ

مليحةامرأةوكانتفتزؤجها،مهرا،بالاسلامرضيتأنهامنهأعظمكان

حئاطلحةأبويحبهوكان،بنئمنهولدحتىمعهفكانتصغز،فيهاالعينين

فانطلق،لهتضعضعأولمرضهطلحةأبووتواضعالصخبئمرضإذ،شديدا

أبىإلىينعينلا:ر!تهاسليمأمفقالت،الصبئماتؤ!ي!النبىإلىطلحةأبو

طلحةأبووجاءووضعتهالصبئفهيأت.لهأنعاهأناأكونحتىابنهأحاطلحة

طلحةأبايا:فقالت؟بنىاكيف:فقال،عليهادخلحتى!ي!اللهرسولعندمن

.2/145النهايةوارادتى.همتى:أىبكذا.دهرىوما،دهرىذاكما:يقال(1)
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والاسترجاعالصبرمنبهتعالىاللهأمربمايتعزىأنفىالرغبةبابالجنائزكتاب

بعشائهفأتتهالحمد.فلفه:قال.ال!اعةمنهأسكناشتكىمنذكانما

أنهعلمتفلفامنها،فأصابلهوتعزضتفتطثبتقامتثئم،منهفأصاب

عارثةقوماأعارواقوماأنلوأرأيت،طلحةأبايا:قالتمنهاوأصابطعم

عرالفهفإن:قالتلا.:فقال؟يمنعوهمأنلهمأكانإثاها،فسألوهملهم

فغضب،واصبر.ابنكفاحتسب،إليهقبضهثثمعارثةابنكأعارككانوجل

إلىغداثثم!ابنىإلئنعيتبهوقعتبماوقعتإذاحتىتركتينى:قالثثم

ليلتكما".غابرفىلكماالفه"بارك:إ!ك!الفهرسولفقالفأخبرهعقييهالفهرسول

تخرج!كقي!الفهرسولمعتسافرر!نهماسليمأثموكانت،الحملذلكمنفتلقت

سليبمأئمولدت"إذا:كيهييهالفهرسولوقال،دخلإذامعهوتدخل،خرجإذامعه

كنتإنىالفهثم:قالتالمدينةمنقربهمليلةالطلقفأخذهابالصبئلما.فأتوى

فولدتالأمر.هذاحضروقدنبئكخرجإذاوأخرجنبثكدخلإذاأدخل

إلىبالصبىانطلق:أنسلابنهافقالت،المدينةقدماحينيعنىغلاما

وغنماإبلايسموهوع!ي!النبىإلىبهفانطلقالضبئأنسىفأخذع!ي!.الفهرسول

يدهفىمافألقىنعم.:.قال"؟ملحانابنة"أولدت:لأنسقالإليهنظرفلفا

يحنكفجعلالتمرع!ي!النبئفأخذ."عجوةبتمرات"ا"ذوفى:فقالالضبئفتناول

فحنكهالئمر".الأفص(؟حبئإلى)انظروا:فقال(1)يتلفظالصبئوجعلالضبئ

.(2)المسلمينخيارمنيعذوكان:ثابثقال،الفهعبدع!يموسفاهالفهرسول

.358/1الأنوارمارق.الفمفىباللسانالطعامبقيةتتبع:التملظ(1)

وأحمد-به.المغيرةبندليمانطريقمن(13026)أحمدوأخرجه.(2168)الطيالسى(2)
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والاسترجاعالصبرمنبهتعالىاللهأمربمايتعزىأنفىالرغبةبابالجنائزكتاب

قضة،ثابمقعنالمغيرةبنسليمانحديثمن""الصحيحفىمسلئمأخرجه

إسحاقحديثمنالبخارئوأخرجه،التزويجقضةمنقبلهامادونالوفاة

مختصرا)1(.أنسعنطلحةأبىبنالفهعبدابن

حدثنا،عدقابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-7212

)ح(جعفبرأبوجعفربنالفهعبدحدثنا،كاملأبوحدثنا،موسىبنعمران

بنمحمدأخبرنا،المهرانئإبراهيمبنمحمدبنأحمدسهلأبووأخبرنا

الجوهرئمحمدبنعياشالفضلأبوأخبرناالتاجر،الحسينبنالحسن

قالا:القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

الجوهرى،عيسىبنمحمدبنعئاشحدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا

عن،ديناربناللهعبدعن،جعفربنالفهعبدحدثنارشيد،بنداودحدثنا

ويأمح!غدوةيحملهماابنلهماوكانمقعدانبمكةكان:قالعمربناللهعبد

أمسىفإذاعليهما،فيكتسبيذهبثئمفيه،فيضعهماالمسجدبهما

فقالمات.:فقالواعنهفسألجم!الفهرسولففقدهفأقلبهما،احتملهما

لمجي!الفهرسولكانثئم.إالمقعدينابنلتركلأحل!أحذتركالو:لمجي!الفهرسول

.(2)دوادحديثلفظذلك.يقولكثيرا

،حبانوابن،(4951)داودوأبو،(22/2144)1689/3ومسلم،(12795،14065)-

بهوأتى.بهجعفرطريقمن(8187)حبانوابن،(1334)والنسائى.بهحمادطريقمن(4531)

مختصزا.وبعضهممطولا،بعضهم

.(1301،1502)والبخارى،(107/2144)1909/4مسلم(1)

وأخرجه=به.كاملأبىطريقمن(5967)الأوصطفىالطبرانىوأخرجه.ا4/495عدىابن(2)
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والاسترجاعالصبرمنبهتعالىاللهأمربمايتعزىأنفىالرغبةبابالجنائزكتاب

بنعبيدبنأحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1372

الجلأبحمدانبنالزحمنعبدمحمدوأبوالحافظالأسدىإبراهيم

محمدبنإسحاقحدثناديزيل،بنالحسينبنإبراهيمحدثناقالا:

عمر،بناللهعبيدأخيهعن،العمرىعمربنالفهعبدحدثنا،الفروى

بنتحمنةعن،أبيهعن،جحشبىبناللهعبدابنمحمدبنإبراهيمعن

إليهوإناللهإنا،الله:يرحمهفقالت.أخوكقتللها:قيلأنهجحشبى

إليهوإناللهإنا،اللهرحمه:فقالت.حمزةخالكقتل:لهافقيل.راجعون

))إن:جمبرالنبىفقال!واحزناه:فقالت.زوجكقتل:لهافقيل.راجعون

.(1)"ءىشلليستلشعبةالمرأةمنللزوج

بنعمربنمحمدبكبرأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-7214

وكيغ،أخبرنا،الكوفئالعبسئاللهعبدبنإبراهيمحدثناالزاهد،حفص

بنعلقمةعندالمصاحفنعرضكنا:قالظبيانأبىعن،الأعمشعن

يهدبأللهيؤمنومناللهبإذنإلامصيبؤمنأصاب)مآ:الايةبهذهفمزقيس

فيعلمالمصيبةتصيبهالرجلهو:فقالعنهافسألناه:قال.،اا:التغابنأققبهر!

المدينى:3/1413الذهبىوقالبه.الاسماعيلىطريقمن428/6الغابةأسدفىالأثيرابن-

.51و

.الجلابحمدانبنالرحمنعبد:منبدلا.الدقاقيزيدبنعبدان:وفيه.4/61،62الحاكم(1)

الذهبىوقالالمصغر.اللهعبيدذكربدونبهالفروىطريقمن(1590)ماجهابنوأخرجه

واحزناه.:مكان.واحرباه:وفيه،غريب:3/1341
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احتسبهماذابالأولادالمصيبةفييرجيمابابالجنائزكتاب

ويسفم)1(.فيرضىالفهعندمنأنها

.(2)!حبهمسعودبنالفهعبدعنهذاوروى

احلسبه!اإذابالأولادالمصمبةفىيرجىما/باب67/4

جعفرحدثنا،عيسىبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5172

بنيحيىحدثنا:قالواعلىبنوإبراهيمالذهلئمحمدبنوموسىمحمدابن

عن،المسئببنسعيدعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيى

الولدمنثلانةالمسلمينمنلأحديموتألا:قال-لجي!النبىعن،هريرةأبى

ابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه،ظ410/34(3)،القسمتحئةإلأافماركعمشه

.(4)ىحيبنيحىعنمسلثمورواه،مالكعنأويسأبى

علىبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-6172

أخبرنا،الززاقعبدأخبرنا،الذبرئإبراهيمبنإسحاقحدثنا،بمكةالأدمئ

عنمسلئمرواه.(دأ)الحنثل!لغواالم:وزادمعناهفذكر.الزهرئعنمعمز،

اللهعبدبنإبراهيمطريقمن9/329تفسيرهفىوالعلبى،(9976)الشعبفىالمصنفأخرجه(1)

به.الأعمشطريقمن23/12والطرانى،2/295تفسيرهفىالرزاقوعبدبه.

.14/516روص!ملاالدرفىكما-منصوربنسعيدأخرجه(2)

حبانوابن،(4187)والنسانى،(0601)مذىوالتر،(02101)أحمدطريقهومن،1/235مالك(3)

(2942).

.(2632/051)ومسلم،(6656)البخارى(4)

.(7721)أحمدوعنه،(13902)الرزاقعبد(5)
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احتسبهمإذابالأولادالمصيبةفييرجىمابابالجنائزكتاب

الززاق)1(.عبدعنوغيرهرافعبنمحمد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7217

أبوحدثنامسدد،حدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

سعيدأبىعن،ذكوانصالحأبىعن،الأصبهاخ!بنالرحمنعبدعن،عوانة

"ما:قالثم،اللهعلمهممافعلمهن!لمجييهاللهرسولفأتاهناجتمعننسوةأن

فقالتالنار".منحجابالهاكانواإلأثلاثةولدهامنيديهابينتقدمامرأ؟منمنكن

"الصحيح"فىالبخارىرواه"واثنين")2(.:قال؟واثنيناللهرسوليا:امرأة

.(3)عوانةأبىعنكاملأبىعنمسلمورواهمسدد،عن

عنشريكورواه.هريرةأبىعنأبيهعنصالحأبىبنسهيلرواهوقد

.(4)هريرةوأبىسعيدأبىعنصالحأبىعنالأصبهانىابن

.(سعيد)أبىعنصالحأبىعنالأصبهاخ!ابنعنشعبةورواه

فىسهيلزاد.(6)هريرةأبىعنحازمأبىعنالأصبهانىابنوعن

"فتحتسبهم".:روايته

.(2632/015)مسلم(1)

به.ايأصبهانىبنالرحمنعبدطريقمن(1249)والبخارى،(06111)أحمدأخرجه(2)

.(6332)مسلمو،(0173)البخارى(3)

به.شريكعن(11987)شيبةأبىوابن.(1249)عقبمعلقاالبخارىأخرجه(4)

البهرىفىوالنسائى،(2634)ومسلم،(101،102)والبخارى،(11296)أحمدأخرجه(5)

به.شعبةطريقمن(2944)حبانوابن،(5896،5897)

.(2634/153)ومسلم،(021)عقبالبخارىأخرجه(6)
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احتسبهمإذابالأولادالمصيبةفىيرجىمابابالجنائزكتاب

طاهرأبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-1872

حدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،المحفداباذئالحسنبنمحمد

أبيه،عن،صالحأبىبنسهيلعن،عمربنالفهعبدحدثنامخلد،بنخالد

لمثلاثةأوولدانلهأصيب)من:جمفالفهرسولقال:قالء!بههريرةأبىعن

الئار")1(منسترالهكانوافاحتسبهمالحنثل!لغوا

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7219

عن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

منلنسوةقال!يدالقهرسولأن،زحبههريرةأبىعن،أبيهعن،سهيل

فقالت."الجنةدخلتإلاكعحتسبهـمالولدمنثلانةلإحداكنيموت"لا:نصارالأ

"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)!اثنين"أو:قالالفه؟رسوليااثنينأو:امرأة

(3)"يرير

!حيبه.عن

إسحاقابنبكرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0272

،مهدىبنإبراهيمحدثناالناقد،يحيىبنزكرئا(4)يحيىأبوأخبرنا،الفقيه

مالكبنأنسعن،صهيببنالعزيزعبدعن،سعيدبنالوارثعبدحدثنا

إلاالحنثل!لغوالمثلاثةلهيتوفىمسلبممنأما!يو:الفهرسولقال:قال

.(9744)الشعبفىالمصنف(1)

،(7357)وأحمد.بهالدراوردىطريقمن(1294)حبانوابن.بهقتيبةعن(6189)أحمدأخرجه(2)

.بنحوهسهيلطريقمن(5898)الكبرىفىوالنسائى

.(2632/151)مسلم(3)

.1/156الحنابلةوطبقات،01/461بغدادتاريخوينظرإبن".:مفىبعده(4)
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احتسبهمإذابالأولادالمصيبةفىيرجىمابابالجنائؤكتاب

."رحمتهبفضلالجنةاللهأدخله

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-1272

.الوارثعبدحدثنا،المعنىحمادبنيوسفحدثنا،زكريابنالقاسمأخبرض!

دىا!ارىرواهإيماهم")1(.رحمته"بفضل:قالأنهإلا،بمعناهفذكره

.(2)الوارثعبدعن،و35/41معمرأبىعن""الصحيح

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2272

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالجرجانئمحمدبنمسعودسعيدوأبو

بنحفصبنعمرحدثنا،بالرقةالميمونئعلىبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنعمروابنزرعةأبىعن،معاويةبنطلقجدهعن،أبىحدثنا:قالغياث

قداللهرسوليا:فقالتلمجتالنبئمرأةاأتت:قالز!حبههريرةأبىعن،جرير

51رو.(4)"رانلامنشديل!بحظار)3(احتظرت"لقد:فقال.ولدىمنثلاثةدفنت

(5)

حفص.بنعمرعن""الصحيحفىمسلم

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7223

(1

(2

(3

(4

(5

به،حمادبنيوسفعن(1605)ماجهوابن،(1002)الكبرىوفى،(1872)النسائىأخرجه(

به.العزيزعبدطريقمن(1381)والبخارىإإياهم،.:الصغرىفىالنسالىعندوليس

.(4821)البخارى(

النهايةدخولها.ويؤمنكحرهايقيكالنارمنعظيمبحمىاحتميتلقدأرادبحظار:احتظرت(

1/404.

بنحفصطريقمن(1877)والنسائى،(9437)أحمدوأخرجه.(0621)الآدابفىالمصنف(

به.غياث

.(155/2636)مسلم(
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احتسبهمإذابالأولادالمصيبةفييرجيمابابالجنائزكتاب

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

حسانأبىعن،ال!ليلأبوحدثنا،أبيهعن،سليمانبنمعتمرحدثنا،بكر

لمجججواللهرسولعنمحدثىأنتفهلابنانمحرمات:هريرةلأبىقلت:قال

يلقى،الجنةدعاميص)1(إصغارهمنعم:قالموتانا؟عنأنفسنابهتطئببحديث

حتىينتهىفلاهذا،ثويكبصنفة)2(أناآخذكمابيدهفيأخذأباهأوأبويهأحدهم

.(4)((ةئجلا(3)وأباهاللهيدخله

أحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا/-7224

حدثنا،مسددحدثنا،العنبرىالمثنىأبوحدثنابمرو،الذاربردىحاتمابن

!و:الفهرسولقال:فقال:قالأنهإلابمعناهفذكرهالتيمى.عن،يحيى

بنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.()!الجنةدعاميص"صغارهم

(6)ء2صص
سعيد.بنيحيىعنسعيدبناللهعبيدوعن،معتمرعنوغيرهالأعلىعبد

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7225

حدثنا،الهيثمبنعثمانحدثنا،الحسنبنإسحاقحدثنا،الشافعئالفهعبد

فىالدخالأيضساوالدعموصالماء،مستنقعفىتكوندويبةوهى،دعموصجمع:الدعاميص(1)

فىالصبيانأنكما،موضعمنيمنعونلامنازلهمفىدخالونالجنةفىسياحونأنهمأى؟الأمور

.2/120النهايةأحد.منهميحتجبولاالحرمعلىالدخولمنيمنعونلاالدنيا

.125/1الصحيحينفىماغريبتفسير.الهدبفيهاالتىالناحيةبل:وقيل،حاشيته:الثوبصنفة(2)

.!)إياه:سنى(3)

به.سليمانطريقمن(03311)أحمدأخرجه(4)

به.يحىطريقمن149/8الكمالتهذيبفىالمزىأخرجه(5)

.(2635)مسلم(6)
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احتسبهمإذابالأولادالمصيبةفىيرجىمابابالجنائزكتاب

من"ما:!شي!اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعن،عوف

الجنةوأبويهمالفهأدخلهمإلأالحنثل!لفوالمالولدمنثلانةلهمايموتمسلمين

الجنة.ادخلوا:لهمفيقالالجنةأبوابمنبابعلى"ويكونون:قال."رحمتهبفضل

بفضلوأبواكم)2(أنتمالجنةادخلوالهم:فيقالأبوانا.يجىءحئى:(1)فيقولون

.الفهلا)3(رحمة

كفاية.ذكرناوفيما،كثيرةالبابهذافىوالأخبار

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2672

معاوية،أبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

حدثنا،سليمانبنمحمدبنسهلالطمبأبوالإماموحدثنا)ح(الأعمشعن

بنمحمدحدثنا،الثقفئإبراهيمبنإسحاقبنمحمدحدثنا،والدىالإمام

بنالحارثعن،التيمىإبراهيمعن،الأعمشعن،جريرحدثنا،الصباح

الزقوبتعدوناما:ءشي!اللهرسولقال:قالمسعودبنالفهعبدعنسويد،

الرجلوكئهبالزقوب،ذاكإليس:قالله.يولدلاائذىهو:قالوا."؟فيكم

لاالذى:قالوا.((؟فيكمالضرعةتعدون"فما:قالشيئا((.ولدهمنيقدئملمائذى

لفظ."الغضبعندنفسهيملكائذىوكئه،بذاكأليس:قال.الرجالتصرعه

تعذون؟اما:أولاقالوتإخيزتقديئممعاويةأبىحديثوفى،جريرحديث

الا،.:سفىبعده(1)

أاباؤكم(.:الأصلوحاشية،سفى(2)

وأخرجه.الحسنبنإسحاق:منبدلأ.الحسنبنالحسن:وفي،(9747)الثمحبفىالمصنف(3)

به.عوفطريقمن(1875)والنسائى،(06221)أحمد
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احتسبهمإذابالأولادالمصيبةفىيرجىمابابالجنائزكتاب

الذىالصرعةولكن"لا:قال.الرجالتصرصهلاائذى:قالوا."؟الصرعةفيكم

فيكمتعدونما،ظ4/35"أ:لمججوالفهرسولوقال:قال.!الغضبعندنفسهيملك

الذىالزقوبوكن"لا،:قال.لهيولدلاالذىالزقوب:قلنا:قالالرقوب؟".

شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلئمرواهشيئاأ)1(.ولدهمنيقدملم

.(2)ريرجعنوعثمانقتيبةوعن،معاويةأبىعنوغيره

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-7227

:قالسنانأبىعن،سلمةبنحمادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

حذثنى:فقال،القبرشفيرعلىجالس!الخولاخ!طلحةوأبو،سناناابنىدفنت

"إذا:لمجح!الفهرسولقال:قالموسىأبىعن،الزحمنعبدبنالضحاك

لهابنوا:قال.واسترجعحمدك:قالواعبدى؟قالما:لملائكتهقالالعبدابنالفهقبض

.(3)"دمحلابيتهوف!ملو،الجنةفىبيئا

يعقوببنالفهعبدالعباسأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-2872

سعيد،بنيحيىحدثناالكرماخ!،يعقوبأبىبنمحمدعن،الكرمانئ

عق،الحنفئالوليدبنسماكجذىحذثنى،الحنفئبارقبنرئهعبدحدثنا

طريقمن(0952)حبانوابن.بهمعاويةأبىطريقمن(4779)داودوأبو،(3626)أحمدأخرجه(1)

به.ايأعمشطريقمن(5691)حبانوابن،(2608/106)ومسلم.بهجرير

.(.../2608)مسلم(2)

من(2948)حبانوابن،(1021)والترمذى،(19725)احمدوأخرجه.(510)الطيالسى(3)

موسىأبىعنالضحاك:3/1415الذهبىوقال.غريبحسن:الترمذىوقالبه.حمادطريق

مرسل.
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نياحةولاندببلاالبكاءفيالرخصلأبابالجنائزكتاب

أفتىمنفرطان)1(لهكان"من:يقوللمجي!الفهرسولسمعأنه،عباسابن

"وواحلىة:قال؟اللهرسولياوواحدة:ر!لفاعائشة!قمالت."الجنةاللهأدخله

لممنفرطفأنافرط،أفتىمنلهيكنلم"فمن:عج!اللهرسولقالثم."موفقةيا

.(2)((ىلثمبيصابوالمفرط،لهيكن

الله،رحمهسليمانبنمحمدبنسهلالطيبأبوالاماموحدثنا-9272

إبراهيمبنمحمدحدثنا،الدقاقعلىبناللهعبدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا

الحنفئ.بارقبنربهعبدحدثنا،البركئإبراهيمبنعيسىحدثنا،العبدى

.(3)بمعناهفذكره

نياحةولاندببلاالبحاءفىالرخصةباب

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-7235

أبوحدثنا،نصربنسعدانحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

ر!قمازيدبنأسامةعن،النهدىعثمانأبىعن،الأحولعاصمعن،معاوية

:!مجاللهرسولفقالشنفىكأنهاتقعقعونفسهاابنتهبابنةلمجي!!النبئأع!:قال

بنسعدلهفقالوبكى:قال."مسمىأجلإلىوكل،أعطىماوللهأخذما"لفه

:!مجاللهرسولفقالالبكاء؟عننهيتوقد/أتبكىاللهرسوليا:عبادة

.3/434النهاية.قبلهماتإذاصغيرا.لهابنافلانافترط:يقال(1)

حسن:الترمذىوقالبه.بارقبنربهعبدطريقمن(0621)والترمذى،(3098)أحمدأخرجه(2)

الألمة.منواحدغيرعنهروىوقد،بارقبنربهعبدحديثمنإلانعرفهلاغريب

.(9751)الشعبفىالمصنف(3)
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نياحةولاندببلاالبكاءفىالرخصةبابالجنائزكتاب

الرحماء")1(.عبادهمنالئه-!حموإئماجمباده،قلوبفىالئهجعلهارحمةهى)إئما

معاوية،أبىعنشيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه

.(2)الأحولعاصمعناوجهمنالبخارئوأخرجه

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7231

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبو

عن،المغيرةبنسليمانحدثنا،النضرأبوحدثنا،الضغاخ!إسحاقبنمحمد

فسميتهغلاثمالليلةلى"ولد:!الفهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،ثابت

سيف.أبو:ألهيقالبالمدينةقينامرأةسيفأمإلىدفعهثئم.((إبراهيمبأبى

ينفخوهوسيفأبىإلىفانتهينامعهوانطلقتيزورهجمفالفهرسولفانطلق

يدىبينالمشىفأسرعت:قالدخانا.ممتلئوالبيت:قال.بكيره

أمسك،و36/41لمجتاللهرسولجاء:فقلتسيفأبافأتيتح!مبالفهرسول

الفهشاءماوقالإليهفضفهبالضبىفدعا!ي!مبالفهرسولفجاءفأمسك.أمسك

(3)بنفسهيكيدوهو!ي!مبالفهرسوليدىبينرأيتهفلقد:أنصىقال.يقولأن

القلب،ويحزنالعينأتدمع:وج!مبالفهرسولفقال،ع!جواللهرسولعينافدمعت

فىمسلئمرواهلمحزونون(()4(.بكإناإبراهيمياواللهربنا،يرضىماإلانقولولا

.(0721)فىوتقدم.بهمعاويةأبىطريقمن(3158)حبانوابن،(21779)أحمدأخرجه(1)

.(4281،5565)والبخارى،(923)مسلم(2)

.2/306الجوزىلابنالحديثغريببها.يجودأى:بنفسهيكيد(3)

طريقمن(2092)حبانوابن،(6213)داودوأبو.بهالنضرأبىهاشمعن(41013)أحمدأخرجه(4)

به.سليمان
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نياحةولاندببلاالبكاءفىالرحصةبابالجنائزكتاب

عنآخروجهمنالبخارىوأخرجه،سليمانعنوشيبانهدبةعن"الصحيح"

.(1)سليمانعنموسىورواه:قال!،ثابت

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-7232

أبىابنعن،عوانةأبوحدثنا،شيبانحدثنا،جابربنالفضلبنمحمدحدثنا

بنالرحمنبعبدمح!مجالنبئخرج:قال!اللهعبدبنجابرعن،عطاءعن،ليلى

حجرهفىفوضعهبنفسهيجودإبراهيمابنهاذابا،النخلإلىل!نهعوف

قال!:؟الناستنهىوأنتأتبكى:عوفبنحمر!انزعبدفقال!،عيناهففاضت

عندصوت،فاجرينأحمقينصوتين،النوحعقنهيثانماالبكاء،عنأنهلم"إنى

لمجيوب،وشقؤجوه،خمشفصيبةعندوصوبئشيطافي،ومزاميرولعبلهيرنغمة

صدقووعدحقأمرأنهلولاإبراهيئميا،يرحئملايرحئملاومن،رحمةهووهذا،ورنة

لمحزونون،بكوإناهذا،منأشذهوخزناعليكلحزنابأولنا،سيلحقآخرناوأن

.(2)((بزلايسخطمانقولولاالقلبئويحزنالعينتبكى

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-7233

وهب،بناحدثنا،سوادبنعمروحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،الأنصارىالمعلىبنالحارثبنسعيدعن،الحارثبنعمروأخبرنا

!صاللهرسول!فأتاه،لهشكوىةعبادبنسعداشتكى:قال!أنهعمربناللهعبد

مسعود،بقاللهد!عووقاصأبىبنوسعدعوفبنالرحمنعبدمعيعوده

.(0313)والبخارى،(5231)مسلم(1)

حسن.حديث:الرمذىوقالبه.ليلىأبىابنطريقمن(0510)الرمذىأخرجه(2)
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عليهيبكىالذىيموتأنإلىالبكاءفىرخصمنبابالجنائزكتاب

الله.رسوليالا:فقالوا."؟ىضق"اقد:فقالغشيةفىوجدهعليهدخلفلما

"ألا:فقالبكواجمجماللهرسولبكاءالقومراىفلفا،جمحماللهرسولفبكى

وأشاربهذا-يعذبوكن،القلببحزنولاالعينبدمعيعذبلااللهإن،تسمعون

ابنعنأصبغعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)((يرحمأو-لسانهإلى

.(2)داوسبنعمروعنمسلمورواه،وهب

عليهيبحىالذىيموتأنإلىالبحاءفىرخصمنباب

المهرجانئ،الحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-7234

البوشنجئ،براهيمإبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا

عن،عتيكبنجابربناللهعبدبنالفهعبدعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا

نأأخبرهأنه،مهأأبواللهعبدبنالفهعبدجدوهوعتيكبنالحارثبنعتيك

قدفوجدهثابتبناللهعبديعودجاءكحماللهرسولأن،أخبرهعتيكبنجابر

عليك"غلبنا:وقالجمجماللهرسولفاسترجع،يجبهفلمبهفصاح،غلب

فقاليسكتهن،عتيكابنفجعل،وبكينالنسوةفصاح."الربيعابايا

الوصبوط:قالوا."باكيةتبكينفلاوجبف!ذاإدعهن،/:ع!ج!الفهرسول4/70

.(3)"تامإاذا:قالالفه؟رسوليا

ابنطريقمن(3159)حبانابنوأخرجه.(16501)والشعب،(1188)الصغر!فىالمصنف(1)

به.وهب

.(924)ومسلم،(1304)البخار!(2)

داودأبوطريقهومن،1/233،234يحىوبرواية،(مخطوط-73)صبكيرابنبروايةالموطأ(3)

.(3189،3190)حبانوابن،(1845)والنسائى،(1131)
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عليهيبكىالذىيموتأنإلىالبكاءفىرخصمنبابالجنائزكتاب

أحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7235

حدثنا،عمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسن(ظ36/41حدثنا،السماكابن

رجعلما:قالمالكبنأنسعنالرهرى،حدثنىزيد،بنأسامة

بواصلاحمزة"لكن:فقاليبكينالأنصارنساءسمعأحدمن!شجمالفهرسول

استيقظثمت!عاللهرسولفنام،لحمىفبكينالأنصارنساءذلكفبلغ.((د

علىلمكينولافليئكين)1(،،اليوممنذدمكينمازلنويحهن"يا:فقاليبكينوهن

.(2)((اليومبعدهالك

عمر:ابنعننافععنأسامةعن:قيلوقد

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا-7236

أسامةأخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،مسعودبنسعيدحدثنا،المحبوبئ

نساءفسمعأحديومكيمالفهرسولرجع:قالعمرابنعن،نافععن،زيدابن

!جشن."دبواكىلاحمزة"لكن:فقالهلكاهنعلىيبكينالأشهلعبدبنى

"يا:فقاليبكينوهنفاستيقظورقد،عندهحمنئعلىفبكينالأنصارنساء

.(3)((اليومبعدهالكعلىلمكينولافليرجعن،مروهن،الانحتىلههناانهنويحهن

فىكقولهكانالعمومبهأرادإن.((اليومبعدهاللثعلىلمكين"ولا:و!ولى

ولالمرا!!نأنل!وباكيةآ(.تبكينفلاوجب"دإذا:عتيكابنحديث

فليسكتن!.س،م:9ىف(1)

به.زيدبنأسامةطريقمن(0361)يعلىأبووأخرجه.1/381الحاكم(2)

به.أسامةطريقمن(1591)ماجهوابن،(4984،5563)أحمدوأخرجه.ا3/95الحاكم(3)
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الموتبعدالبكاءجوازعلىتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

وردتوقد.عليهمبكيتنماحسبكن:قالفكأنه،أحدشهداءمنهالكعلى

حديثفيكون،القلبوحزنالعينبدمعالموتبعدالبكاءفىالزخصة

أعلم.والفه،الاختيارعلىمحمولاعتيكبنجابر

،

الموتبعدالبحاءجوازعلىتدلأخبارسياقباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبواخبرنا-7237

،حرببنسليمانحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالمخفار،عبيد

:قالمالكبنأنسعن،هلالبنحميدعن،أئوبعن،زيدبنحفادحدثنا

نأقبلنعاهم،رواحةبنالفهوعبدحارثةبنوزيدجعفرا!ي!الفهرسولنعى

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)تذرفانوعيناهنعاهم،خبرهميجىء

.2حرببنن-

لمججالفهلرسولابنةشهدنا:قالأنهمالكبنأنسعنرؤيناوقد

.(3)تدمعانعينيهفرأيت،القبرعلىجالسن!ي!الفهورسول

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7238

بنمحمدحدثناقالا:يعقوببنالحسنالفضلوأبوالحافظيعقوب

،كيسانبنيزيدمنينأبوحدثناعبيد،بنيعلىأخبرناالفراء،الوفابعبد

من(3757)والبخارى.بهزيدبنحمادطريقمن(1877)والنسائى،(4262)البخارىأخرجه(1)

به.حميدطريق

.(0363)البخارى(2)

.(7127،7128)فىتقدم(3)
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الموتبعدالبكاءجوازعلىتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

منوأبكىفبكىمهأقبر!سجاللهرسولزار:قالهريرةأبىعن،حازمأبىعن

فلملهاأسعنفرأنواستأذنته،لىفأذنقبرهاأزورأنربى"استأذنت:قالثم،حوله

حديثمنمسلمأخرجه.(1)"الموتتذكرفمانها،القبورفزوروالى،يوذن

(2)

يزيد.

،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،اللهعبدأبووأنجرنا-7239

.(3)فذكره.يزيدحدثنا،عبيدبنمحمدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا

.4عبيدبنمحمدعنشيبةأبىابنبكرأبىعنالنسخبعفب!فىمسلمرواه

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-7240

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

،كيسانبنوهبعن،عروةبنهشامعن،معمزأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

ابنعندجالساكانالأزرق،و37/41بنسلمةأن،أخبرهعمروبنمحمدأن

وانتهرهن،عمرابنذلكفعاب:قالعليهايبكىبجنازةفمربالسوقعمر

هريرةأبىعلىفأشهد،الرحمنعبدأباياذلكتقللا:سلمةفقال:قال

ر!جنهالخطاببنعمرومعهمعهوأنابجنازة!لختالنبىعلىمر:يقوللسمعته

بنيعلىطريقمن(3169)حبانابنوأخرجه.1/375والحاكم،(1951)الصغرىفىالمصنف(1)

عبيدبه.

.(976)مسلم(2)

طريقمن(1572)ماجهوابن،(0332)والنسائى،(3234)داودوأبو،(9688)أحمدأخرجه(3)

به.عبيدبنمحمد

.(976/801)مسلم(4)
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الموتبعدالبكاءجوازعلىتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

غمزيا"دعهن:كي!النبئلهفقال،وانتهرهنعمرفزبرهن)1(عليهايبكينونساء

هذا؟يقولسمعتهأنت:قالوا."حديثوالعهدفصابة،والئفس،دامعةالعينفإن

مزتين)2(..أعلمورسولهفالفه:عمرابنقالنعم.:قال

بنأحمدبنجعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-1472

داودأبوحدثنا،حبيببنيونسبشرأبوحدثنا،الأصبهانئفارس

بنيوسفعنزيد،بنعلىعن،سلمةبنحفادحدثناالطيالسئ،

ر!عبهعمرفجعلر!نها،رقثةعلىالنساءبكت:قالعباسابنعن،مهران

ونعيق"إثاكن:قالثم:قالعمر".يا"مه:كي!اللهرسولفقال،ينهاهن

واليداللسانمنيكونوما،/الزحمةفمنوالقلبالعينمنيكنمهمافإنه،الشيطان4/71

فجعل،رقيةقبرشفيرعلىتبكى!نهافاطمةوجعلت:قال.((الشيطانفمن

.(3)بالثوب:قالأو.باليدوجههاعنالدموعيمسحكي!اللهرسول

لاالله"إن:عنهالثابتالحديثفى!يئفقوله،قوىغيركانوإنوهذا

وأ-لسانهإلىوأشاربهذا-يعذبوكن،القلببحزنولاالعينبدمعيعذب

التوفيق.وبالله،بالضخةلهويشهدمعناهعلىيدذ.4يرحئم"

.1/309الأنرارمثارقينظر.القولفىلهنوأغلظنهرهنأى:فزبرهن(1)

حبانوابن،(7691)أحمدطريقهومن،(6674)الرزاقوعبد،(2195)المعرفةفىالمصنف(2)

عمر.ابنقصةذكربدونوعنده،بهعروةبنهامطريقمن(1587)ماجهابنوأخرجه.(3157)

لاالأزرقبنوسلمة...:3/1418الذهبىوقالبه.عمروبنمحمدطريقمن(5889)والنسائى

...هنعحديثهقوةعلىدلخبرهقبلعمرابنكونلكن،يعرف

مطولا.بهسلمةبنحمادطريقمن(0331)أحمدوأخرجه.(2817)الطيالسى(3)

.(7233)فىتخريجهتقدم(4)
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الموتبعدالبكاءجوازعلىتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

الله،رحمهالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-7242

عن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،ابىالأعرابنسعيدأبوأخبرنا

المغيرةبنىنسوةاجتمعالوليدبنخالدماتلما:قالشقيقعن،الأعمش

.تكرهشىلمح!عنهنيبلغكلافانههنإليهنأرسل:ل!!حبهلعمرفقيل،عليهيبكين

وأنقعايكنلمماسليمانأبىعلىدموعهنيهرقنأنعليهنما:عمرفقال

.(1)لقلقة

وأبوبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-7243

محمدبنإسماعيلحدثنا:قالاببغدادالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمد

عنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثناالصفار،

ربهمنأبتاهيا2):فقالتأباهابكتالسلامعليهافاطمةأن،أنسعن،ثابت

حمادفيهزاد.(3)مأواهالفردوسجنةأبتاهيا،أنعاهجبريلإلىأبتاهيا،أدناهما

البخارىأخرجهالوجهذلكومن.دعاهرباأجابأبتاهيا:(2ثابتعنزيدابن

.(4)"الصحيح"فى

،4/265النهاية.الرءوسعلىالترابوضع:والنقع،الموتعندوالجلبةالصياحأراد:اللقلقة(1)

.3/161البارىفتحوينظر،109/5

من16/277وفى،بهالمصنفطريقمن278/16دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجهوالأثر

به.الأعمشطريقمن1/71الصغيرالتاريخفىوالبخارىبه.معاويةأبىطريق

.3ص:منسقط(2-2)

.(1662)حبانوابن،(1843)والنسالى،(13"31)أحمدطريقهومن،(6673)الرزاقعبد(3)

.(4462)البخارى(4)
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...عليهبالنياحةيعذبالميتأنعلىتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

عليه،بالنياحةيعذبالميتأنعلىتدلمأخبارسياقباب

ذلكفىر!لأاعائشةعنروىوما

جعفبر،بنالفهعبدأخبرنا،الفهرحمهفوركابنبكرأبوأخبرنا-4472

بنسعيدعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

إإن:قالءشيررالنبئأن،ر!بهالخطاببنعمرعن،عمرابنعن،المسئب

شعبةيث!رمن"ح!ا"فىها!رخأ2).(1)!قبرهفىعليهبمالئياحةيعذبالميت

.(2هكذا

بنيحيىجذىأخبرناطاهبر،أبىابنصالحأبووأخبرنا-7245

ابنيعنىمحمذحدثنا،بشابىبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

عن،المسئببنسعيدعن،يحذثقتادةسمعت:قالشعبةحدثناجعفبر،

نيحبمايعذبإالميت:قال!النبىعن،4!ثزالخطاببنعمرعن،عمرابن

بشابى،بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"قبرهفى(ظ37/41عليه

حديثمنأيضاوأخرجاه،(4)شعبةعنأبيهعنعبدانعنالبخارىوأخرجه

.(هكذا)قتادةعنعروبةأبىابن

ماجهابن،(1852)النسائىوأخرجه.(15)والطيالسى،(145)القبرعذابإثباتفىالمصنف(1)

به.سعبةطريقمن(1593)

التالية.الروايةفىتخريجهوصيأتى.،المؤلفأصلنىعليهأضرب:الأصلحاشيةفى(2-2)

به.غندرجعفربنمحمدعن(354)وأحمدبه.لاربنمحمدعن(1593)ماجهابنأخرجه(3)

.(1292)والبخارى،(17/927)مسلم(4)

.(.../927)ومسلمتعليفا،(1292)عقبالبخارى(5)
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...عليهبالنياحةيعذبالميتأنعلىتدلاخبارسياقبابالجنائزكتاب

محمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،العلوىالحسنأبووحدثنا-7246

بنروححدثنا،الدولابئالصباحبنأحمدحدثنا،الحافظالحسنابن

عمرعن،عمرابنسمعت:قالحفصابنبكرأبىعن،شعبةحدثنا،عبادة

.(1)"ئحلاببكاءيعذب"الميت:قالع!ي!النبىعن،زلمحبهالخطابابن

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7247

شيبة،أبىبنعثمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

نأ،عمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدحدثنا،بشربنمحمدحدثنا

ع!يىالفهرسولأنتعلمىألم،بنيةيامهلا:فقالل!بهعمرعلىبكتحفصة

أبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه؟(2)"عليهأهلهببكاءيعذبالميت"إن:قال

صالحأبىحديثمنوأخرجه،بشربنمحمدعنوغيرهشيبةأبىابنبكر

البكاء)3(.فىبمعناهعمرابنعن

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7248

بنعلىحدثنا:قالاشاذانبنومحمدالمستملىعمروأبوحدثنا،يعقوب

أبىابنبردةأبىعن،الشيبانىإسحاقأبىعن،مسهربنعلئحدثنا،حجر

لهفقال.أخاهاو:يقولصهيبجعلر!بهعمرطعنلما:قالأبيهعن،موسى

ببكاءيعذبالميت"إن:قالعج!اللهرسولأنعلصتأما،صهيبيا:عمر

به.شعبةطريقمن(57")الجعدياتفىالبغوىأخرجه(1)

به.عمربناللهعبيدطريقمن(1847)والنسائى،(248)أحمدأخرجه(2)

.(927/16،18)مسلم(3)
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...عليهبالنياحةيعذبالميتأنعلىتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

بنعلىعنالخليلبنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارئرواه؟"الحى

.(1)رجحبنعلىعنمسلئمورواه،مسهر

بنأحمدسعيدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا/-4/724972

مسلم،بنعفانحدثنا،العنبرئالمثنىبنالحسنحدثنا،الثقفئيعقوب

لضار!جنهالخطاببنعمرأن،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحفادحدثنا

:يقوللمجرالفهرسولسمعتماأ،حفصةيا:فقال،حفصةعليهعؤلتطعن

علمتأما،صهيبيا:عمرفقال،صهي!بعليهوعؤل؟أيعذبعليه"المعول

محمدبنعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه؟(2)يعذبعليهالمعؤلأن

.(3)عفانعنالناقد

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدبوأأخبرنا-0572

أبوحدثناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

إلىيوماخرجأنهربيعةبنعلىعن،الطالئعبيدبنسعيدحدثنا،نعيم

إلىالمغيرةفخرج،الكوفةعلىاميرشعبةبنوالمغيرةالأعظمالمسجد

؟الإسلامفىالنوحهذاما:قالثئمعليهوأثنىالفهفحمدالمنبرفرقىالمسجد

قال.عليهفنيحكعب.بنقرظة:لهيقالالأنصارمنرجلتوفىقالوا:

أحد،علىككذبليسعلئكذبا"إن:قاللمججالفهرسولسمعتإنى:المغيرة

.(19/927)ومسلم،(1290)البخارى(1)

به.حمادطريقمن(3132)حبانوابنبه.عفانعن(268)أحمدأخرجه(2)

.(927/21)مسلم(3)
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...عليهبالنياحةيعذبالميتأنعلىتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

نيح"من:يقول!عيماللهنبئسمعتنىوإالنار".منمقعدهفليتبوأعلئكذبفمن

نعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)((عليهنيحبمايعذبفإولعليه

.2عبيدبنسعيدعناخروجهمنمسلئموأخرجهمختصرا،

الصيدلانئ،إسحاقبنأحمدأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-7251

قيسبنمحمدحدثنا،نعيمأبوحدثنانصر،بنمحمدبنأحمدحدثنا

بنقرظةعلىبالكوفةعليهييحمنأول!كان:قال!ربيعةبنعلىعن،الأسدى

سمعت:قال!ثمعليهوأثنىاللهفحمدقامشعبةبنالمغيرةأنوزعم،كعب

وسمعتهالنار((.منمقعدهفليتبوأمتعمداعلئكذب"من:يقول!ع!يهماللهرسول!

وجهمنمسلمأخرجه.(3)((عليهنيحبمايعذبفإنهعليهنيحمن(و38/4"أ:يقول!

(4)ير
ديس.بنمحمدعناخر

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-7252

بناللهعبدأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنامحمد،بنتميمحدثنا،يعقوب

نأ،عمربناللهعبدعن،حدثهسالماأنمحمد،بنعمرحدثنى،وهب

فىمسلمرواه.(الحئ")ببكاءليكذبالمئت"إن:قال!ع!يهمأاللهرسول!

به.سعيدطريقمن(0001)والترمذى،(01814)احمدأخرجه(1)

.(933)ومسلم،(1921)الخارى(2)

به.قي!بنمحمدطريقمن(18237)أحمداخرجه(3)

.(933)مسلم(4)

به.محمدبنعمرطريقمن(6182)أحمدأخرجه(5)
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...عليهبالنياحةيعذبالميتأنعلىتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

.(1)يحيىبنحرملةعن""الصحيح

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7253

بنحمادحدثنا،مسددحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

فىعمرابنقولعندهاذكرر!نهاعائشةأن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،زيد

سمع،الزحمنعبدأباالفهيرحم:فقالت،عليهأهلهببكاءيعذبعليهالمعؤل

فقال،يبكونهأهلهفجعلاليهودمنرجلبجنازةمزإنما،يحفظهفلمشيئا

عن""الصحيحفىمسلئمرواه.(2)"ليكذبوإفليبكوف"إئهم:لمجي!الفهرسول

ليكذب"إف:فقالهشامعنأسامةأبوفيهزاد،(3)دامحعنالزبيعأبى

.(4)"الآنعليهليبكونأهلهوإن،بذنبهأوبخطيسه،

حدثنا،البرازبلالابنمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-4572

اللهعبدعن،عيينةبنسفيانحدثناالزعفراخ!،الصباحبنمحمدبنالحسن

لهم:قالخديجبنرافعماتلماعمربناللهعبدأن،أبيهعن،بكرأبىابن

عائشةفسألت:عمرةعنوقال.للمتتعذابالحىبكاءفإنعليهتبكوالا

:يبكونوأهلهاليهوديةجميرالفهرسولقالإنما،الفهيرحمه:فقالتذلكعن

.(قبرهاإ)فىلتعذبوإنهاعليهاليبكون"إنهم

.(093)مسلم(1)

به.حمادطريقمن(4499)يعلىأبوأخرجه(2)

.(193)مسلم(3)

.(932/26)ومسلم،(3978)البخارىأخرجه(4)

به.عيينةابنطريقمن(3137)حبانوابن،(51142)أحمدوأخرجه.(9311)الصغرىفىالمصنف(5)
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...عليهبالنياحةيعذبالميتأنعليقلأخبارسياقبابالجنانزكتا!

قالوا:اخرينفىالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-7255

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عمرةعن،أبيهعن،بكرأبىبناللهعبدعن،أنسبنمالكأخبرنا،الشافعئ

ليعذبالميتإن:يقولعمربناللهعبدأنلهاوذكرر!ثنهاعائشةسمعتأنها

مرنماإ،نسىأوأخطأولكنهيكذبلمإنهماأ:ر!بفاعائشةفقالت.الحىببكاء

عليهاليبكون"إنفئم:فقال،أهلهاعليهايبكىوهىيهوديةعلىلمجفاللهرسول

.(1)((اهربقفىلتعذبئوإئها

الشيبانى،اللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-7256

أنس.بنمالكعن،سعيدبنقتيبةحدثنا:قالاشاذانبنومحمدأبىى!دح

:وقال.أخبرتهأنهاالرحمنعبدبنتعمرةعن:قالأنهإلا،لإسنادهفذكره

مسلمرواهعليها)2(.يبكى:وقال.الرحمنعبدلأبىاللهيغفر:عائشةفقالت

73/4عنكلاهمايوسفبناللهعبدعنالبخارىورواه،قتيبةعن""الصحيحفى/

.(3)مالك

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-7257

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

375/1مسندهفىوالشافعى،(101)القبرعذابوإثبات،(2196)المعرفةفىالمصنف(1)

.(3123)حبانوابن،(24758)أحمدطريقهومن،1/234ومالك،(559)

به.قتيبةعن(1855)والنسائى،(0601)الترمذىأخرجه(2)

.(2891)والبخارى،(932/27)مسلم(3)
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...عليهبالنياحةيعذبالميتأنعليتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

ميمونبنإبراهيمبنحليمبنمحمد(1)نبالحسنمحمدأبوأخبرنا

أخبرنا،الفهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموتجهأبوحدثنابمرو،الضائغ)2(

ابنةتوفيت:قالمليكةأبىبنالفهعبيدبناللهعبدأخبرنى،خريجابن

عباسوابنعمرابنوحضرها:قاللنشهدها.وجئنا،بمكةهن!!للعثمان

إلىفجلسالآخرجاءثمأحدهماإلىجلست:قالبينهما.لجالسوإنى

عنالنساءتنهىألا:عثمان(ظ38/41بنلعمروعمربنالف!عبدفقال،جنبى

ابنفقال."أهلهببكاءليكذبالمئتأإن:قاللمجيوالل!رسولفإنالبكاء؟

عمرمعصدرت:قالحدثثم.ذلكبعضيقولهن!!لعمركانقد:عباس

وانظراذهب:فقال(3)سمرةظلتحتبركبهوإذابالبيداءكناحتىمكةمن

لى.ادعه:قال،فأخبرته،صهيبهوفإذافنظرت:قال.الركبهؤلاءمن

عمرأصيبفلما.المؤمنينأميرفالحقارتحل:فقلتصهيبإلىفرجعت

صهيب،يا:ه!زعمرفقال.واصاحباهأخاهوا:يقوليبكىصهيبدخل

؟"عليهأهلهبكاءببحضليكذبالمئت"إن:جميواللهرسولقالوقدعلئأتبكى

فقالت:ر!بهالعائشةذلكذكرته!زعمرماتفلفا:عباسابنقال

ببكاءالمؤمنيعذباللهأن!ي!الف!رسولحدثماوالل!،عمرالل!رحم

أهلهببكاءعذاباالكافرليزيدالفه"إن:!ي!جمالل!رسولقالولكن،عليهأهله

،237،1292)فىتقدمماوينظر.الأصلفىعليهاومضروببنا!حليم:م،سفىبعده(1)

.2/492ماكولالابنالإكمالوينظر.(3068

أعلما.واللهإبراهيمهو"الصائغ:الأصلحاشيةفىأمامهاكتب(2)

.399/2النهاية.الطلحشجرمنضرب:السمرة(3)
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...عليهبالنياحةيعذبالميتأنعلىتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

!أخرىوتذوازر!لزر)ولا:القرانحسبكم:عائشةوقالت:قال."عليه

والله:ذلكعندعباسابنوقال:قال(18ناطر:،15الاسراء:،164:الأنعامأ3

حديثلفظشيئا.عمرابنقالمافوالله:مليكةأبىابنقال.وأبكىأضحك

فىالبخارىرواه.(1)بمعناهالرزاقعبدوحديث.المباركبناللهعبد

.(2)الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعنمسلمورواه،عبدانعن""الصحيح

حدثنا،الوليدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-7258

حدثنا،عليهابنإسماعيلحدثنارشيد،بنداودحدثنا،قطنبنمسدد

ونحنعمرابنجنبإلىجالساكنت:قالمليكةأبىبناللهعبدعن،أيوب

جريج،ابنحديثبمعنىالحديثفذكر.عثمانبنتأبان(3)مأجنازةننتظر

بنالقاسمحدثنى:مليكةأبىابنقال:أيوبقال،الألفاظبعضفىيخالفه

عنلتحدثونإبمم:قالتعمروابنعمرقولر!ننأعائشةبلغلما:قالمحمد

"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)يخطئالسمعولكن،مكذبينولاكاذبينغير

(5)ء
رشيد.بنداودعن

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

روتوما:قالاللهرحمهالشافعىعن،سليفانبنالزبيعأخبرنا

.(289،290)أحمدوعنه،(6675)الرزاقعبد(1)

.(928/23،929)ومسلم،(1288-1286)البخارى(2)

"أختإ.:مفى(3)

أبىابنطريقمن(3136)حبانوابن،(1857)والنسائى.بهإسماعيلعن(288)أحمدأخرجه(4)

به.مليكة

.(928/22،929)مسلم(5)
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...عليهبالنياحةيعذبالميتأنعلىتدلأخبارسياقبابالجنائزكتاب

بدلالةلمجيمعنهمحفوظايكونأنأشبهلمجي!الفهرسولعنر!تهاعائشة

عرالفهقولفى:قيل؟الكتابدلالةوأين:قيلفإن،ةن!لاثئمالكتاب

سى!ما!!!1لنسنلتس)وأن:وقولهأخرفى!.وتدوازر!ئزر)ولا:وجل

يعملومن!يرمب!يخذزة!قاليغمل)فمن:وقوله.،39:النجما

لتمتعئ!بمانقمبىقي)لخزى:وقوله،7،8:الزلزلةأ!ييشراذزؤمشقال

"هذا:لرجللمخي!الفهرسولقال:قيلال!نة؟دلالةفأين:قيلفإن.،15:أطه

فأعلم.(1)"عليهتجنىولاعليكيجنىلاإنه)أئا:قالنعم.:قال!؟ابنك

كما،عليهامرىكلجنايةأنمن؟وجلعرالفهأعلممامثلع!يرالفهرسول

أبىابنمنعائشةعنأحفظوعمرة:الشئافعئقال.عليهولالغيرهلالهعمله

علىالحديثكانفإنمحفوظا،يكونأنالحديثينأشبهوحديثها،مليكة

لتعذبوإنهاعليهال!كونأإنهم:-لمجي!النبىقولمنمليكةأبىابنروىماغير

وهؤلاءبالكفر،تعذبلائهاتفسير؟إلىيحتاجلاواضخفهوقبرهالم.فى

أبىابنروى،و39/41كماالحديثكانوإنفيه.هىمايدرونولايبكون

فزيدبدونهعذبفإن،منهأعلىعذاباالكافرعلىلأن؟صحيحفهومليكة

منهأعلىمنأدنىعذابمنكافرمننيلوما،استوجبفبما)2(عذابهفى

قيل:فإن،عليهبكائهفىغيرهبذنبلافباستيجابهالعذابمنعليهزيدوما

بكاؤهمويكونبعملهاستوجببمايزيده:قيل.عليهأهلهببكاءعذابايزيده

.(15995،15996،17757)فىصيأتى(1)

افلما،.:3صوفى)فيما،.:م،سفى(2)
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الجنائزكتاب

(1)عليهببكائهميعذبأنهلاسببا

منهيكرهلاالذىوالقدروالإيذان،النعيكرهمنباب

يوصونكانواأنهمبلغنى:قالأنهالمزنىإبراهيمأبىعنبلغنىوفيما

بأمرهفعملتبهاأمرفمن،معصيةوذلك،بهماأوبالنياحةأوعليهمبالبكاء

بمايؤجرفكما،طاعةلهكانتبعدهفعملتبطاعةأمرلوكما،ذنبالهكانت

المعصية.منلهسبماهوبمايعذبأنيجوزفكذلكالطاعةمنلهسبماهو

.(2)التوفيقوبالفه

منهيحرهلاالذىوالقذروالإيذان،النعىحرهمنباب/

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7259

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

العبسئبلالحدثنا،العبسئسليبمابنيعنىحبيبحدثنا،قتيبةبنسلمحدثنا

إنى:ويقول،أحدابهايؤذنلمجنازةأهلهفىكانتإذاحذيفةكان:قال

النعى)3(.عنينهىع!حراللهرسولسمعتإنى؟نعيايكونأنأخاف

(1

(2

(3

.032-3/102المعرفةفىالشافعىعنالمصنفوذكره.22هصالحديثاختلاففىالشافعى

:3/1422الذهبىوتال.9/373التمهيدفىالبرعبدوابن،3/032المعرفةفىالمصنفذكره

المؤمنيقأمابدتهوما،والمسلمالذمىوفى،الموصىوغيرالموصىفىمحفوظعاملمجمالنبىقول

وبعضهم،وجوهمنثابتوإسناده،مشكلوالحديثغيرها،حفظماينفىلااليهوديةعذابمن

عذابهوالذىاللهبعذابيعذبأنهلا،الصراخوبذاتالنوحبذاتالميتعذاببكونيقول

بأصواتهم.وانزعاجنفسوتعذيبألملهيحصلبل،القبر

العبسىسليمبنحبيبطريقمن(4761)ماجهوابن،(986)والترمذى،(55234)أحمداخرجه

صحيح.حسن:الترمذىوتالبه.
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منهيكرهلاالذىوالقدروالإيذان،النعىكرهمنبابالجنائزكتاب

علقمةعنثم،(1)ديعسوأبىعمروابنمسعودابنعنذلكفىويروى

النخعى)2(.وإبراهيمخثيمبنوالزبيعالمسئبوابن

علىالزجللموتالصياحأحئمالا:قالائهأنسبنمالكعنوبلغنى

يكنلمبموتهالناسفاعلمالمساجدحلقعلىوقفولو،المساجدأبواب

بأس.به

.(3)رواحةوابنوزيذاجعفرانعىلمجي!النبئأنمالكبنأنسعنوروينا

الإنسانموتفىوعنهالنجاشئ)4(.نعى!ي!النبئأن!بههريرةأبىوعن

"مما:روايةوفىآذنتموفي؟")5(.كنتمأأفلا:ليلاودفنالمسجديقمكانائذى

تعلمونى")6(.أنمنعكم

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-5726

يعنىمسلمحدثنا،القاضىالبرمح!محمدبنأحمدحدثناالضفار،الفهعبد

الحميدعبدبنيحيىحدثنا،الواسحئمرزوقبنعمروحدثنا،إبراهيمابن

عمرابنفأتى،العصربعدماتخديجبنرافعأن،جذتهعن،رافعابنيعنى

(1

(2

(3

.(13091،13161)شيبةأبىابنومصنف،(5560)الرزاقعبدمصنفينظر

،11310،11313)شبةأبىوابن،(6053،6054.6056)الرزاقعبدمصنفينظر

11314).

.(7237)فىتخريجهتقدم

.(7012،1370،7107)فىتخريجهتقدم

.(7096)فىتخريجهتقدم

.(6990)عباسابنعنتقدم
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منهيكرهلاالذىوالقدروالإيذان،النعىكرهمنبابالجنائزكتاب

لارافعمثلإن:فقال؟الساعةبجنازتهأيخرجترىما:لهفقيلبموتهفأخبر

.(1)بجنازتهفأخرجوافأصبحوا.القرىمنحولنامنبهيؤذنحتىبهيخرج

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7261

الوفابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثناإملاء،الحافظيوسفبنيعقوب

بنفليححدثنا،الجوهرىالنعمانبنسريجالحسينأبوحدثنا،العبدى

كنا:قاله!!لالخدرىسعيدأبىعن،السباقبنعبيدبنسعيدعن،سليمان

حتى،لهواستغفرفحضره،آ!مجالنبئآذناالميتمناحضرإذالمجر!النبىمقدم

حتىمعهومنقعدوربما،يدفنحتىمعهومنلمج!أالنبئانصرفقبضإذا

عليه،ذلكمشقةخشينافلما،لمج!%الفهنبىعلىذلكحبسطالوربما،يدفن

فإذا،يقبضحتىبأحدلمجي!االنبئنؤذنلاكنالو:لبعضالقومبعضقال

فكنا،ذلكففعلناحبس؟ولامشقةذلكفىعليهيكنولم،اذناهقبض

انصرفوربما،عليهويصلىفيأتيهيموتأنبعدبالميت،و39/41نؤذنه

لملوقلنا:ثمحينا،ذلكعلىوكنا،الميتيدفنحتىمكثوربما

ذلكلكان،بيتهعندعليهيصلىحتىإليهجنازتناوحملنالمجيب!النبئنشخص

.(2)اليومإلىالأمرذلكفكانففعلنابه؟أرفق

.11كذ9:الأصلفىفوقهاكتب(1)

به.مرزوقبنعمروطريقمن(4242)الطبرانىأخرجهوالأئر

الذهبىوقالبه.فليحطريقمن(0630)حبانوابن،(16281)أحمدوأخرجه.1/357الحاكم(2)

جيد.إسناده:3/4231
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منهيكرهلاالذىوالقدرالجنائزفيالصوترفعكراهيةبابالجنائزكتاب

(امنهيحرهلاالذيوالقدر1)الجنائزفىالصوترفعحراهيةباب

ببغداد،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-6272

أبىبنمحمدبنالحسينحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلعلىأبوأخبرنا

قيسعن،الحسنعن،قتادةعن،الذستوائىهشامعن،وكيغحدثنا،معشر

ئز،الجناعندالصوترفعيكرهونلمجي!الفهرسولاصحابكان:قالعبادبنا

الذكر)2(.وعند،القتالوعند

الفهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7263

الأسوفىحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

سليمبنأشعثفقال،أنسبنالنضرجنازةفىالحسنكان:قالشيبانابن

نإ:فقال.صوتاالجنازةفىأسمع(3)الأليعجبنىإنهسعيدأبايا:العجلئ

.(4)أهلينللخير

وإبراهيمجبيربنوسعيدالبصرىوالحسنالمسئببنسعيدعنوروينا

.(لكم)الفهغفرلهاستغفروا:الجنازةفى!دمالأنكرهواائهمالنخعى

.س،لأصلا:فىلي!(ا-1)

طريقمن(41130)شيبةأبىابنوأخرجه.(51301)شيبةأبىابنوعنه،(112)الزهدفىوكغ(2)

به.قتادة

"أنى!.:مفى(3)

.1/222والتاريخالمعرفةفىسفيانبنويعقوب،(9277)الشعبفىالمصنف(4)

-11296،12991-12941)سيبةأبىابنومصنف،(6243-1462)الرزاقعبدمصنفينظر(5)

13021).
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الخيرمنفيهكانبماوذكرهالميتعليالثناءبابالجنائزكتاب

الخيرمنفيهحانبماوذحرهالميتعلىالثناءباب

بنالرحمنعبدأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7264

حدثنا،شعبةحدثنا،آدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسن

75/4علىبجنازةمروا:يقولمالكبنأنسسمعت:قالصهيببن/العزيزعبد

مراثماوجبت".:ع!ي!الفهرسولفقال،خيراعليهافأثنوالمج!الفهرسول

ما:زحبهالخطاببنعمرفقال"وجبت".:فقالشراعليهافأثنوابأخرى

عليهأثنيتموهذاالجئة،لهفوجبتخيزاعليهأثنيتم"هذا:قال؟اللهرسولياوجبت

فىالبخارىرواهالأرفيى")2(.فىاللهشهداءوأنتمالنار،لهفوجبتشرا

عنعلثةابنحديثمنمسلئموأخرجه،إياسأبىبنآدمعن""الصحيح

العزيز)3(.عبد

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7265

ثابتعن،معمزأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الضفار

."عليه"أثنوا:فقالعفي!النبئعلىبجنازةمر:قالز!نهأنسعنالبناك!،

:فقالخيرا،عليهوأثنوا.ورسولهاللهيحمثعلمنا(4)امكانفقالوا:

كانالصرءيئعس:فقالوالمأ.عليه"أشوا:فقالبجنازةعليهمزثم:قالإوجبت".

مروا"."بخطه:الأصلحاشيةفى(1)

والنسائى،(12938)وأحمد.بهشعبةطريقمن(3023)حبانوابن،(13996)أحمدأخرجه(2)

به.العزيزعبدطريقمن(1931)

.(949)ومسلم،(1367)البخارى(3)

إفيماا.:مفى(4)
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الخيرمنفيهكانبماوذكرهالميتعلىالثناءبابالجنائزكتاب

.(2)ادالأرضفىالفهشهداء)1(أنتم،أوجبت:فقال.الفهدينفى

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدابوأخبرنا-7266

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبو

عن،الفراتأبىبنداودحدثنا،عفانأخبرنا،الضغانئإسحاقبنمحمد

وقعوقدالمدينةإلىخرجت:قالالذيلىالأسودأبىعن،بريدةبنالفهعبد

صاحبهاعلىفأثنىجنازةبهمفمزتزحبهعمرإلىفجلستمرض!،بها

فقال،خيراصاحبهاعلىفأثنىبأخرىمزثئم.وجبت:!البهعمرفقال،خيرا

عمر:فقالشزا،صاحبهاعلىفأثنىبالثالثمزثئم.3وجبت:ز!بهعمر

كماقلت:قال؟المؤمنينميرأياوجبتما:فقلت:الأسودأبوفقال.وجبت

."الجنةاللهأدخلهبخيبراربعةلهشهدمسلبمايما،و411/40:لمجي!الفهرسولقال

:قال"واثنان".:قال؟ثنانوا:قلنا:قال)وثلانةإ.:قال؟وثلاثة:قلنا:قال

.عفانوقال:"فقال"الصحيحفىالبخارئأخرجهالواحد)4(.عننسألهلم

(5):ص
.فدكره

شهود".بخطه):الأصلحاشيةفى(1)

الذهبىوقال.(13039)احمدوعنه،(19672)الرزاقوعبد،(382)الادابفىالمصنف(2)

غريب.هذا:3/1424

.،وجبتعمرفقالخيزاصاجهاعلىفأثنىبأخرىمر)ثم:3صفىبعده(3)

،(0591)والترمذى،(2643)والبخارى،(139)واحمدبه.عفانعن(318)احمداخرجه(4)

به.داودطريقمن(1933)والنسانى

الأطرافاصحابوذكرللأكثركذا:عفاناحدثنا:حجرابنقالمعلقا.لامسندا(1368)البخارى(5)

.3/229.230الفتحالبيهقى".جزموبذلك.عفانقال:فيهقائلاأخرجهأنه
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...مساوئهمعنبالكفوالأمرالأمواتسبعنالنهىبابالجنائزكتاب

مساوئه!اعنبالحفوالأمرالأمواتسبعنالنهىباب

ذحرهاعنهستغنياحانإذا

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-7267

بنادمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرئمحمويه

قالت:ر!نهاعائشةعن،مجاهدعن،الأعمشحدثنا،شعبةحدثنا،إياسأبى

51رو.(1)"اومدقماإلىأفضواقدفإنهمالأمواتتسبوا"لا:!يخجمالفهرسولقال

.(2)إياسأبىبنآدمعن""الصحيحفىالبخارئ

قرقوببنأحمدبنعلئأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7268

شعيبأخبرخ!،اليمانأبوحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذانالتمار

نوفلحذثنى:قالحسينأبىبنالزحمنعبدبنالفهعبدعن،حمنئأبىابن

مسلماتؤذوا"لا:!رالفهرسولقال:قال!بهزيدبنسعيدعن،مسا!ابن

.(3)((ربفاكبشتم

جعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7269

بنمعاويةحدثنا،كريبأبوحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،المزكى

قال:قالعمرابنعنعطاء،عن،أنسأبىبنعمرانعن،هشام

أحمدوأخرجه.(48)القبرعذابوإثبات،(380)والاداب،(6678)الشعبفىالمممنف(1)

به.شعبةطريقمن(1935)والنسائى،(6516)والبخارى،(25470)

.(1393)البخارى(2)

1/260الصحابةمعجمفىقانعابنوأخرجه.1/385والحاكم،(6680)الشعبفىالمصنف(3)

صالح.إسناده:3/1425الذهبىوقالمطولا.بهاليمانأبىطريقمن
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4/76

بها!اللهرسوللهشهدلمنالانار،ولابجل!لأحديشهدلابابالجنائزكتاب

.(1)،مساوئهمعنوكفواموتاكممحاسن)اذكروا:ع!يواللهرسول

الهأنسعنثابتعنمعمرحديثفىرؤيناقدالفه:رحمهالشيخقال

بأخرىومز،خيرافأثنوا.،عليهالإشوا:فقالصيئالنبىعلىبجنازةمز:قال

علىأثنواإنماأنهمعلىدلالةوفيه.(2)ازشفأثنوا.إعليهأثنوا9:فقال

النبى!أمرعندبالشزالأخرىوعلى،بالخيرإحداهماعلى؟الجنازتين

وقعتإذامنهيعلمهبماالمرءذكرجوازعلىدلالةذلكويى،عليهمابالثناء

أثنوااتذىوكأن،ذلكأشبهوماالمزكى/القاضىسؤالنحو؟إليهالحاجة

وعن،شرورهمعنأمثالهزجرفيالنبىفأراد،بشزهمعلناكانشزاعليه

أعلم.والفه،قالمافقال،انفسهمفىالألسنةإطالة

فمهدلمنالانار،ولابجنةلأحديشهدلا4باب

بها!صالنهرصمولله

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينابوأخبرنا-5727

أخبرنا،اليمانأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا

منامرأة!العلاءأتمعن،زيدبنخارجةاخبرخ!:قالالرهرئعن!شعيث

والترمذى،(4900)داودأبووأخرجه.385/1والحاكم،(6679)الشعبفىالمصنف(1)

/3الذهبىوقال.غريب:الترمذىوقالبه.كريب!أطريقمن(0230)حبانوابن،(9101)

جازببدعتهأوبفخهمحلناكانإن:النمبىقالاهـثمالحديثمنكر:(خ)قالعمران:1425

.كراموابنوالجهمكالحجاجذكره

.(7265)فىتخريجهتقدم(2)
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بها-شوواللهرسوللهشهدلمنالانار،ولابجنةلأحديشهدلابابالجنائزكتاب

لهمطار!بهمظعونبنعثمانأن،أخبرته!ي!الفهرسولبايعتقدنسائهم

مأقالت،المهاجرينسكنىفىالأنصاراقترعتحينال!كنىاسهمهفى

توفىإذاحتى،فمزضناهفاشتكىمظعونبنعثمانعندنافسكنالعلاء:

ال!ائب،أباعليكالفهرحمة:ققلت!النبئعلينادخلثيابهفىوجعلناه

اكرمه؟".الفهأنيدريك)وما:عيئالنبىفقالالفه.أكرمكلقدعليكفشهادمح!

اليقين،جماءهقدعثمان)أظ:-يختالنبئفقال.وأفىأنتبأبىأدرىلا:فقلت

قالت:."ىبيفعلماظأ41/04الذرسولوأناأدرىماواللهالخير،لهلأرجووإنى

عينالعثمانفاريت)2(فنمت،ذلكوأحزننىأبدا.أحداأزكىلافوالفه

51رو.(3)"عمله)ذلك:فقال.فأخبرته-جميعالفهرسولإلىفجئت،تجرى

.(4)اليمانأبىعن()الصحيحفىالبخارئ

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرتا-7271

أخبرنا،الززاقعبدحدثنامتصور،بنأحمدحدثناالضفار،محمدابن

.تقولالأنصارئةالعلاءأئمكانت:قالزيدبنخارجةعن،الرهرئعن،معمز

معمز:!الوزاد:.!هبيفعل)ما:قالائهإلا،الحديثهذامعنىفذكر

لعثمانيخيواللهرسولقالماالمسلمونكره:يقولالزهرئغيروسمعت

م:"صهم".ىف(1)

.،فرأيت3:5ص،مفى(2)

.(6792)فىتخريجهوتقدمبه.اليمان!أطريقمن(3212)الاميينفىالطبرانىأخرجه(3)

.(2687)البخارى(4)

هـعت".:الرزاقعبدومصنف،صفى(5)
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القبورزيارةبابالجنائزكتاب

.(1)((ئيوعظمبنعثمانبفرطناأالحقى:فقاللمجيا%النبىابنةتوفيتحتى

القبورفلارةباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7272

بنيزيدحدثناعبيد،بنمحمدأخبرنا،الفهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(كيسان

عبيد،بنمحمدحدثنا،شيبةبىأابنبكربوأحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

لمجيدالفهرسولزار:قالهريرةأبىعن،حازمبىأعن،كيسانبنيزيدحدثنا

يأذنفلملهاأستغفرأنفىربىأاستأذنت:فقال،حولهمنبكىوأفبكىفهأقبر

.(2)"الموتتذكركمفإئهاالقبور؟فزوروا،لىفأذنقبرهاأزورأنفىواستأذنته،صلى

.(3)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7273

ابنوهوعمروحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدحدثناالصفار،عبيد

أبيهعن،بريدةابنعن،دثاربنمحاربعن،زبيدعن،زهيرحدثنا،خالد

ألفمنقريبامعهونحنمنزلافنزلنا،سفرفىلمجي!اللهرسولمعخرجنا:قال

ئىوالنسا،(8107)والبخارى،بهالرزاقعبدعن(58472)أحمدوأخرجه.(22402)افالرزعبد(1)

.(6792)فىتقدمماوينظر."يبيفعل"ما:وعندهمبه.معمرطريقمن(7634)الكبرىفى

.(1569،1572)ماجهابنطريقهومن،(19181)شيهبةأبىوابن،(191)الصغرىفىالمصنف(2)

وتقدم،عبيدبنمحمدطريقمن(0332)والنسائى،(3234)داودوأبو،(9688)أحمدوأخرجه

.(7238)فى

.(976/801)مسلم(3)
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القبورزيارةبابالجنائزكتاب

ل!عبهعمرإليهفقام،تذرفانوعيناهعليناأقبلثم،ركعتينفصلىفقام،راكب

فىربىاستأذنت"إفى:قال؟اللهرسولطيالكما:لهوقالطوالأمبالأبففداه

عننهيتكمكنتوإنىالنار،من(1)رحمةلهافبكيتلى،يأذنفلملأمىاستغفارى

،ثلاثفوقئمسكوهاأنالأفماحقلحومعننهيئكموكنتفزوروها،القبورزيارة

ىأفىفاشربوا،الأوعيةفىالشربعننهيئكموكنتلكم،بداماوأمسكوافكلوا

يحيىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)((اركسفتشربواولاشئتموعاء

.3أمهقصةدولىرهيرعن

قتيبةأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-7274

الحسنبناللهعبدشعيبأبوحدثنا،بمكةالأدمئالفضلبن(4)سالم

حدثنا،زهيرحدثنا،الحرانئواقدبنالملكعبدبنأحمدحدثنا،الحراك!

ولتزدكم"فزوروها:قالطأنهإلا،نحوهبإسنادهفذكره.اليامىالحارثبنزبيد

.(/خيرا(()زيارئها

الحديث:فىفقالطدثاربنمحاربعنواصلبنمعرفورواه-7275

بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبو.أخبرنا((تذكرةزيارتهافىدإن"فزوروها؟

"لها،.:مفىبعده(1)

به،زهيرطريقمن(7882)عوانةوأبو،(0539)حبانوابن،(4144،5669)النسالىأخرجه(2)

أمه.قصةحبانوابنالنسائىعندولي!

.(977)مسلم(3)

.27/16النبلاءأعلامسيروينظرسلم"."بخطه:الأصلحاشةفى(4)

به.الملكعبدبنأحمدعن(03230)أحمدأخرجه(5)
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القبورزيارةبابالجنانزكتاب

واصل.بنمعزفحدثنا،يونسبنأحمدحدثناداود،أبوحدثنابكر،

.(1)طقففيهاوالإذنالقبورزيارةعنالنهىفىمختصرافذكره

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7276

أخبرنا،العباسأبووحذثنا:قال)ح(سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوب

،و41/41وهببنالفهعبدأخبرناقالا:الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمد

،أخبرهالأنصارئحئانبنيحيىبنمحمدأنزيد،بنأسامةأخبرض!:قال

:قالشي!الفهرسولأنحذثهالخدرئسعيدأباان،حذثهحئانبنواسعأن

ولافانتبذواألاالنبيذ،عنونهيتكم،عبرةفيهان!ففزوروها؟القبورزيارةعنإنهيتكم

واديخروالا)2(.فكلواالأضاجق،لحومعنونهيتكممسكزا،أحل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7277

أخبرض!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمداخبرنا،يعقوب

بنالفهعبدعن،الأجدعبنمسروقعنهاض!،بنأئوبعن،جريجابن

لحويمواكلالقبورزيارةعننهيتكمكنت)إنى:قاللمجي!الفهرسولأن،مسعود

الدنيافىتزفدف!نهاالقبور؟فزورواألا،الأوعيةنبيذوعنثلابئ،فوقالأضاحق

قليلالخيرإذعنهنهيتكمف!ئماشثتم،ماوأبقواالأضاحقلحوموكلوا،الآخرةوتذكر

.(3235،3698)داودوأبومطرلا،(5243)المعرفةفىالمصنف(1)

وابن،1/374،375والحاكم،(1177)والصغرىمختصزا،(0022)المعرفةفىالمصنف(2)

زيدبنأصامةطريقمن(91321)أحمدوأخرجهالنبيذ.علىمقتصزاوعنده(28)موطئهفىوهب

جيد.إسناده:3/1426الذهبىوقال.به
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القبورزيارةبابزئانح!ا!اتك

.(1)"حراممسكيركلوإنشيئا،يحزملاوعاءإنألاالئالر،علىاللهفوسعه

با!وفة،العلوئهحمدبنجعمربنزيدالقاسمأبووأخبرنا-!278

حدثناالحني!،أبىبنالحسيقبنمحمدحدثثا،!حيمابنجعفرأبوأخبرنا

عامر!بعموو(2)قعطهمان،النيعنىإبراهيمحدثنا،حذيفةأبو

الأضعاحىلحومفذكر.!صالفهرسولنهى:قالأنسعق،الوارثوعبد

عننهيتكم))وكنت:قال،بطولهفيها)3(إذلهذكرفئم،القبوروزيارهوالأومحية

فروروا،الآخرةوتذكوالعينوتدمعالقلبترقفإئهافزوروها؟صلىبداثمالقبورريارة

.عمووعنالحارثبنيحيىرواهوكدلك.(5)1(4)ارجهتقولواولا
(6)

ربيعةعقمالكحديثمنهجرا((.تمولوا"ولا:قولهرويناومد-7279

:قالجمجييهالفهرسولأن،الخدرئسعيدأبىعق،الزحمنعبدأبىابن

لمربيعة؟مرسلائهإلاهجرا".تقولواولافروروهاالقبورزيارةعن"ونهيتكم

أبوحدثنا:!الواآخرينفىإسحاقأبىابنزكرياأبو.أخبرناسعيدأبايدرك

.(7)فذكرهمالذ.أخبرنا،الفهرحمهالشئافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،العصاس

(4319)وأحمد.بهوهبابنطريقمن2/17،18الحليةفىنعيمأبووأخرجه.1/375الحاكم(1)

معين.ابنضعفهأيوب:3/1427الذهبىولحالبه.مسروقطريقمن

أحدثنا،.:م،سفى(2)

فيهماإ.:"بخطه:الأصلحاشيةفى(3)

.2/63عبيدلأبىالحديثغريب-ونحوهوالخناالمنطقفىالإفحاش:الهجر(4)

به.الوارثوعبدعمروطريقمن(13487)أحمدوأخرجه.(378)الادابفىالمصنف(5)

به.يحىطريقمن(13615)أحمدأخرجه(6)

.2/485ومالك،278/1والشافعى،(2199)المعرفةفىالمصنف(7)
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الجنائزاتباععنالنساءنهىفىوردمابابالجنائزكتاب

الجنائزاتباععنالنساءنهىفىوردماباب

ببغداد،شاذانبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنعلىأبوأخبرنا-7280

أبووأخبرنا)ح(محمدبنالعباسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأخبرنا

بنموسىأخبرنا،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرئا

حفصة،عن،ح!انبنهشامحدثنا،بكربنالفهعبدحدثنا:قالاالحسن

فىمسلمأخرجهعلينا)1(.يعزمولمالجنائزاتباععننهينا:قالتعطئةأئمعن

.(2)هشامعنوجهين"من"الصحيح

أيوببنالحسنبنالحسينأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأخبرنا-7281

إسرائيلأخبرنا،رجاءبنالفهعبدحدثنا،الرازئحاتمأبوحدثنا،الطوسئ

أبوحدثنا،الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

حدثنا،عامربنأسودحدثنا،محمدبنالعباسحدثنا،الأصئمهوالعباس

ابنمحمدعنعمر،أبىدينارعن،سلمانبنإسماعيلعن،إسرائيل

فرأىجنازةفىخرجلمجؤالنبئأن،زحبهطالبأبىبنعلىعن،الحنفية

منفي"أتحملن:فقال.الجنازة:فقلنيجلسكن؟إ.!ما:فقالجلوسانسوة

:قاللا.:قلن؟دأ.يدلىمنفىافتدلين:قاللا.:قلن،ظ41/410"؟يحمل

وفى.((مأجوراتغيرمأزورابئ)فارجعن:قاللا.:قلن."؟يغسلفيمن!كعغسلن

داودوأبو،(1278)البخارىوأخرجهبه.حسانبنهثامطريقمن(1577)ماجهابنأخرجه(1)

عطية.أمعنسيرينبنمحمدطريقمن(27303)أحمدوأخرجهبه.حفصةطريقمن(3167)

.(938/35)مسلم(2)
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الجنائزكتاب

"موزورابئ(()1(.:الروذبارىحديث

الجنائزاتباععنالنساءنهىفيوردماباب

يحيىحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7282

نأبإسنادهفذكره.إسرائيلعن،منصوربنإسحاقحدثنا،طالبأبىابن

إلا،الحديثفذكرةالجنارننتظر:قلن."؟نكل"ط:فقالبنسوةمزع!يرالنبئ

.(2)الغسليذىولملا.:قلنيحثو؟".منفى"فتحثين:قالأت

حدثنا،إملاءالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-7283

بنأحمدبنمحمدحدثنا،الحافظالشيباك!يعقوببنمحمدالفهعبدأبو

:قالشريحبنحيوةحدثنا،المقرئيزيدبناللهعبدحدثنا،القرشئ)3(أنس

اللهعبدعن،الحبلىالزحمنعبدأبىعن،المعافرىسيفبنربيعةحدثنى

أقبلتأين"من:لهافقالر!بفاابنتهفاطمةرأىنهأع!يرالفهرسولعن،عمروابن

معفئمبلغت"هل:قال.الزجلهذاجنازةوراءمنأقبلت:فقالتفماطمة؟((.يا

فقال؟سمعتمامنكسمعتوقدأبلغهاوكيفلا،:فقالتالكدى؟((.

78/4جديراهاحتىالجنةرأيتمامعفمبلغتهالوبيدهنفسى/"والذى:ع!يرالنبئ

.(4)"أبيك

(1)

(2)

(3)

(4)

الأزدى،تركهدينار:1427/3الذهبىوقالبه.إسرائيلطريقمن(1578)ماجهابناخرجه

واحد.غيرضعفهوإسماعيل

به.إسحاقطريقمن6/290الثقاتفىحبانابنأخرجه

القرشى".يزيدبناللهعبد"حدثنا:سفىبعده

ربيعة،بهتفرد،منكرهذا:3/4281الذهبىوقال.بهيزيدبناللهعبدعن(0827)أحمداخرجه

.(7171)فىوتقدم.!امناكير.صاحببأنهوغيرهالبخارىغمزهوقد
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القبورزيارةعننهيهنفىوردمابابالجنائزكتاب

القبورزيارةعننهيهنفىوردماباب

ببغداد،شاذانبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنعلىأبوأخبرنا-7284

حدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأخبرنا

عن،سلمةبىأبنعمرثناحد،نةعوابوأحدثنا،سلمةبوأإسماعيلبنموسى

.(1)"رو!ازواراتالفه"لعن:قالع!عاللهرسولأن،هريرةأبىعن،أبيه

بالكوفة،القاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-7285

غررر،أبىبنحازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوحدثنا

عن،خثيمبنعثمانبنانفهعبدعن،سفيانحدثنا،عقبةبنقبيصةأخبونا

لعن:قالأبيهعن،حسانبنالزحمنعبدعن،بهمانبنالزحمنعبد

القبور)2(.زؤاراتع!ي!الفهرسول

حدثنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7286

عن،الوارثوعبدهضامحدثنا،عفانحدثناشاكبر،بنمحمدبنجعفر

ابنبكرأبووأخبرنا)ح(عباسابنعن،صالحأبىعن،جحادةبنمحمد

داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا:قالفورك

وقدصالحأباسمعت:قالجحادةبنمحمدعن،شعبةحدثنا،الطيالسئ

طريقمن(3178)حبانوابن،(5761)ماجهوابن،(5601)والترمذى،(9484)أحمدأخرجه(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهعواشةأبى

ابن:3/1428الذهبىوقال.بهقبيصةطريقمن(1574)ماجهوابن،(15657)أحمدأخرجه(2)

.الأولالترمذىصححلكن،مجهولبهمان
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مزوروها"":قولهعمومفىدخولهنكلوردمابابالجنائزكتاب

القبوررائرات)1(ع!ي!اللهرسوللعق:قالعباسابنعنكبر،كان

روايتهما:وفى،شعبةحديثلفظ.والسرجالمساجدعليهاوالمتخذات

.(2)والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبورزوارات

"فزوروها"4قويهعمومفىدخويهنفىوردماباب

،إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7287

يزيدحدثناالفخرير،منهالبنمحمدحدثنا،المثنىبنمعاذالمثنىأبوأخبرنا

الفهعبدعن،حميدبنيزيدالتئاحأبىعن،مسلمبنبسطامحدثنا،زريعابن

مأيا:لهافقلتالمقابرمنيومذاتأقبلتر!تهاعائشةأن،مليكةأبىابن

بكر.أبىبنالزحمنعبدأخىقبرمن:قالت؟أقبلتأينمن،المؤمنين

كان،نعم:قالتالقبور؟زيارةعننهى!يماللهرسولكانأليس:لهافقلت

أعلم.والله،البصرىمسلمبنبسطامبهتفزد،و410/42بزيارتها)3(مرأثئم،نهى

محمدبنأحمدحميدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7288

أزوارات!.:3صفى(1)

وابن،(1575)ماجهوابن،(4202)والنسائى،(032)الترمذىوأخرجه.(2856)الطيالسى(2)

وأبو،(982،1831!،0032،0362)وأحمد.بهالوارثعبدطريقمن(3179،0318)حبان

لفظ.،المتخذات":ولفظ.وحدهالترمذىعند!"زوارات:ولفظ.بهشعبةطريقمن(3236)داود

.حبانوابنالطيالسى

بنمحمدعن2/409التمهيدفىالبرعبدوابن،(4871)يعلىأبووأخرجه.376/1الحاكم(3)

بمعناهماجهابنوأخرجه.بهزريعبنيزيدطريقمن2/512الكيرالتاريخنىوالبخارى.بهالمنهال

عباد.ة،بنروحعنهورواه:بسطامعنا3/284الذهبىوقال.بهبسطامعنروحطريقمن(0571)

الرجل.هذاضعفوما
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مقبرةدخلاذايقولمابابالجنائزكتاب

مصعبأبوحدثنامحمد،بنعثمانحدثنا،بالطابرانالعدلحامدابن

،اوددبنسليمانأخبرخ!،فديكأبىبنإسماعيلبنمحمدحدثنى،الرهرى

بنتفاطمةأن،أبيهعن،الحسينبنعلىعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن

كذا.(1)عندهوتبكىفتصلىجمعةكلحمنئعمهاقبرتزوركانتلمجتالنبى

عن،محمدبنجعفرعن،أبيهعن،داودبنسليمانعنعنه:قيلوقد،قال

منقطع.وهو،فيهأبيهعنالحسينبنعلىذكردون،أبيه

مرجم!اللهرسولأن،مالكبنأنسعنالثابتالحديثفىرؤيناوقد

أنهالخبرفىوليس.(2)"واصبرىالله"اتقى:لهافقالتبكىوهىقبرعندبامرأة

إلارعأ.عائشةعنرؤينالماتقويةذلكوفى،المقبرةإلىالخروجعننهاها

الأخبار،منيوافقهوماعطئة)3(أئمحديثصريحاذلكفىروىماأصخأن

أبرأكانالقبوروزيارةالمقابرإلىوالخروجالجنائزاتباععنتنرهنفلو

اكهـفيق.وبالفه،لدينهن

مقبرةدخلإذايقولماباب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7289

جعفر،بنإسماعيلحدثنا،المقابرئأيوببنيحيىحدثنا،محمدبنصالح

:فقالالمقبرةأتىج!جماللهرسولأن،هريرةبىأعن،بيهأعن،العلاءأخبرنى

محمد.بنعثمان:منبدلامحمد.بنتيم:وفيه377/1الحاكم(1)

.(7208)فىتخريجهتقدم(2)

.(7280،5703)فىتخريجهتقدم(3)
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مقبرةدخلإذايقولمابابالجنائزكتاب

رأيناقدأناوددت،لاحقونبكماللهشاءإنوإنامهشمنين،قوبمدارعليكم"السلام

أعحابى،أنتم"بل:قال؟اللهرسولياإخوانكأولسنا:قالواإخواننا".

ياأمتكمنبعديأتلممنتعرفكيف:قالوابعد".يأتوالمالذينلإخوانى

دهيمخيلظهرىبينمحجلونكرخيللهرجلاأنلو"أرأيت:قال؟اللهرسول

محجليئغزايأتون"فإنهم:قال.اللهرسوليابلى:لواقا."؟خيلهيعرفألابهبم،

البكيريذادكماحوضىعنرجالليذادنألا،الحوضعلىفرطهموأناالوضوء،من

رواه.(1)"اقحسسحقا:فأقول.بعدكبدلواقدانهم:فيقال.هلمألا:أناديهم،الضال

.(2)وغيرهأيوببنيحيىعن"الصحيع"فىمسلم

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7295

حدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

79/4بنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا/)ح(جعفربنإسماعيل

بنومحمدمحمدبنوجعفرالوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

المدنى،جعفربنإسماعيلأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا:قالواالسلامعبد

كان:قالتأنهارعاعائشةعن،يساربنعطاءعن،نمرأبىبنشريكعن

إلىالليلآخرمنيخرجو!عاللهرسولمنليلتهاكانكلما!راللهرسول

وإنا،مؤجلونغداتوعدونماواتاكم،مومنينقومدارعليكم"السلام:فيقولالبقيع

(6)خزيمةوابن.بهأيوببنيحعىعن(6د.2)يعلىأبوواخرجه.6/537الدلائلفىالمصنف(1)

.(389)فىوتقدمبه.العلاءطريقمن38/1ومالك.بهجعفربنإسماعيلطريقمن

.(249)مسلم(2)
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مضرةدخلاذايقولمابابالجنائزكتاب

نىمسلئمرواهالغرقد،)1(.بثيعلأهلاضزالئهغ.لاحقونبكماللهشاءإن

:(2)
.وعيرهيحىبنيحىعن""الصحيح

حدثنا،جعفربناحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7291

جريجابناخبرنا،حخافيحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبد

بنقيسبنمحمدسمعائه،قريشمنرجل،ظ42/41الفهعبدحذثيى:قال

أنهفظنناأفى؟وعنعنىأحذثكمألايوما:قالائهالمطلببنمخرمة

وعنعنىأحذثكمألا:!عائشةقالت:قال،ولدتهالتىأمهيريد

البقيعإلىخروجهفىالحديثفذكربلى.:قلتءيخيو؟اللهرسول

على)الشلامقومحر::قالالفه؟رسولياأقولوكيف:قالت،ورجوعه

وإئاوالمستأخرين،مئاالمستقدمينالئهوررحم،والمسلمينالمؤمنينمنالذيارأهل

بنوحخاجوهبابنحديثمنمسلئماخرجهللاحقون،)3(0بكماللهشاءإن

،(4)

جريج.ابنعنمحمد

المزكىإسحافأبىابنزكرئاوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7292

وأناجعفربنيحىعلىقرئ:قالالفقيهسلمانبنأحمدبكربوأحدثنا:قالا

تحفةفىكما-داودوأبو،(25471)أحمدبه.إصماعيلطريقمن(2038)النساثىأخرجه(1)

به.شريكطريقمن12/124الأشراف

.(974/102)مسلم(2)

(0171)حبانوابن،(3973)النسائىوأخرجه.(25855)وأحمد،(379)الآدابفىالمصنف(3)

به.كثيربناللهعبدعنجريجابنطريقمن

.(974/031)مسلم(4)
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مقبرةدخلإذايقولمابابالجنائزكتاب

بنعلقمةعن،الثورىسفيانحدثنا،الربيرئأحمدأبوأخبونا:قالأسمع

إذايعلمهملمج!اللهرسولكان:قالأبيهعن،بريدةبنسليمانعنموثد،

المؤمنضمنالديارأهلعليكمال!لام:يقولقائلهمفكانالمقابردخلوا

51رو.(1)العافيةولكملناالفهنسأل،لاحقونبكمالفهشاءإنإئا،والمسالمين

بنمحمدأحمدأبىعنوغيوهحوببنزهيرعن"الصحيح،فىمسلئم

الربيرئ)2(الأسدئالفهعبد

شيئا:فيهفؤاد،الثورئعناشفريابىيوسفبنمحمدورواه

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،إملاءالفقيهطاهرأبو27-حذثناه93

بنمحمدحدثنا،السلمئيوس!بقأحمدحدثنا،القطانالحسىابن

كان:قالأبيهعن،بريدةابنعن،موثدبنعلقمةعن،!سميانحدثنا،يوسف

منالذيارأهلمحليكم)الشلام:المقابرإلىخوجواإذ(يعفمهم!عالفهرسول

تبغ،لكمونحندوطلناأنتم،لاحقونبكمالئهثاءإنوإنا،والمسلمينالمؤمنين

.(4)علقمةعنشعبةرواهوكذلك.(3)"العافيةالئهنسأل

طويقمن(4751)ماجهوابن،(22985)احمدواخرجه.(135)والصفاتالأصمل!فىالمصنف(1)

(3173)حبانوابن،2/71الأشرافتحفةفىكما-داودوأبو،(03923)واحمدبه.أحمدابى

به.صفيانطريقعن

.(597)مسلم(2)

به.طاهرأبىطويقعن(1555)السنةشرحفىالبغوىواخرجه-(0512)الصغرىفىالمصنف(3)

به.شعبةطريقمن(0392)النسائىاخرجه(4)
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القبورعلىالجلوسعنالنهىبابالجنائزكتاب

القبورعلىالجلوسعنالنهىباب

.(1)كلذعنالنهىفىجمتالنبىعناللهعبدبنجابرحديثمضىقد

محمداللهعبدوأبوبنيسابورإسحاقابىابنزكرئاأبوأخبرنا-7294

الفقيه،سلمانبنأحمدحدثنا:قالاببغدادالدقاقطاهرأبىبنأحمدابن

صالحأبىبنسهيلأخبرنا،عاصمبنعلئحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا

منصوربنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(

العزيزعبدحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

:قاللمجتاللهرسولأنهريرةأبىعن،أبيهعن،سهيلعن،محمدابنيعنى

منلهخير،إليهف-ضلصحتىثيابهكعحرقناليعلىأوجمرةعلىأحدكميجلس"لأن

ثيابهفتحرقجمرةعلىأحدكميجلس"لأ،،:علىروايةوفىقبير".علىيجلسأن

الصحيح""فىمسلمرواه.(2)"رببقعلىيجلسأنمنلهخير،جلدهإلىتصلحتى

(3)صير
سعيد.بندتيبةعن

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7295

مزيدبنالوليدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

يحيىبنتابنصالحأبووأخبرنا)ح(جابرابنحدثنا،أبىحدثنى،البيروح!

.(6844)فىتقدم(1)

،(4302)والنسائى،(2832)داودوأبو،(8018)أحمدوأخرجه.(0322)المعرفةفىالمصنف(2)

به.سهيلطريقمن(3166)حبانوابن،(1566)طجهوابن

.(971)مسلم(3)
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النعلفىالقبوربينالمشىبابالجنائزكتاب

موسىبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،جدىأخبرنا،منصورابن

:قالمسلمبنالوليدحدثنا:قالاالفاريابئمخراقبنوداودالأنصارى

اللهعبيدبنبسرحدثنى:يقولجابربنيزيدبنالرحمنعبدسمعت

مرثدأباسمعت،و43/41:يقولالليثئالأسقعبنواثلةسمعأنه،الحضرمئ

تصلواولاالقبورعلىتجلسوا"لا:دقولعجيساللهرسولسمعت:يقولالغنوى

الأسقعبنواثلةعن:مزيدابنروايةفىأنإلا،سواءحديثهمالفظإليها".

حجربنعلىعن""الصحيحفىمسلمرواهالغنوى)1(.مرثدأبوحدثنى:قال

.(2)مسلمبنالوليدعن

عنالخولاخ!إدريسأبىعنبسرعنجابرابنعنالمباركابنورواه

4/08فىعمروابنمسعودابنعنوروينا.(3)الصلاةكتابفىمضىوقد/.واثلة

.(4)هيفوالتشديدذلككراهية

(النعلى)فىالقبوربينالمشىباب

بنمحمدبنأحمدسهلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9672

طريقمن(793)خزيمةوابن،(759)والنساتى،(1501)والترمذى،(51172)أحمدآخرجه(1)

به.يزيدبنالرحمنعبدطريقمن(3229)داودوأبو.بهمسلمبنالوليد

.(972/97)مسلم(2)

.(4333)فىتخريجهتقدم(3)

والمعرفة،5/201والمحلى،517/1المعانىوسرح،(11884)شيبةأبىابنمصنفينظر(4)

.5/339للمصنف

عنه.منهى:3/1430الذهبىقال(5)
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النعلفيالضوربينالمشىبابالجنائزكتاب

بنالأسودحدثنا،عاصمأبوحدثنا،قلابةأبوحدثنا،النحوئالفهعبد

عنبشيز،حدثنى:قالنهيكبنبشيرحدثنى،سميربنخالدحدثنى،شيبان

لهفقالمعبد،بنزحمالجاهلئةفىاسمهوكانع!ي!-اللهرسول

فكانبشيز"."أنت:قالمعبد.بنزحم:قال.،؟اسمكاما:لمجي!اللهرسول

أصبحتماالخصاصيةابندايا:فقاللمجي!الفهرسولماشىأناأبينا:قال-اسمه

خيركل،شيئاالفهعلىأنقمما:فقلت."!سي!الئهرسولتماشى؟اللهعلىتنقم

كثيير".بخيبرهؤلاءسبقالقد:فقالالمشركينقبورعلىفأتىالقه.بىفعل

يهسراإ.خيراهؤلاءأدركالقد:فقالالمسلمينقبورعلىأتىثم،مرارثلاث

القبوربينيمشىبرجلفإذا،نظرمنهحانتإذيمشىهوفبينما،مرارثلاث

فلفافنظرسبتيتيك،.ألقويحكالشبتيتين)1(صاحبأيا:فقالنعلانعليه

.(2)امهبفرمىنعليهخلعع!ي!الفهرسولعرف

بهذاإلايعرفولاشيبانبنالأسودعنجماعةرواهقدحديثوهذا

الإسناد.

ما:جمي!النبىعنمالكبنأنسعنوثابت

بنالحسنالفضلأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7297

.2/330النهايةينظر.المدبوغةالبقرجلودوهو:السبتإلىنسبة،السينبكسر(1)

ماجهوابن،(4702)والشائى،(0323)داودوأبو،(07872)أحمدوأخرجه.1/373الحاكم(2)

ولثر،صالحإصناده:3/4311الذهبىوقالبه.شيبانطريقمن(0317)حبانوابن،(5681)

ومسلم.البخارىلهأخرجفقد.بحجةليى:حاتمابوفيهقالقدكانوإن
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مسجدالقبرعلىيبنيأنعنالنهىبابالجنائزكتاب

ابنيعنىالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثناالعدذ،يعقوب

أإن:قاللمج!اللهنبئأن،مالكبنأنسعن،قتادةعنسعيد،عنعطاء،

ملكان(1)يأتيه،نعالهمقحليسمعإئهأصحابهعنهوتوئىقبرهفىوضعإذاالعبد

:فيقولالمؤمنفأما:قاللمجي!.محمدايعنى؟الزجلهذافىتمولكنتما:فيقولان

مقعداالفهأبدلكقدالنارفىمقعدكإلىانظز:لهفيقال.ورسولهالفهعبد!نهأشهد)2(

عنزرارةبنعمروعن"الصحيح"فىمسلئمرواه.(3)"اعيمجفيراهماالجئة.فى

.(4)عروبةأبىبنسعيدعناخروجهمنالبخارئوأخرجه،الوقابعبد

لأجليخلعهماأنفأمرهقذرابنعليهرأىلمج!النبئيكونأننجيحتمل

أعلم.والله،ذلكغيرويحتمل،ذلك

هسجذالقبرعلىيبنىأنعنالنهىباب

سهلأبوحدثناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7298

بنالفهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادابن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا)عأمسلمة

المسيب،بنسعيدعن،شهابابنعن،مالكعن،القعنبئحدثناداود،

فيأشب".:)بخطه:الأصلحاصيةفى(1)

.أامنت5:مفى(2)

مختصرا.بهالوهابعبدطريقفي(1323)داودابوواخرجه.(17)القبرعذابإثباتفىالمصمف(3)

به.سعيدطريقمن(0502)والنساثى،(12271)واحمد

.(1338،4137)والبخارى،(0872/72)مسلم(4)
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مسجدالقبرعلىيبنىأنعنالنهىبابالجنائزكتاب

أنبيائهمقبورائخذوااليهود؟الله"قاتل:قالجميه!الفهرسولأن،هريرةأبىعن

وأخرجه،القعنبىعن"الصحيح"فىادىارئرواه،و43/410(1)((دجاسم

.(2)مالكعناخروجهمنمسلم

بنأحمدمحمدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7299

أخبرنى،اليمانأبوأخبرنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،المزنناللهعبد

اللهوعبدعائشةأن،الفهعبدبناللهعبيدأخبرك!:قالالزهرىعن،شعيب

علىلهخميصةيطرحطفقجميه!اللهبرسولنزللماقالا:هالاعباسابن

علىالله"لعنة:كذلكوهوقالثم،وجههعنكشفهابهااغتئم)3(فإذا،وجهه

51روصنعوا)4(.مامثليحذرمساجد".أنبيائهمقبوراتخذواوائصارى؟اليهود

يونسحديثمنمسلموأخرجه،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئ

.(الزهرى)عن

بىأبنازىئابووأمامالإطاهربووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0073

الشاذياخئحمكبنأحمدبنمحمدبنأحمدالعباسوأبوالمزكىإسحاق

الله"لعن:بلفظ(10716)أحمدطريقهومن،(17)892/2ومالك،(3227)داودأبو(1)

.(2326)حبانوابن،(9270)الكبرىفىوالنسائى،اليهود...إ

.(053/02)مسلمو،(437)البخارى(2)

.388/3النهاية.الخروجعننفسهاحتب!أى:اغتم(3)

،(3453،3454)والبخارى،(1884)وأحمدبه.اليمانأبىعن(1443)الدارمىأخرجه(4)

به.الزهرىطريقمن(702)والنسائى

.(531)ومسلم،(435،436)البخارى(5)
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مسجدالقبرعلىيبنىأنعنالنهىبابالجنائزكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالفضلبنموسىبنمحمدسعيدوأبو

،عياضبنأنسأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

مرضكانلما:قالتأنهار!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

وقد.مارية:لهايقال!الحبشةبأرضكنيسةنسائهبعضتذاكرلمج!الفهرسول!

حسنهامنفذكرتا،الحبشةأرضأتتاقدرضالماحبيبةوأمسلمةأئمكانت

بنواالصالحالرجلفيهمكمانإذا"أولئك:عقج!النبئفقال!:قالت.وتصاويرها

.(1)"اللهعندالخلقشرارأولئكالالور،تلكفيهصورواثممسجدا،قبرهعلى

.(2)عروةبنهشامعنأوجهفن""الصحيحفىومسلمالبخارىأخرجه

السابعالجزءومنهاللهبحمدتم

الثامنالجزءويتلوه

الزكاةكعاب:وأوله

به.هشامطريقمن(790)خزيمةوابن،(703)والنسائى،(24252)أحمدأخرجه(ا

.(285)مسلمو،(724،443،1413،3873)البخارى(2
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الموضوعاتفهرس

الموضوعاتفهرس

السابعالجؤ

الصفحةل!وضوعا

....الخسوهطصلاةحتا!
000000000000000000000000000000000000000000000000005

5000000000000000..."........،................اللهدكرإلىبالفزعالأمرلاب

60000000000000000000000000000000000000جامعهالصلاة:ينادىبألىالأمربابا

700000000000000000000000000000000000000000000الخسو!فىيصلىكيفباب

000000091ركوعاتثلاث.،.ركعتينالحسو!دىيصلىألىأجارمنباب

0000000042ركوعاتأربعركعتش!.+الحسو!فىيصلىألىأجازمنباب

000000000000000000000000000000000000013ركصينالخسو!لمحىصلىمنباب

0،000000000000000000000083الشمسحسو!دىبالقراءةيسر:قالمنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000054بهاالجهراخسارمنباب

00000000000000000034والعيدالخسوفاجتماعجوازعلىبهيستدلماباب

00000000000000000000000000000000000000000054القموحسو!لمحىالصلاةباب

000000000000000000000000000000000000000084الخسو!صلاةبعدالخطبةباب

00000000000000000000025الخيرعلىالناسحصمنللإماميستحبماباب

0000000000000000000000000055الجامعالمسجدلمحىالخسو!صلاةسنةباب
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الموضوعاتفهرس

0000000000065ينجلىحتىالخسو!صلاةيصلىإنماانهعلىالدليلباب

0000000000000000000085التجلىبعدبالخطبةالابتداءجوارعلىالدليلباب

000000000000000،095إماميحضرهلمإذالخسو!صلاةيصلىالمنفردباب

0000000000000000000000000000000000000000000095المسجديحصرلىالنساءباب

00000،00000000000000000000000056الاياتمنشىءعندجماعةيصلىلاباب

00000000000000000000000000000016درافىىالصلاةإلىالفزعاستحبمنباب

00000000000000000000000000036الركوععددبزيادةالزلزلةمىصلىمنباب

65 ...................................................الاستسقاءصلاةكتا!

0000000000000000000000000000000000000056الاستسقاءالإمامالناسسؤالباب

00000000000000000000000000000000000000000066المصلىإلىيحرجالإمامباب

0000000000000000000000000000000000000076متواضعامتبدلايحرجالإمامباب

000000000000000000000000000000000000000086بالضعفاءالخروجاستحبابباب

000000000000000000000000000000000000000057للاستسقاءالصماماستحما!لا!

00000000000000000000017،تعالىاللهإلىوالتقربالمظالممنالخروجباب

57العيدينصلاةفىالسنةالاستسقاءصلاةفىالسنةأنعلىالدليلباب

00000000000000000000000000000000058دعاألهعلىتدلالتىالأخباردكرباب

00000000000000000000000000000000000000000038قائماالاستسقاءمىالدعاءباب
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الموضوعاتفهرس

00000000000000000000000000000000038الدعاءلمحىاجتهدإداالقبلةاستقبالباب

000000000000000000000000000000000000000048الاستسقاءلمحىالرداءتحويلباب

85.................................................الرداءتحويلوقتباب

000000000000000000000000000000000000000000000000058الرداءتحويلكيفيةباب

000000000000000000000000000000078الرداءتحويللمحىالمعنىمنقيلماباب

000000000000000000000000000000000000088الاستغفاركثرةمنيستحبماباب

00000،0000000000000000000000000000059دعائهبركةترجىبمنالاستسقاءباب

0000000000000000000000000000000029اللهلمحيسقيهمللناسيسسمقىالإمامباب

0000000000000000000000000000000000049يسقوافلمللناسيستسقىالإمامباب

000000000000000000000000000000000000049المخصبةالناحيةإماماستسقاءباب

0000000000000000000000000000000059الجمعةويومصلاةبغيرالاستسقاءباب

00000000000000000000000000000000000000000000000099الاستسقاءلمحىالدعاءباب

00000000000000000000000000000000000415الاستسقاءدعاءلىاليدينرحباب

0000000000000000000000157الاستسقاءلمحىالإماممعأيديهمالناسرحباب

0000000000000000000000000000000000000000157بالألواءالاستمطاركراهيةباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000113السيللمحىجاءماباب
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الموضوعاتفهرس

....................الغيثلرولعندالإجابةطلبباب

ريح.هبتإذاع!ي!اللهرسوللونتغيرفىجاءماباب

...سبهاعنوينهىالريحهبوبعنديقولكانماباب

.......................المطررأىإدايقولكادماباب

............................الرعدسمعإدالماباب

.................................المطرإلىالإشارةباب

...................................الرعدلىجاءماباب

..................................والمطركثرةباب

...........................المطربهايكودريحأىباب

.............................الدهرسبمىجاءماباب

................................الصلاةتاركابوابجماع

.................الصلاةتركمنتكفيردىجاءماباب

.يباحكفرالكفربهذاالمرادأنعلىبهيستدلماباب

..الأملقصرمنيستعملهأنمسلملكلينبغىماباب

..............إليهاللهأعدرلقدسنةستينبلغمنباب

................عملهوحسنعمرهطاللمنطوبىباب
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الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000155الصبرمنيستشعرهأدمسلملكلينبعىماباب

0000000000000000000000000000168منهلمحرارايحرجفلابأرصيقعالوباءباب

00000000000000000000000000000000000000000171الحمىيسبلاالمريصباب

0000000000000000000000000000000174وجلعزباللهظنهيحسنالمريصباب

00000000000000000000000000000000000000000175وارأساه:يقولالمريصباب

00000000000000000000000000000000000000000176الفجأةموتلمحىباب

000000000000000000000000000000000000000000000179المريصبعيادةالأمرباب

0000000000000000000000000000000000000000000185العيادةتكريردىالسنةباب

0000000000000000000000186الرمدمنالعيادةباب

000000000000000000000000000000186لهوالدعاءالمريصعلىاليدوصعباب

0000000000000000000000000000000000000000000000189للمريصالعاثدقولباب

00000000000000000000000000000000000195المريصتسليةمنيستحبماباب

0000000000000000000000000000000000000000191المسلمعيرالمسلمعيادةباب

00000000000000000000000000000000000192المريصتلقينمنيستحبماباب

000000000000000000000000000000000000000193عندهقراءتهمنيستحبماباب

00000000000000000000000000000000000000194عندهالكلاممنيستحبماباب
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الموضوعاتفهرس

000000000000000000000000000000000000000194ثحالهتطهمرمنلستح!مالاب

0000000000000000000000000000000195القبلةلحوتوجيههمنيستحبماباب

0000000000000000000000000000000000000196عينيهإغماصمنيستحبماباب

0000000000،000000000000000000198بطنهعلىشىءوصعمنيستحبماباب

0000000000000000000000000000000000000199بثوبتسجيتهمنيستحبماباب

000000000000000000000000000000000552الإسلامأهلسنةعلىالمحافظةباب

000،000000000000000000000000000000000000152الجنائرلىالعملوجوبباب

253..-..............................بتجهيرهالتعجيلمنيستحبماباب

...............................................الميتغسلأبواب"جماع
552

00000000000000000000000000255قميصدىالميتغسلمنيستحبماباب

00000000000000000000000000256الميتعورةإلىالنظرمنعنهينهىماباب

0000000000000000000000000000000000000000257بطنهتعاهدمنبهيؤمرماباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000208الميتدوصئهب

00000000000000000000000000000000000000000952بميامنهغسله!ىالابتداءباب

000000000000000000000000000000000000000000000000259الميتبهيغسلماباب

000000000000000000000000000000000213وعاشهأظفارهمنيأخدالمريصباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000214يموتالمحرمباب
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الموضوعاتفهرس

000000000000000000000000000000000000000000000000223بنارالميتيتبعلاباب

00000000000000000000000000000000000225فكتمهالميتمنشيئارأىمنباب

223.....................................الميتبغسلأولىيكولىمنباب

000000000000000000000000000000000000227ماتتإداامرأتهيغسلالرجلباب

00000000000000000000000000000000000000000000000235روجهاالمرأةغسلباب

000000000000000000000000000231المشركينمنقرابتهدايغسلالمسلمباب

00000000000000000000000000000000233الميتغسلمنالغسليرلممنباب

00000000000000000000000233امرأةمعهمليسالرجالمعتموتالمرأةباب

0،000000000000000000000000000000236الحنوطوكيفالكفنعددأبوابجماع

0000000000000000000000000236أثوابثلاثةلمحىالرجلتكفينلمحىالسنةباب

0000000239جم!اللهرسولكفنفىروينامايخالفالذىالخبرذكرباب

000000000000000542دلكلمحىالاشتباهسببعنهااللهرصىعائشةبيالىباب

000000000000000000000000243واحدثوبلىالتكفينجوارعلىالدليلباب

000000000000000000000000000000000000000245القميصلمحىالتكفينجوارباب

00000000000000000000000000000000000000247الكفنلمحىالبياصاستحبابباب

0000000000000000000000000000000000000000000248الحبرةديهاستحبمنباب

000000000000000000000000000000000000249الكفنتحسينمنيستحبماباب
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الموضوعاتفهرس

......................ليهالقصدترككرهمنباب

............الحياةحالدىالكفناستعدمنباب

..............................للميتالحنوطباب

...................للحنوطوالمسكالكالورباب

.................وتقبيلهالميتعلىالدحولباب

............الانتشارخوفعندالأكفانعقدباب

..............................اللحدلىالسنةباب

...........جمفاللهرسولقطيفةدىروىماباب

...........بالموتىالقبلةاستقبالفىجاءماباب

...................الفرجوسدللقبورالإدحرباب

.وبالأيدىبالمساحىالقبرفىالترابإهالةباب

..............ترابهمنأكثرالقبردىيرادلاباب

..عليهالحصباءووضعالقبرعلىالماءرشباب

................علامةأوبصحرةالقبرإعلامباب

..........القبرمنفرغإذاشاءمنانصرافباب

.........لياعماقهالقبراتساعمنيستحبماباب

.....................وتسطيحهاالقبورتسويةباب
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الموضومحاتفهرس

000000000000000000000000000000000000000000000285القبوربتسميمقال!مباب

0000286+................-...........تجصصولاالقبورعلىيبىلاباب

000000000000000287ء...................................المرأةعسلدىباب

0000000000000000000000000000000290رأسهاشعرتصميرفىالثابتةالسنةباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000291المرأةكفنباب

00000000000000000000000000000000000000000293البحردىيموتالانسالىباب

00000000000000000000294مقومئونتهالميتكفنأنعلىبهيستدلماباب

00000000000000000000000000000000296عليهويصلىويكفنيغسلالسقطباب

0000000000000000000000000000303ويغسلعليهيصلىومنديه!ث!لاأبوابجماع

0000000000000000000000303المعتركدىالمشركولىيقتلهمالمسلمولى:باب

000000000000000000000308أحدشهداءعلىصلىلمجي!النبىألىرعممقباب

0000000000000000000000000113عليهمصلى!!أنهروىمقروايةدكرباب

000000000000000000000313فيهاقتلالتىثيابهدىيكفنألىاستحبمنباب

31لم....................................المعركةلىيستشهدالجنبباب

0000،0000000000000000000316معتركعيرلىظلمايقتلوالذىالمرتثباب

0000000000000000000000000000023البغىأهلبسي!المقتولدىوردماباب

00000000000000000321مقتولاوجدإداالأعضاءبعصغسللىوردماباب
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الموضوعاتفهرس

000000000000000000000000000000000000000321هدمأوعرويصيبهمالقومباب

000000000000000000000000000000000000323الحدودقتلتهمنعلىالصلاةباب

0000000000000000000000000000000000000000324لمسهمنعلىالصلاةباب

0000000000000000000000000000000000000000000000327الجنازةحملابوابجماع

00000000000000000000000000000327جوانبهاعلىلدارالجنارةحملمنباب

000000000000000000000327كاهلهعلىالسريردوصعالجنارةحملمنباب

0000000000000000000000000000000329والرقابالأيدىعلىالميتحملباب

00000000000000000000000000000000000000000000313بالجنازةالمشىابوابجماع

0000000000000000000000000000000000000331بالجنارةالمشىدىالإسراعباب

00000000000000000000000000000000000000000334بهاالاسراعشدةكرهمنباب

00000000000000000000000000000335الجنارةمنالالصرا!عندالركوبباب

0000000000000000000000000000000000000000000000338الجنارةأمامالمشىباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000342خلفهاالمشىباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000343للجنارةالقيامباب

0000000000000000000000000350حو!سمللجنارةالقيامألىرعممنحجةباب

0000000000000000000000000000000355الميتعلىبالصلاةأولىمنأبوابجماع

00000000000000000000000000000000000000000355موتهبعدقريبهيبرالولىباب
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0000000000000000000000355الميتعلىبالصلاةأحقالوالى:قالمنباب

00000000000000000000000000000358أولىعليهبالصلاةالوصى:قالمنباب

000000000000000000000000000359للميتيرجىومابإمامالجنازةصلاةباب

00000000000000000000000000000362ألداداالجنارةعلىيصلودالجماعةباب

00000000000000000000000000000363جنارةعلىصلىليمنوردعددأقلباب

0000000000000000000000000000000000364الجنائزعلىالصلاةوقتأبوابجماع

0000000000000000000000000000000364الموتىوددنالجنائزعلىالصلاةباب

000000000000000000000367الثلاثالساعاتدىوالقبرالصلاةكرهمنباب

00000000000000000369بالليلالدفنعنالنهىلىوردالذىالخبرذكرباب

0000000000000000000000000000000073اجتمعتإداوالنساءالرجالجنائرباب

0000000000000000000000000000000372رأسهعندالرجلعلىيق!الإمامباب

00000000000000000000000374الضرورةعندقبرلىوالثلاثةالاثنيندلنباب

000000000000000000000000000000000000000000376للنساءالنعشدىوردماباب

00000000000000000378القبرد!دخالهأولىومنالجنائزعلىالتكبيرأبوابجماع

000000000000000000000000000000000000378الجنازةصلاةلىالتكبيرعددباب

382.-...............................خمساجنارةعلىكبرألهروىماباب

000000000000000000000000000383الأربععلىالتكبيرزيادةفىدهبمنباب
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................................التخييرمدهبدلكلىدهبمنباب

..........أربععلىاجتمعواالصحابةأكثرأدعلىبهيستدلماباب

.........الجنازةصلاةفىاليسرىعلىاليمنىوضعدىجاءماباب

.........................................الجنارةصلاةدىالقراءةباب

.........................الجنازةصلاةفى%!مجالنبىعلىالصلاةباب

.........................................الجنارةصلاةلىالدعاءباب

.........................لهوالدعاءللميتالاستغفارلىروىماباب

...........واحدةبتسليمةالجنازةصلاةمنالتحلللىروىماباب

.............................شمالهوعنيمينهعنيسلم:قالمنباب

......................................خفئاتسليمايسلم:قال!منباب

..............................يليهمنيسمعحتىيسلم:قالمنباب

.........................................تكبيرةكللىيديهيرحباب

...........................هلاليةيكبرأدالإمامينتظرلاالمسبوقباب

....................بعدهفيصليهاالإماممعالصلاةتموتهالرجلباب

............................الميتيدلنبعدماالقبرعلىالصلاةباب

................................بالنيةالغاثبالميتعلىالصلاةباب

................................المسجدلىالجنازةعلىالصلاةباب
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00000000000000000433أ!قهمنهميكودومنالرجالقبرهيدخلهالميتباب

00000000000000000000000000000000000000437بثوبالقبرسترالىروىماباب

4380000000000000000000000000.-.........قبلمنالميتيسل:لمنباب

0000000000000000000000000000000000000441قبرهالميتأدخلإدايقالماباب

000000000000000000000000000000000000000000000000443الدالنبعديقالماباب

00000000000000000000000000000000446القبرعندالقرادلراءةلىوردماباب

0000000000000000000000000000000000000000000446القبرعندالذبحكراهيةباب

000000000000000000000000447أرصإلىأرصمنالموتىنقلكرهمنباب

...............................الاختياركادوإدبأسابهيرلممنباب

................................احرإلىقبرهمنالميتحولمنباب

......................................عيرهقبرلهيحمرأدكرهمنباب

..............................مملوكةارصلىيدلنأنرأ!منباب

448

449

450

452

00000000000000000000000000000000000000453بطنهاودىتموتالنصراليةباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000454العحزيةأبوابجماع

00000000000000000000000000000000000000000000454المصيبةعندالجلوسباب

000000000000000000000000000000000455الميتأهلتعزيةمنيستحبماباب

00000000000000000000000000000000000457الترحممنالتعزية!ىيقولماباب
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.................................اليتيمرأسمسحمنيستحبماباب

.................................الطعاممنالميتلأهليهيأمماباب

.............................الابتداءمنالميتلولىيستحبماباب

..............وصاياهبتنميدالتعجيلمنالميتلولىيستحبماباب

........................عنهالتصدقمنالميتلولىيستحبماباب

.........................................الميتعلىالبكاءأبوابجماع

....................................الميتعلىالنياحةعنالنهىباب

....................................النياحةلحىالتغليظمنوردماباب

.........................الجاهليةبدعوىالدعاءمنعنهينهىماباب

.................................اللهأمربمايتعرىالىلحىالرعبةباب

....................................بالأولادالمصيبةلحىيرجىماباب

......................................لدببلاالبكاءلحىالرحصةباب

.......-.......................يموتألىإلىالبكاءلحىرحصمنباب

................................البكاءجوارعلىتدلاخبارسياقباب

...........................يعدبالميتألىعلىتدلأخبارسياقباب

...........................................والإيدالىالنعىكرهمنباب

..................................الجنائرلحىالصوتردعكراهيةباب
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507
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........................ودكرهالميتعلىالثناءباب

........بالكفوالأمرالأمواتسبعنالنهىباب

.....................نارولابجنةلأحديشهدلاباب

........الجنائزاتباععنالنساءنهىفىوردماباب

..............القبورريارةعنلهيهندىوردماباب

"فزو!روها"قولهعمومفىدخولهنفىوردماباب

.........................مقبرةدخلإدايقولماباب

.................القبورعلىالجلوسعنالنهىباب

....................النعلمىالقبوربينالمشىباب

............مسجدالقبرعلىيبنىأنعنالنهىباب
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