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الصلاةكتاب
الصلاةفىالدعاءباب

لم7لم11

الصلاةفىالدعاءباب

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-2916

ابنالحسينأبووأخبرنا)ح(نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

أبوحدثنا،سعدانحدتناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادبشران

!جمالنبىمعجلسناإذاكنا:اللهعبدقال:قالشقيقعن،الأعمشعن،معاوية

علىال!لام،جبريلعلىالسلام،عبادهقبلاللهعلىالسلام:قلناالصلاةفى

!جماللهرسولفسمعنا:قال.فلانعلىال!لام،فلانعلىالسلام،ميكائيل

لله،التحياث:فليفلالصلاةفىأحذكمجلسفإذاالسلائم،هوالله"إن:فقال

عليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبئأيهاعليكالسلام،والطئباث(1)والصلوات

،فوالأرالسماءفىصالحعبل!كلأصابتقالهافإذا،الصالحيناللهعبادوعلى

ماالذعاءمنبعديتخيرثم،ورسوئهعبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد

.(3)معاويةأبىعنيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.2"ء:

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-2917

يحيىحدثنا،(4)ركبأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببني!سفحدثنا،إسحاق

."،الصلاة:مفى(1)

.(2859،0286)فىوتقدم.بهمعاويةأبىطريقمن(703)خزيمةوابن،(3622)أحمداخرجه(2)

.(024/58)مسلبم(3)

."بكير":سفى(4)



الصلاةكتاب
الصلاةفىالدعاءباب

،معناهببعضفذكرهالفه.عبدعن،شقيقحذثنا،الأعمشعنسعيد،ابن

البخارئرواه.(1)((هبفيدعوإليهأعجبهالذعاءمنأحدكملي!خيز"ثم:اخرهوفى

عنمنصوررواهوكذلك.(2)القطانيحيىعنمسذد،عن""الصحيحفى

.(3)((ءاشماالمسألةمنبعدليمخيز(و128/21"ثم:آخرهفىوقال،شقيتي

وذلك،بأسمائهمأقواموعلىلأقوامصلاتهفىري!مجالفهرسولدعاوقد

(على)عنورؤيناه،(4)تعالىالفهشاءإنيرد

دارمأبىابنبكرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2918

محمدبنالرحمنعبدبنالفهعبدبنمحمدحذثنا،بالكوفةالحافظ

أبىعن،الأحوصأبوسليبمبنسلأمحذثنا،سلأبمبنعونحذثنا،الكندئ

ثم،الزجليتشفد:الفهعبدقال:قالاعبيدةوأبىالأحوصأبىعن،إسحاف

.(6)لنفسهيدعوثمجمصير،النبىعلىيصفى

،راف!ئصلاعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-2919

حذثنا،زهيرحذثنا،الملكعبدبنأحمدحذثنى،اك!الحزشعيبأبوحذثنا

هوخرج!عالنبئأن،مسعوببنالفهعبدعن،عبيدةأباسمعائه،إسحاقأبو

خزيمةوابن،(899)ماجهوابن،(1297)والنائى،(968)داودوأبو،(1014)أحمدأخرجه(1)

به.سجدبنيحىطريقمن،(703)

.(835)البخارى(21

الشاهد.موضعفيهولي!.(2860)فىتقدم(3)

.(3147-3128)فىسيأتى(4)

.(7116)شيبةأبىابنممنفوينظر.(3368)فىتخريجهسيأتى(5)

وصححه.268/1والحاكم،(479)الصغرىفىالمصنف(6)



السلامقبلالدعاءمنعنهيقصرألالهيستحبمابابالصلاةكتاب

المسجدإلىمنزلهمنوخرجوا،دعاهمبكرأبووكانوعمر،بكروأبو

اللهعلىفأثنى،فتشفدجلسثم،ويقرأيصفىئمقاالفهوعبد،المدينةمسجد

فىابتهلثمجمقيو،النبىعلىصلىثم،رجليثنىماأحسنأهلههوما

من:بكرأبوفقال."تعطه"دل:يقولفجعليستمعقائمغجحووالنبئ،الذعاء

كماغضاالقرآنيقرأأنسزهمنعبلإ،أمابنالفهعبد"هذا:قال؟لفهارسوليااهذ

فزعم،بكرأبوفسبقهوعمربكرأبوفاتجدرهعبلإ".أمابنلزأكمافليقرأهأنزل

.بالخير)1(ستاقاوكان:عمرقال،سبقهبكرأباأن/عمر

السلامقبلالدعاءمنعنهيقصرألالهيستحبماباب

بنأحمدمحمدأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0292

أخبرض!،اليمانأبوحدثناالحكاض!،محمدبنعلئأخبرناالمزض!،الفهعبد

زوجعائشةأنالربير،بنعروةأخبرض!،الزهرئعن،شعيباظ،28/21

منبكأعوذإنى"الفهثم:،الفلاةفىيدعوكطنوي!مجالنبئأن،أخبرتهعجيوالنبى

والمفرم".المأثممنبكوأعوذ،الدجالالمسيحكةمنبكوأعوذالقبر،عذاب

"إن:قالالفه؟!رسولياالمغرممنتستعيذماأكثرما:قائللهفقال:قالت

الصحيح""فىالبخارئرواه.(2)هدفأخلفووعد،فكذبحذثغرمإذاالزجل

عملفىوالنسائى،(3662،3797،6514)وأحمد.بهزهيرطريقمن(4184)الطبرانىأخرجه(1)

.بنحوهبهإسحاقأبىطريقمن(869)والليلةاليوم

حبانوابن،(1308)والشانى،(880)داودوأبوبه.اليمانأبىعن(24578)أحمدأخرجه(2)

فىوصيأتىبه.الزهرىطريقمن(5469،5487)والشائىبه.شعيبطريقمن(1968)

.الزهرىعنعتيقأبىبنمحمدطريقمن(11072)

154/2



السلامقبلالدعاءمنعنهيقصرألالهيستحبمابابالصلاةكتاب

.(1)اليمانأبىعنإسحاقابنبكرأبىعنمسلمورواه،اليمانأبىعن

بنمحمداللهعبدأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2921

الهروىيعنىمنصوربنويحيىالضيدلاض!محمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

عطئة،بنحسانعن،الأوزاعىعن،وكيعحذثنا،كريبأبوحذثنا:قالا

أبىعن،كثيرأبىبنيحيى.وعنهريرةأبىعن،عائشةأبىبنمحمدعن

فليستعذأحدكمتشهد"إذا:عجتالفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمة

كعمةومنالقبر،عذابومن،جهنمعذابمنبكأعوذإنىاللهئم:يقول؟أربعمنبالفه

عن""الصحيحفىمسلمرواهالدخال")2(.المسيحكعةومن،والمماتالمحيا

.(3)وغيرهكريبأبى

علىأبوأخبرنا،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-2922

أبوحدثنا،النيسابورئهانىبنإبراهيمحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

عن،عطيةابنيعيىح!انعن،الأوزاعىعنجميعاكثيربنومحفدالمغيرة

فرغ"إذا:ه!ك4!ارسولقال:قالهريرةأبىعن،عائةأبىبنمحملى

عذابمنبكأعوذإنىاللهمشاء:بمابعدليدعثم،بأربعفليدعصلاتهمنأحدكم

.الذلمجال")4(المسيحوكعة،والمماتالمحياوكعمةالقبر،وعذابجهئم،

.(589/129)ومسلم،(832)البخارى(1)

به.وكغطريقمن(721)خزيمةوابن،(18001،18101)أحمدأخرجه(2)

.(588/281)مسلم(3)

أبووعنه(7237)وأحمدبه.كثيربنومحمدالمغيرةأبىعن(1383،1384)الدارمىأخرجه(4)

(172)خزيمةوابن،(909)ماجهوابن،(9013)والنسائى،(588/013)ومسلم،(983)داود

.(867)داودأبىصجحفىالألبانىوصححه.بها،وزاعىطريقمن
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بالقراءةالامامفيهجهرفيماالقراءةالماموميتركقال:منبابالصلاةكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2923

هويحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدحدثنااو،29/21،الصفارعبيد

بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(الفيثأخبرلابكير،ابن

قتيبة،حدثنا:قالاالطيببنوالحسنسفيانبنالحسنأخبرنى،الإسماعيلئ

بنعمروبناللهعبدعن،الخيربىأعن،حبيبأبىبنيزيدعن،لليثاحذثنا

فىبهأدعودعاءعلمنى:!جاللهلرسولقالأنهالصديقبكربىأعن،العاص

أنت،إلاالذنوبيغفرولاكثيزا،ظلمانفسىظلمتإنىالفهئم:"قل:قالصلاكأ.

،سواءلفظهما.(1)"الرحيمالغفورأنتإنك،وارحمنى،عندكمنمغفرةلىفاغفز

(2)برصرو

.وعيرهسعيدبنقتيبةعن""الصحيحفىجميعاومسلمالبخارىرواه

القراءةالطموميتركقال:منباب

بالقراءةالإمامفيهجهرفيما

وأن!حتوأ!لهرفاشتمعوأالقرءانقرىء)وإذا:وتعالىتباركاللهقال

علىعندنافهذا:القديمفىتعالىاللهرحمهالشافعئقال.،204:الأعرافأ

.(3)خاصةتسمعالتىالقراءة

2/155إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-4922

الحزانى،بكيربنمسكينحذثنا،نصربنسعدانحدثناالصفاز،محمدابن

به.سعيدبنقتيبةعن(1013)والنسائى،(3531)الترمذىوأخرجه.(481)الصغرىفىالمصنف(1)

الليثطريقمن(584)خزيمةوابن،(3835)ماجهوابن،(6326)والبخارى،(8،28)واحمد

به.حبيبأبىبنيزيدطريقمن(846)خزيمةوابن،(07001)الكبرىفىوالنسائى.به

.(5270/48)ومسلم،(834)البخارى(2)

الثمافحى.كتبفىنجدءلم(3)



بالقراءةالإمامفيهجهرفيماالقراءةالماموميتركقال:منبابالصلاةكتاب

سعةفىالمؤمن:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عجلانبنثابتعن

وأفطريومأو،جمعةيومأومكتوبةأومفروضةصلاةفىلاإإليهالاستماعمن

.وأنصتوأ!)1(لوفاشتمعوأانائقؤقرئ)وإذا:يعنى.أضحىيوم

هذهعنعباسابنسألائهعطاءعنبالقوئليساخروجهمنورؤينا

.(2)الصلاةفىهذاولكنلا،:قال؟قارىلكلهذا:قالالآية

(3)الحسنبنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2925

،ورقاءحدثنا،إياسأبىبنادمحذثنا،الحسينبنإبراهيمحذثنا،القاضى

الصخلاة،فىيقرألمجيررالفهرسولكان:قالمجاهدعن،نجيحأبىابنعن

فاستمعوأانالقؤقرئ)وإذا:فنزلت،الأنصارمنفتىاظ،21/29قراءةفسمع

.وأدصتوأ!)4(لهو

ومن.()الجمعةيومالخطبةفى:قالانهمجاهدعناخروجبمامنورؤينا

.(6)والخطبةةال!ئصلافى:اخروجه

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

إسماعيل:منبدلاالرذاذ.عمروبنمحمدجعفرأبو:وفيه(253)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف

وقال.بهبكيربنمسكينطريقمن5/1646تفسيرهفىحاتمأبىابنو(خرجهالصفار.محمدابن

.بأسبإسنادهما:2/602الذهبى

.(256)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف

وغيرها.،(122،432،366،762)فىوتقدم،الصوابهووالضبت.("الحسين:م،سفى

.16/15النبلاءأعلامسيروينظر

.35.صمجاهدوتفسير،(248)الامامخلفالقراءةفىالمصنف

.01/665جريروابن،(8453)شيبة(بىوابنتفسير(،-976)صننهفىمنصوربنسعيد(خرجه

أبىوابن،01/665جريروابن،(5984)صيبةأبىوابنتفسير(،-977)منصوربنسعيدأخرجه

.5/1646تفسيرهفىحاتم



بالقراءةالإمامفيهجهرفيماالقراءةالماموميتر&قال:منبابالصلاةكتاب

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناوقد-2926

حدثنا،فروخبنشيبانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالصفار،

هريرةأبىعن،عياضأبىعن،الهجرىإبراهيمحدثنا،مسلمبنالعزيزعبد

كان:قالوأنصتوا!.لهوفاستمعوأاتقؤانلرئ)وإذا:الآيةهذهفىقالأنه

:قالعبدانابنروايةوفى.(1)الايةهذهفنزلت،الضلاةفىيتكلمونالناس

الآية.هذهنزلتحتىالضلاةفىيتكلمونكانوا

قزة:بنمعاويةقالوهكذا:الشيخقال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-2927

:قالموسىبنعونحدثنا،عفانحدثنا،إسحاقبنمحمدحذثنا،يعقوب

فاشتمعوأانالقؤقرئ)وإذا:الآيةهذهاللهأنزل:قالقئبنمعاويةسمعت

.الضلاةفىيتكفمونالناسكان:قالوأنصتوأ!.لهو

فىالقصاصفأنزلها:فيهوزادعونعنمنصوربنسعيدورواه

.(2)القصص

بنالحسينعلىأبوأخبركأ،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2928

الأوسطفىالمنذروابن،(5784)شيبةأبىابنوأخرجه.(277)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

إبراهيمطريقمن5/5164تفسيرهفىحاتمأبىوابن،01/659تفسيرهفىجريروابن،3/501

به.الهجرى

الإمامخلفالقراءةفىالمصنفطريقومن(تفسيره-979)سننهفىمنصوربنصعيد(2)

(283).
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بالقراءةالإمامفيهجهرفيماالقراءةالماموميتركقال:منبابالصلاةكتاب

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحذثنا،طالببىأبنإبراهيمحذثنا،الحافظعلى

اللهعبدبنحطانعن،غلأبأبىعن،قتادةعن،التيمىسليمانعن،جرير

لمجمالنبىعنالحديثفذكر.الأشعرئ/موسىأبىمعصفينا:قالالزقاشى156/2

فىالحخاجبنمسلمروىفأنصتوا")1(.قرأوإذافكبروا،الإمامكئر"فإذا:وفيه

ثمالففظة)2(،هذهدونالمتنبسياققتادةعنعوانةأبىحديث""الصحيح

بنإسحاقوحذثنا:قال،الذستوائىوهشامعروبةأبىبنسعيدروايةأتبعه

قتادةعنسليمانعنجريبرحديثوفى:قالثم،الروايةهذهفذكر.إبراهيم

.فأنصتوا")3(قرأاذ!ف":الزيادةمن

قال:قالداسةابنبكرأبوأيخبرنا،الزوذبارئ،و21/130علىأبوأخبرنما

.بشىء)4(ليسأو،بمحفوظليس"فأنصتوا((.:قوله:ال!جستاض!داودأبو

خالف:يقولالحافظعلىأباسمعت:قالالحافظالقهعبدأبوأخبرنا

قتادةعنوالمحفوظ،الحديثهذافىكقهمقتادةأصحابالتيمىعنجرير

وأبىراشدبنومعمرعروبةأبىبنوسعيدوهقامالذستوائىهشا)مرواية

طريقمن(847)ماجهوابن،(19723)أحمدوأخرجه.(530)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

.قتادةطريقمن(2656)فىوتقدمبه.التمىسليمانطريقمن(973)داودوأبوبه.جرير

.(044/62)مسلم(2)

.(404/63)مسلم(3)

بلفظ:(973)عقبداودوأبولىء.ليى:بلفظ،(031)عقبالامامخلفالقراءةفىالمصنف(4)

.بمحفوظليى
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بالقرأءةالإمامفيهجهرفيماةالقرا3ال!مامومي!ركقال:منب!ابالصلاةكتدا-

هذهدونيعنى.روايتهمعلىتابعهمومنالحخماجبنوالحخماجعوانة

الففظة.

فأخطأقتادةعنعامربنوعمرعروبةأبىابنعننوحبنسالمورواه

فمه.

الحافظعلئأباسمعت:قال!الحافظاللهد!بعأبوبذلكأخبرنا

(1)و،
.يذكره

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2929

يحيىبنمحمدحدثنا،مئالحضرهارونبنمحمدمدحاأبوحذثنا،الحافظ

عروبة،أبىبنوسعيدمرعابنعمرحدثنا،نوحبنسالمحدثناالقطعئ)2(،

الرقاشىاللهعبدبنحطهـانعن،غلابأبايعنىجبيربنيونس!عن،قتادةعن

إذايعلمناكانكجواللهرسول!إن:موسىأبوفقال!3موسىأبوبناصلى:قال!

فأنصتوا")3(.قرأوإذاكبر-فكبروا،فإذابه،ليؤتمالإهامجعل"إنما:فقالبناصلى

.(4)بالقوىليسنوحبنسالم:عمربنعلئقال!

اخر:وجهمنعجلانبنمحمدرواهوقد:الشيخقال

.(310)عقبالإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

كا.4/23الأنسابوينظر،(ا!اك4)فىوتقدم،الصوابهووالمثبت"القطيعى".:م،سفى(2)

(5841،5931)خزيمةوابن،(829)والنسالى،(19595)أحهـمدوأخرجه.1/330الدارقطنى(3)

.(8-..)النسالىصحيحفىالألبانىوصححه.بهعروبةأبىبنسميدطريقمن

.1/330الدارقطنى(4)

-أ33-



157/2

الصلاةكتاب
بالقراءةالإمامفيهجهرفيماالقراءةالماموميتركقال:منباب

بنمحمدبنالرحمنعبدبنمحمدالرحمنعبدأبوأخبرنا-2935

البزار،بلالبنيحيىبنمحمدبنأحمدحامدأبوحذثنا،الدفانمحبور

بنزيدعن،عجلانبنمحمدعن،أبانبنإسماعيلحذثنا،الأزهرأبوحذثنا

لمج!النبىعن،هريرةأبىعن،صالحأبىعن،شرحبيلبنومصعبأسلم

فأنصتوا،قرأوإذافكئروا،كئرفإذا،عليهتختلفوافلابه،ليؤتئمالإمامجل،إنما:قال

،ظ21/130فقولوا:.،7:الفاتحةأ!الضالينولاعلتهتمائمغضحوب)غيزقال:وإذا

لكربنااللهمفقولوا:.حمدهلمناللهسمع:قالوإذافاركعوا،ركعوإذا.آمين

.(1)"أجمعونجلوسافصقواجالساصلىوإذافاسجدوا،دجدوإذاالحمد.

ابنمنوهموهو.(2)عجلانابنعنالأحمرخالدأبورواهوكذلك

.عجلان

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنما

ابنحديثفىيقولمعينبنيحمىسمعت:قال/الدورئمحمدبنالعتاس

.بشىء)3(ليسفأنصتوا":قرأ)إذاعجلان

(1)

(2)

(3)

ضعيف.أبانبنإسماعيل:وقال.أبانبنإسماعيلطريقمن1/329الدارقطنىاخرجه

به.الأحمرخالدابىطريقمن،(846)ماجهوابن،(092)والنسائى،(460)داودأبوأخرجه

خالد.أبىمنعندناالوهم،بمحفوظةليستفأنصتواإ.قرأادهاذا:الزيادةوهذهداود:أبووقال

قرأ"دهاذا:قولهعلىعجلانابنتابعأحذاأننعلملا:(994)عقبالكبرىفىالنسائىوقال

مسطمالزيادةهذهصححوقد.3/75للمصنفوالمعرفة،8/187الدارقطنىعللوينظرفأنصتوا".

.(564)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.6/273البرعبدوابن،(440)عقب

.3/455الدورىبروايةمعينابنوتاريخ،(310)عقبالامامخلفالقراءةفىالمصنف
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بالقراءةالإمامفيهجهرفيماالقراءةالماموميتردقال:منبابالصلاةكتاب

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا

فقال،الحديثهذاوذكرأبىسمعت:قالحاتمأبىابنأخبرنا،حئان

وقد:قال.عجلانابنتخاليطمنهى،محفوظةالكلمةهذهليست:أبى

ليسأيضاوخارجة-أسلمبنزيدعنيعنىأيضا-مصعببنخارجةرواه

.(1)بالقوى

ويحيى،روياهكماالرازىالعلاءبنيحيىرواهوقد:اللةرحمهالشيخلظ

.متروئر)2(العلاءابن

:الذىالحديثعلىالايةبعدالقديمفىالشافعىواعتماد

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-2931

)ح(القعنبىحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحذثنا،القطانزيادابن

حدثنا،بكربنمحمدبكرأبوأخبرنا،لهواللفظالروذبارىعلىأبووأخبرنا

الليثى،أكيمةابنعن،شهابابنعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،داودأبو

"هل:فقالبالقراءةفيهاجهرصلاةمنانصرفكتالنبىأن،هريرةأبىعن

لىما:أقولي!إنى:!ال.للهارسول!انعم:رجلفقال.آنفا؟"منكمأحدمعىقرأ

فيهجهرفيمالمجح!اللهرسولمعالقراءةعنالناسفانتهى:قال."إالقرآنأنازع

مصادروتقدمت.395/2حاتمأبىابنوعلل.(311)عقبالإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

فى.مصعببنخارجةترجمة

.(2931)قبلترجمتهمصادرتقدمت(2)
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158/2

بالقراءةالإمامفيهجهرفيماالقراءةالماموميتركقال:منبابالصلاةكتاب

قال.(1)تمجالفهرسولمنذلكسمعواحينالضلواتمنبالقراءةجمتالنبئ

زيدبنوأسامةيزيدبنويونسمعمرهذاأكيمةابنحديثروى:داودأبو

مالك.معنىعلى

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا(و21/131،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-9322

بنأحمدبنومحفدالمروزئمحمدبنوأحمدمسددحذثنا،داودأبوحدثنا

عن،سفيانحدثنا:قالواحر!لاوابنالرهرئمحمدبنالفهوعبدخلفأبى

ابنسهلأبوأخبرنا،القطانالفضلابن(2)الحسينأبووأخبرنا)ح(الرهرى

حذثنا،المدينىبنعلئحذثنا،إسحاقبنإسماعيلأخبرنا،القطانزياد

سعيديحذثأكيمةابنسمعت:قالفيهمنحفظتهالرهرئحذثنا،سفيان

صلاةجمتاللهرسولبناصفى:يقولهريرةأباسمعت:قالالمسئبابن

يانعم:رجلفقال.ال؟ذحأمنكمقرأ)هل:قالقضاهافلضا،الصخبحأنهانظن

بنعلئقال.أداالقرآنأنمازعلىما:أقولأإنى:جمج!اللهرسولفقال.الفهرسول

هذا.إلىحفظىانتهى،أحفظهلمشيئاالرهرئقالثم:سفيانقال:المدينى

.ر!لوللهارسولفيهجهرفيماالقراءةعنالناسنتهىفا:الرهرئعن،معمروقال

بناصفى:هوفإذاعندىشىءفىفنظرتيوما:سفيانلىقال:علئقال

معمر:قال:حديثه/فىمسذدوقالشك.بلاالصئصبح.صلاةر!لوالفهرسول

فىحر!لاابنوقالع!ي!.اللهرسولبهجهرفيماالقراءةعنالناسفانتهى

والنسائى،(3121والترمذى،(0780)أحمدطريقهومن،86/1ومالك،(826)داودأبو(1)

حن.حديث:الترمذىوقال،(1849)حبانوابن،(918)

"الحسن".:مفى(2)
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بالقراءةالإمامفيهجهرفيماالقراءةالماموميتركقال:منبابالصلاةكتاب

وقال.الناسفانتهى:هريرةأبوقال:الرهرىعنمعمر،قال:حديثه

أسمعها.لمبكلمةالزهرىويملم:سفيانقال:الرهرىمحمدبنالفهعبد

بنالرحمنعبدوروى:داودأبووقال.(1)الناسفانتهى:قالإنه:معمرفقال

ورواه.((إالقرآنأنازعلى"ما:قولهإلىحديثهوانتهىالرهرىعنإسحادتى

فلم،بذلكالمسلمونفاتعظ:الرهرئقال:فيهقالالزهرىعنالأوزاعى

بنيحيىبنمحمدسمعت:داودأبوقالبه.يجهرفيمامعهيقرءونيكونوا

.الزهرى)2(كلاممن.الناسفانتهى:قوله:يقولفارس

فىالبخارىإسماعيل(ظ131/21بنمحمدقالهوكذاالثيخ:قال

الفارسئ،محمدأخبرنا)3(الزهرى.قولمنالكلامهذا:قال"التاريخ"

،فارسبنسليمانبنمحمدحدثناالأصبهاك!،اللهعبدبنإبراهيمأخبرنا

أكيمةبنعمارةهو:أكيمةابنفىوقال.(4)فذكره.إسماعيلبنمحمدقال

.(عفار):و"دقال،الليثئ

ما:الزهرىقولمنأنهعلىيدلوائذى:الشيخقال

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدأبوأخبرنا-2933

(1

(2

(3

(4

الألبانىوصححه.بهسفيانطريقمن(848)ماجهوابن،(727")أحمدواخرجه.(827)داودابو(

.(737)داودأبىصحيحفى

.إسحاقبنالرحمنعبدورواه:وفيه(827)عقبداودأبو(

.(83)فىترجمتهمتتقد،الفارسىبكرأبوأحمدبنبراهيمإبنمحمدو!و."بنبراهيمإ":مفىبعده(لأ

.38/9الكبيروالتاريخ.(321)عقبالإمامخلفالقراءةفىالمصنف(

.498/6الكبيرالتاريخ(
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بالقراءةالإمامفيهجهرفيماالقراءةالماموميتركقال:منبابالصلاةكتاب

مزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثنا

أنه،المسئببنسعيدعن،الزهرئحذثنى،الأوزاعئحذثنى،أبىأخبرنا

فيهايجهرصلاةفىلمجفالفهرسول!معناسقرأ:يقول!هريرةأباسمع

منكممعىقرأ"هل:ققالعليهمأقبللمجفالفهرسول!قضىفلفا،بالقراءة

أنازعلىط:أقول"إنى:لمجييهالف!رسولفقال.الفهرسوليانعم:فقالوا."؟دحأ

.(1)يقرءونيكونوافلمبذلكالمسلمونفاتعظ:الرهرىقال!."إالقرآن

الحديث،عنففصلهالرهرئقول!منالكلامهذاكونالأوزاعئحفظ

سمعت:قال!الرهرئعنعيينةابنرواهماالمخواب.إسنادهيحفظلمالهإلا

الأيلئ)2(.يزيدبنيونسقالهوكذلك.المسئببنسعيديحذثأكيمةابن

عن،بحينةابناللهعبدعنالأعرجعنعفهعنالرهرئأخىابنورواه

لمجف:النبى

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-2934

حذثنا،عضىحدثنا،سعدبنالقهعبدحذثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

اللهعبدعن،هرمزبنالرحمنعبدأخبرك!:قال!عمهعن،الزهرئأخىابن

"هل:قالجمييهالفهرسولأن،فيالفهرسول!أصحابمنوكان،بحينةابن

."!القرآنأنازعلىما:أقول"إنى:لقا.نعم:لواقا."؟الفلاةفىآنفامنكمأحدقرأ

به.الاوزاعىطريقمن(1850)حبانابنوأخرجه.(322)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

.(1847)حبانابنضححعلىتعليقاتهفىالألبانىوصححه

به.يونسطريقمن(96)الامامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه(2)
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بالقراءةالإمامفيهجهرفيماالقراءةالماموميتركقال:منبابالصلاةكتاب

:سفيانبنيعقوبقال.(1)كلذ،و21/132قالحينالقراءةعنالناسفانتهى/

.ارتيابولافيهشكلاخطأهذا

يزيدبنويونسسعدبنوالليثعيينةوابنومعمرمالكورواه

.هريرةأبىعن،أكيمةابنعن،الزهرىعنكفهموالزبيدى

راويهلأنوذلك؟نظر!ح!هي!النبىعنالحديثهذاصحةفى:الشيخظل

ولم،وحدهالحديثبهذاإلايحدثلم،مجهولىرجلوهوالليثئأكيمةابن

رآهأنمنأكثرمعرفتهمنالزهرىعنديكنولم،الزهرىغيرعنهيحذث

المسيب.بنسعيديحدث

البربهارىبحرأباأن،يحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرظوفيما

أكيمة:ابنحديثفىالحميدىقال:قالموسىبنبشرحذثنا،أخبرهم

.(2)طقغيرهعنهيرولممجهولىرجلرواهحديثهذا

أبىعنالرحمنعبدبنالعلاءعنالثابتالحديثوفىالتنيخ:قال

فهىالقرآنبأمفيهايقرألمصلاةصلى"من:جميهيمالنبىعنهريرةبىأعنالسائب

ذراعىفغمز:قال؟مامايلاوراءأحياناكونأإنىهريرةباأيا:فقلت."خداج

دليل،الحديثينراوىهريرةوأبو.(3)نفسكفىبهااقرأ،فارسئيا:وقال

من(92222)أحمدوأخرجه.2/512سفيانبنويعقوب،(325)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

الصحيح.رجالأحمدورجال:الفكر(دار.ط-6392)المجمعفىالهيثمىوقال.بهشهابابنطريق

الأربعهالسننأهلحديثهروىقد:2/506الذهبىوقال،(328)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(2)

ثقة.:2/49التقريبفىحجرابنوقال.اص.الترمذىوحسنه

.(2968)فى)3(سياتى

-19-
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...الامامخلفيقرألاقال:منببالصلاةكتاب

عنالمنعأكيمةابنحديثفىبماأرادأو،أكيمةابنروايةضعفعلى

فيهيجهرفيماالسورةقراءةعنالمنعأو،الإمامخلفبالقراءةالجهر

وهو،البابهذافىالواردحصينبنعمرانحديثمثلوهو،بالقراءة

يليه.الذىالبابفىمذكوز

الإطلا!علىالإمامخلفبقرألاثال:منباب

بنمحمدبنبكراحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2935

بنمكئحذثنا،البلخئالفضلبنالصئ!مدعبدحذثنا،الضيرفئحمدان

بنشدادبنالفهعبدعن،عائشةأبىبنموسىعن،حنيفةأبىعن،إبراهيم

خلفهمنوكانصفىائه(ظ21/132،لمجتالنبىعن،الفهعبدبنجابرعن،الهاد

فلضا،الضلاةفىالقراءةعنينهاهلمجتالنبىأصحابمنرجلفجعل،يقرأ

!؟!الفهرسولخلفالقراءةعنأتنهاك!:فقالالزجلعليهأقبلانصرف

فإنالإمامخلفصفىإمن:-شي!النبئفقال-شي!للنبىذلكذكراحتىفتنازعا

.(1)أقراءةلهالإمامقراءة

المباركبنالفهعبدورواهموصولا،حنيفةأبىعنجماعةرواههكذا

:المحفوظوهو،جابرذكردونمرمحلأعنه

بنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدابو/أخبرنا،-160/22936

شرحفىوالطحاوى،(113)الآثارفىيوصفأبوطريقهومن،228/1مسندهفىحنيفةأبو(1)

يسندهلم:وقال،1/323،432والدارتطنى،7/4772الكاملفىعدىوابن،1/172المحانى

.ضعيفانوهما،عمارةبنوالحسينحنيفةأبىغيرعاشةأبىبنموصعن
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.،.الإمامخلفيقرألاقال:منبابالصلاةكتاب

،المباركبنالفهلعبد""الصلاةكتابكتابهأصلمنبمروالثقةالصائغحليم

،المباركبنالفهعبدأخبرنا،عثمانبنعبدانأخبرنا،الموجهأبوأخبرنا

بناللهعبدعن،عائشةأبىبنموسىعن،حنيفةوأبووشعبةلسفيانأخبرنا

.(1)"قراءةلهالإمامقراءةفإنإماملهكان"من:ع!ج!الفهرسولقال،شداءد

51رووكذلك.(2)المباركابنعنشقيقبنالحسنبنعلئرواهوكذلك

منصوررواهوكذلكالحخاج)3(.بنوشعبةالثورىسعيدبنلسفيانعنغيره

الأحوصوأبوعوانةوأبويونسبنوإسرائيلعيينةبنولسفيانالمعتمرابن

بنالحسنورواهالأثبات)4(،الثقاتمنوغيرهمالحميدعبدبنوجرير

.متروئر)6(عمارةبنوالحس!ن.موصولاموسىعنعمارة

بنمحمد.العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2937

وإسحاقبكيرأبىبنيحىحدثنا،الذورئمحمدبنالعئاسحدثنا،يعقوب

بنوليثجابرعن،حىبنصالحبنالحسنحدثنا:قالاال!لولئمنصورابن

إمائملهكمانأعن:ع!ج!القهرسولقال:قالجمابرعنالربير،بىأعن،3سليمبىأ

-(؟36)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

.)7ده!(الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

به.سفيانعنالزبيرىأحمدأكاىطريقمن1/317المعانىثرحكافىالطحاوىأخرجه(3)

به.وشعبةعييةبنوسمانالحميدعبدبنجريرطريقمن7/3477الكاملفىعدىابنأخرجه(إنا

.7"3/6عدىلابنالكاملوينظربه.وجريرشريكعن(3796)شيبهأبىوابن

به.الحسنطريقمن706/2-عدىوابن،1/335الدارقطنىأخرجه(5)

.(071)ء.فىلرجتهمصادرتقدعت(6)
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الصلاةكتاب
...الإمامخلفيقرألاقال:منباب

،(2)امهبيحتجلاسليمأبىبنوليثالجعفئ.جابر(1)"قراءةلىالإمامفقراءة

عنوالمحفوظأحدهما،منأومنهماأضعفذلكعلىتابعهمامنوكل

ما:البابهذافىجابر،و133/21

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-2938

مالك،حذثنا،بكيرابنحذثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحذثنا،المزكى

صفىمن:يقولاللهعبدبنجابرسمعاله،كيسانبنوهبنعيمأبىعن

عنالصحيحهوهذا.(3)الإماموراءلاإ،يصلفلمالقرآنبائمفيهايقرألمركعة

.مرفوعغيرقولهمنجابر

لامفاوذاك،()مالكعنالضعفاءمنوغيرهسلأم)4(بنيحيىرفعهوقد

ذلكفىجابرمذهبيكونأنيشبهوقد.بهالاحتجاجطريقعلىروايتهيحل

روىفقد،يجهرلامادونبالقراءةفيهيجهرفيماالامامخلفالقراءةترك

فىالامامخلفوالعصرالطهرفىنقرأكنا:قالجاببرعنالفقيريزيد

عنصالحبنالحسنطريقمن(850)ماجهابنوأخرجه.(345)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

صحيحفىالألبانىوحسنه.بهالزبيرأبىعنصالحبنالحسنطريقمن(14643)وأحمد.بهجابر

.(692)ماجهابن

.(2751)عقبفىالجعفىجابرترجمةمصادرو،(532)فىسليمبىأبنليثترجمةمصادرمتتقد(2)

جزءفىالبخارىطريقهومن،1/84الموطافىومالك،(356)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

صحيح.حسنحديث:وقال،(313)والترمذى،(285)الامامخلفالقراءة

عدىلابنوالكامل،9/261حبانابنثقات:فىعليهالكلامينظر،الأفريقىسلامبنيحىهو(4)

.6/259المزانولسان،4/380الاعتدالوميزان،078/72

طريقمن(349)الامامخلفالقراءةفىوالمصنف،1/218المعانىشرخفىالطحاوىأخرجه(5)

به.سلامبنيجى
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...الامامخلفيقرألاقال:منبابالصلاةكتاب

.(1)الكتاببفاتحةالأخريينوفى،وسورةالكتاببفاتحةالأوليينالزكعتيق

.مسعودابنمذهبيكونأنيشبهوكذلك

قالا:عمبروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-2939

حدثنا،سليمانبنهارونأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

نأ،وائلأبىعن،منصورعن،وشعبةسفيانعن،مهدىبنالرحمنعبد

فىفإن،للقرآنأنصست:فقالالإمامخلفالقراءةعنمسعودابنسألرجلا

.(2)الإمامذاكوسيكفيك،شغلاالضلاة

علقمة:قالوقد.يسمعلالمالايسمعلما.للقرآنأنصت:يقالوإنما

رت)وقل:الآيةبهذهجهرحتىيقرأأنهأعلمفلم،اللهعبدجنبإلىصفيت

:قالأنهالأسدىزيادبناللهعبدعن/وروينا.،114:أطه(3)و!امقعزدفى

الظهرفىيقرأفسمعتهالإمامخلفمسعودبناللهعبدجنبإلىصفيت

.والعصر)4(

بشرانابنالحسينأبوفأخبرنماالخطاببنعمربنالفهعبدوأما-0294

حذثنا،عفانبنعلىبنالحسنحذثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

ابنصحيحفىالألبانىوصححه.(2986)فىوسيأتى،بهيزيدطريقمن(843)ماجهابنأخرجه(1)

.(687)ماجه

به.سفيانطريقمن(9311)الطبرانىوأخرجه.(374)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(2)

دار.)ط(4726)المجمعفىالهيهثمىوتال.بهشعبةطريقمن1/912المعانىشرحفىوالطحاوى

.موثقونورجاله:الفكر(

به.علقمةطريقمن(372)الإمامخلفالقراءةفىالمصنفأخرجه(3)

.(2978)فىتخريجهسيأتى(4)
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...الإمامخلفيقرألاقال:منبابالصلاةكتاب

من:يقول!كانالهعمرابنعن،نافععنعمر،بنالفهعبيدعننمير،ابن

ابنعنالضحيحهوهذا.(1)الامام،ظ133/21قراءةكفاهالاماموراءصفى

ر!ابنعننافععن"الموطأ"فىمالكرواهوبمعناه،قولهمنعمر

-."(2
مو!وما.

الفهعبيدعنمسهر،بنعلىعنسعيد،بنسويدعنروىوقد

وروى.(4)رواياتهفىالخطأفكثربأخر؟تغئروسويدخطأ.وهو،3مرفوعا

.(6)هبيحتبئلاوخارجة.(مرفوعا)نافععنأتوبعنمصعببنخارجةعن

نصرأبىابنبكرأباسمعت:قالالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2941

:يقولالمروزئهوالحافظمحمدبنعبدانسمعت:يقولالداربردئ)7(

."إمامدكمان"من:جمم!النبىعنعمرابنعننافععنأتوبعنخارجةحديث

عمرابنعنروىقدأنهعلى،قولهمنعمرابنعنهووإنما،منكرغلط

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.(394)الامامخلفالقراءةفىالمصنف

.1/86الموطأ

.(393)الامامخلفالقراءةفىالمصنف

الجرح:فىعليهالكلامينظر،الأنبارىالحدثانىمحمدأبوالهروىسهلبنسعيدبنصويدهو

وتهذيب،247/12الكمالوتهذيب،352/1حبانلابنوالمجروحين،4/120والعديل

مايتلقنفصارعمىأنهإلانفسهفىصدوق:1/034التقريبفىحجرابنوقال.4/272التهذيب

.القولمحينابنفيهوأفحش،حديثهمنليى

.(390)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف

.(966)قبلترجمتهمصادرتقدمت

.!"الداربجردى:سفى
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...الإمامخلفيقرألاقال:منبابالصلاةكتاب

الله،عبدبنخألدحدثنا،عمرانأبىبنإسحاقحدثنا:عبدانقال.خلافه

الإمامخلفالقراءةعنعمرابنلمشل:قالالأزهرأبىعن،الجريرىعن

بأمفيهاأقرألاصلاةأصلىأنالبنيةهذهربمنلأستحيىإنى:فقال

.قالكذا.(1)القران

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-2942

ابنيعنىاللهعبدأخبرنا،عثمانابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

العاليةأبىعن،الضبعىالأزهرأبىعن،الحسنبنكهمسأخبرنا،المبارك

عبدأبايا:عمرلابنقالصفوانبناللهعبدأنوفيهاقصةفذكرالبزاء،

أركعأنالبنيةهذهربمنلأستحيىإنى:قالتقرأ؟صلاةكلأفى،الرحمن

.فصاعدا:قالأوفزائدا.القرانبأمفيهماأقرألاركعتين

بنسليمانحذثنا،عاصمبنعمرووحذثنا:يعقوبقال-2943

البراءالعاليةأبىعنالأزهر،أبوحذثنا،الجريرىسعياحدثنا،المغيرة

.نحوه

وعلى،بالقر)ءةفيهالإماميسرفيماالامامخلفالقراءةيرىكانفكأنه

بخلافه:،و134/21عنهروىوقد،أنسبنمالكوضعهذلك

حذثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-4429

بنالحسينحدثنا،عاصبمبنألمميدحذثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

منقطع.إسناده:607/2الذهبىوقال،(392)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)
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2/162

...الإمامخلفيقرألاقال:منبابالصلاةكتاب

لاعمرابنكان:قالمحمدبنالقاسمعن،أسامةحذثنا،سفيانعن،حفصبى

.(1)الاماموراءيقرءونأئفةرجاذوكان،يجهرلمأوجهرالامامخلفيقرأ

النافى.منأولىوالمثبت،رواهكذا

ابنالفهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-2945

مةأساأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحذثنا،يعقوب

قرأتإن:فقالالامامخلفالقراءةعنمحمدبنالقاسمسألت:قالزيدابن

كانقومتركفقدتركتوإن،بأمرهم/والأخذأسو!فيهمكانقومقرأفقد

.يقرأ32(لاعمرابنوكان:قال.أسوةفيهم

عدكمابنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا،المالييئسعدأبوأخبرنا-2946

يوسفحدثنا:قالاصاعدوابنراف!ئصلاالحسينبنالفهعبدحذثنا،الحافظ

عن،قتادةعن،أرطاةبنالحخاجحدثنا،الفضلبنسلمةحذثنا،موسىابن

بالناسيصلىوح!مجالفهرسولكان:قالحصينبنعمرانعن،أوفىبنزرارة

عن!ضهىدورتى؟((.يخالجن!الذىذا)من:قالفرغفلفا،خلفهيقرأورجل

.(3)الإمامخلفالقراءةعنفنهى:قوله:صاعدابنقال.الإمامخلفالقراءة

ومعمرعروبةأبىوابنشعبةقتادةعنرواهوقد.(4)جاخحبروايتهتفرد

.(445)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

.(446)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(2)

الدارقطنىوأخرجه.2/645الكاملفىعدىوابن،(360)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

به.يحتجلاحجاج:وقال،بهمرسىبنيوسفطريقمن326/1،405

.(32)عقبعليهالكلامتقدم(4)
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...الامامخلفيقرألاقال:منبابالصلاةكتاب

وأبانوهماممسكينأبىبنوأيوبحجاجبنوحجاجمسلمبنوإسماعيل

سألت:شعبةقال.حجاجبهتفزدمامنهمأحديقلفلم،ابشيربنوسعيد

عنه.لنهىكرههلو:قال؟كرههكأنه:قتادة

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-4729

عن،شعبةحذثناالوليد،أبوحذثنا،الفضلبنعباسحذثناالصفار،عبيد

جمحوالنبئأن،حصينبنعمران،ظ21/134عن،أوفى2بنررارهعن،قتادة

فرغفلما.!الاغلىردبناسر)سبح:خلفهفقرأرجلفجاءالطهر،يوماصفى

أخرجهخالجنيها(()3(.بعضكم!اظننت"قد:قال.ناأ:قال."القارئ؟"أيكم:قال

أبىبنوسعيدعوانةوأبىشعبةحديثمنالمعنىبهذا""الصحيحفىمسلم

(4)رياير
.لمحتادهعنعروبة

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكبرأبوحذثنا-2948

)ح(شعبةحذثنا،الطيالسئهوداودأبوحذثنا،حبيببنيونسحذثنا،جعفر

داودأبوحذثنا،داسةابنبكرأبوءأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا

الحديثفذكر.شعبةحذثنا،العبدئكثيربنمحمدحذثناال!جستاخ!،

.348/10الكمالتهذيبوينظر،الصوابهووالمثت"ثر".:م،سفى(1)

."أبى!:مفىبعده(2)

به.الطيالسىالوليدأبىعن(828)داودوأبو،(92)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه(3)

،(828)داودوأبو،(82،88،93)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى،(19815)وأحمد

به.شعبةطريقمن(916،1743)والنسائى

.(49-47/398)مسلم(4)
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...الامامخلفيقرألاقال:مقبابالصلاةقاب

كرهه؟كائه:لقتادةفقلت:شعبةقالاخرهوفىالوليد،أبىحديثبمعنى

.(1)هنعلنهىكرههلو:فقال

.(2)الكتاببفاتحةإلاصلاتجوزلا:قالنهأحصينبنعمرانعنورؤينا.

دونبالقراءةالجهركرهشيئاخلفهالقارئمنكرهإن!سرالنبئوكأن

نفسها.القراءة

ما:مثلوهو

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2949

حدثنا،جريربنوهبحدثنا،جعفبربنيحيىحذثنا،الززازعمروبنمحمد

بنسلمةأبىعن،الرهرئعنيحذثسمعهأنه،راشدبنالنعمانعن،أبى

،بالقراءةفجهرصفىحذافةبنالفهعبدأن،هريرةأبىعن،الرحمنعبد

.(3)((لجوعزالفهوأسمعتسمعنىلا،حذافةابن"يا:!سزالفهرسوللهفقال

محمدحذثنا،العباسأبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2950

أبوحذثنى،صالحبنمعاويةحذثنى،صالحأبوحذثنا،إسحاقابن

وأخرجه.(828)داودوأبو،(891)والطيالسى،(363،364)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

وأحمدبه.قتادةطريقمن(1845،1846)حبانوابن،(917)والنسائى،(829)داودأبو

حجاجاانفظهر:2/086الذهبىوقال،بهأوفىبنزرارةعنمهرانبنخالدطريقمن(98891)

فيه.اخطا

.(3639)شيةأبىابنأخرجه(2)

جريربنوهبطريقمن(8326)أحمدوأخرجه.(259)مصنفاتهفيهمجموعفىالرزازجعفرابو(3)

.النعمانمفاكيرمنهذا:608/2الذهبىوقال،8/24الدارقطنىعللوينظربه.
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...الامام3خلفيقر)لاقال:منبابالصلاةكتاب

:يقولالدرداءأباسمعت:قال،الحضرمئمرةبنكثيرحدثنى،الزاهرلة

منرجلفقال"نعم".:فقالقزاءم!؟صلاةكلأفى:ع!ي!اللهرسولسئل

القومأقربوكنت(و135/21ع!ي!اللهرسولكالىفقال.هذهوجبت:الأنصار

!(1)"كفاهمقدإلاالقومائم/إذاالإمامأرى"ما:إيى

الحباببنزيدرواهوكذلك.فيهوغلطالليثكاتبصالحأبورواهكذا

لكثيوذلكقالالدرداءأباأنوالصواب،فيهوأخطأعنهالروايتينإحدىفى

مغ.ابن

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-2951

الملكوعبدزيادبنمحمدبناللهعبدالنيسابورى)2(بكرأبوحدثنا،الحافظ

حدثنى،وهببناللهعبدحدثنا،نصربنبحرحدثنا:قالاالدقاقأحمدابن

:قالالدرداءأبىعن،مغبنكثيرعن،الزاهريةأبىعن،صالحبنمعاوية

منرجلفقال"نعم".:قال؟آنقرصلاةكلأفىاللهرسوليا:فقالرجلقام

الإمامأرىلا-جنبهإلىوأناكثير-يا:الدرداءأبوفقالهذا.وجب:القوم

كماالدرداءأبىقولمنأنهالصواب:علئقال.(3)كفاهمقدإلاالقومأمإذا

.الحباببنزيدفيهوهم،وهبابنقال

الرحمنعبدورواه،(4)بهوابنرواهكمازياروىوقدالثيئ:قال

.217/6الدارقطنىعللوينظر.(377)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(.ا)

.(1260،1264)فىوتقدم،الصوابهووالمئبت"ثنا".:م،سفىبعده(2)

.338/1،339والدارقطنى،(381)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

.(379)الإمامخلفالقراءةفىوالمصنف،(27530)أحمدأخرجه(4)
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...الامامخلفيقرألاقال:منبابالصلاةكتاب

أبىقولمنفجعله،صالحبنمعاويةغنحافأ،إماموهو،مهدىابن

الذرداء)1(.

بنوزيد،(2)الإمامخلفالقراءةيرىكانائهالذرداءأبىعنوروينا

.الاماممعيراهالاكانثابت

بنمحمدالفهعبدأبوحذثنا،الحافظالفهدبغ"وبأأخبرنا-2952

أخبرنا،يحيىبنيحيىحذثنا،الحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

يسار،بنعطاءعن،قسيطابنعن،خصيفةبنيزيدعن،جعفربنإسماعيل

الإماممعأقرأأ3(لا:فقالالإماممعالقراءةعنثابتبنزيدسألالهأخبرهأنه

(5)ء(4)ص
الجهرعلىمحمولوهو.يحمىبنيحيىعنمسلماخرجه.شىء!ى

أعلم.والله،الاماممعبالقراءة

بنموسىبنومحمدالحافظالفهعبدبنمحمد3592-وأخبرنا

أسيدحدثنا،ظ135/21،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثناقالا:الفضل

عنمحمد،بنعمرعن،سفيانعن،حفصبنالحسينحذثنا،عاصبمابن

قرأمن:قالثابتبنزيدأبيهعن،ثابسببنزيدابنعنسعد،بنموسى

الإمامخلفةالقراي!فىوالمصنف،1/216المعانىشرحفىوالطحاوى،(020172)أحمدأخرجه(1)

(038).

.(229،230،384)للمصنفالإمامخلفالقراءةينظر(2)

.""قراءة:2/609والمهذبالتخريجمصدرىوفى،م،سنىكذا(3)

به.جعفربنإسماعيلطريقمن(959)النسائىأخرجه(4)

.(601-/775)مسلم(5)



...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

.(1)صلاةفلاالاماموراء

،بالقراءةالجهرعلىفمحمولنظر-وفيه-اللفظبهذاصحإنوهذا

أعلم.تعالىوالقه

بنعمرعنسفيانعنفرواهالعدخ!،الوليدبناللهعبدخالفهوقد

3)(2ء2)
بنداودورواه،ثابتبنزيدعنابيهعنسعدبنموسىعنمحمد

لم3زيدعنسعدبنموسىعنمحمدبنعمرعنداودبناللهوعبدقيمس

منبعضهمسماعالإسنادبهذايعرفلا:البخارىقال.إسنادهفىأباهيذكر

.(4)مثلهيصحولا،بعض

بالقراءةفيهيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منباب

فصاعداالحتاببفاتحةفيهيسروفيماالحتاببفاتحة

التوفيق.وباللهوأحوطها،السنةعلىالأقوالأصحوهو

164/2بنمحمدالنضرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-2954

حذثنا،المدينىبنعلئحذثنا،مئالدارسعيدبنعثمانحذثنا،الفقيهمحمد

نأ،الصامتبنعبادةعن،الربيعبنمحمودعن،الزهرىحدثنا،سفيان

حفصىبن:منبدلاجعفر.بن:وفيه،(448)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

كلامفىسيأتىوكما،(448)عقبالإمامخلفالقراءةفىكماوأثبتناها.م،س:فىلي!(2-2)

المصنف.

.س:فىلي!(3-3)

.(45)عقبللبخارىالإمامخلفةالقرل(4)
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...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

فىالبخارئرواهالكماب".بفاتحةيقرألملمنصلاة،لا:قالجمبنالفهرسول

.(1)سفيانعنجماعةعنمسلمورواه،المدينىبنعلىعن"إالصحيح

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا2955

أبوحذثنا:قالواإملاءحذثناال!زاجمحمدبنالرحمنعبدالقاسموأبو

بنالفهعبدعلىقرئ:قالنصربنبحرحذثنا،يعقوببنمحمدالعباس

بنمحمودأخبرخ!:قالشهابابنعنيزيد،بنيونسأخبرك:وهب

يقرألملمنصلاة"لا:جم!الفهرسولقال:قالالضامتبنعبادةعن،الزبيع

.(3)بهوابنعنحرملةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)ادالقرآنبأئم

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2956

زرعةأبوحذثنا،و136/21،يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثناقالا:

أبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(خالدبنأحمدحذثنا،الدمشقئ

بنأحمدحذثنا،التنوخئعثمانبنسعيدحذثنا،يعقوببنمحمدالعباس

بنمحمودعن،مكحولعن،إسحاقبنمحمدحذثنا،الوهبئخالد

الغداةصلاةجم!الفهرسولبناصفى:قالالصامتبنعبادةعن،الزبيع

:لقا."؟إمامكموراءتقرءونأراكمأإنى:صقالنصرفافلما،ةلقراءاعليهفثقلت

"القرآنبأئمإلاتفعلوا"فلا:قالهذا.لنفعلإنا،الفهرسولياوالفهأجل:قلنا

.(2398)فىتخريجهوتقدم،(394/34)ومسلم،(756)البخارى(1)

.(2505)فىوتقدم.(22)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(2)

.(35/394)مسلم(3)
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...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

التنوخى.حديثلفظ.(1)((اهبيقرألملمنصلاةلافإظ

بنمحمدعنوجماعةهارونبنويزيدعليةابنإسماعيلرواهوكذلك

فيهوذكرإسحاقبنمحمدعن،سعدبنإبراهيمورواه.(2)راسيبنإسحاق

:مكحولمنإسحاقابنسماع

علىأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرناه-2957

عمى،حدثنا،سعدبنالفهعبيدحدثنا،صاعدابنحذثنا،الحافظعمرابن

"إنى:فقال:فيهوقالبهذا.مكحولحدثنى:قالإسحاقابنعن،بىأحذثنا

:قال.اهذللهارسوليالفهواأجل:قفا.((رهجإذاإمامكمخلفتقرءونلأراكم

هذا.عمربنعلئقال.(3)((اهبيقرألملمنصلاةلافإظ،القرآنبأمإلاتفعلوا"فلا

حسن.إسناد

حذثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا-2958

أخبرنا،يوسفبنالفهعبدحدثنا،الأزدئسليمانبنالربيعحدثنا،داودأبو

محمودبننافععن،مكحولعن،واقدبنزيدأخبرخ!،(4)ديمحبنالهيثم

طريقمن(64)الإمامخلفةالقراءفىالبخارىوأخرجه.(081)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

(1848)حبانوابن،(131)والترمذى،(823)داودوأبو،(67122)وأحمد.بهخالدبنأحمد

حسن.حديث:الترمذىوقال،بهإسحاقابنطريقمن

بنيزيدطريقمن(1785،1792)حبانوابن،(1581)خزيمةوابن،(22694)أحمدأخرجه(2)

به.عليةوابنهارون

عن(22745)أحمدوأخرجه.319/1والدارقطنى،(114)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

به.يعقوب

.،جماز!:سفى(4)

-3!س-
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165/2

...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

نعيمأبوفأقام،الضبحصلاةعنعبادةأبطأ:نافعقال،الأنصارئالزبيعابن

صففناحتىمعهوأناعبادةفأقبل،بالناسنعيمأبوفصفى،الضلاةالمؤذن

فلما،القرانبائميقرأعبادةفجعل،بالقراءةيجهرنعيموأبو،نعيمأبىخلف

:قاليجهر.نعيموابو،ظ21/136القرآنبائمتقرأسمعتك:لعبادةقلتانصرف

،بالقراءةفيهايجهراتتىالضلواتبعض-يخيرالفهرسولبناصفى،أجل

إذاتقرءون"هل:فقالبوجههعليناأقبلانصرففلفا/،القراءةعليهفالتبست

أنازعلىما:أقولوأنا"فلا،:قال.ذلكنصنعناإ:بعضنافقال.،؟بالقراءةجهرت

.(1)إالقرآنبأئمإلاجهرتإذاالقرآنمنبشىءكلرءوافلا!القرآن

داود،أبوحذثنا،بكرأبواخبرنا،الزوذبارئعلىابووأخبرنا-2959

العزيزعبدبنوسعيدجابرابنعن،الوليدحذثنا،ملئالزسهلبنعلئحذثنا

بنالزبيعحديثنحو،عبادةعن،مكحولعنالعلاء،بنالفهوعبد

:(2)
لى.-

بنسعيدعنمسلمبنالوليدعنغيرهورواهالضيخ:قمال-2960

بنعبادةسمعائهنعيمأبىعنمحمودعنمكحولعنوغيرهالعزيزعبد

نعم.:قلنا.،؟ىعمالضلاةفىتقرءوناهل:قالأنه!صالنبئعن،الضامت

أبوحذثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرطه،ب!لاةح!فبإلاضطواافلا:قال

القراءةفىوالبخارى.بهيوصفبنالفهعدطريقمن1/319الدارقطىواخرجه.(824)داودابر(1)

.(177)داودأيىضعيففىالألبانىوضمفهبه.واقدبنزيدطريقمن(65)الامامخلف

داودأبىضعيففىالألبانىوضحفه.(825)داودوابو،(ما27)الامامخلفالقردةنىالمصنف(2)

(178).
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...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

الذمشقئ،عمروبنالرحمنعبدزرعةأبوحذثنا،يعقوببنمحمدالعباس

منهمواحدغيرحذثنى:قالمسلبمبنالوليدحدثنا،عتبةبنالوليدحدثنا

كانوالإمامالمؤذننماإ،خطأوهذا،(1)فذكره.التنوخئالعزيزعبدبنسعيد

وعن.عبادةعنالزبيعبنمحمودعنمكحولعنوالحديث،نعيمأبو

جميعا.منهماسمعهفكأنه،عبادةعنمحمودبننافععنمكحول

قال:قالالحافظعمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنما

المؤذننعيمأبوكانإنما،خطأ:قالأظنه.نعيمأبىعن:قوله:صاعدابن

.(3)عبادةعننعيمأبىعنالوليد(2)لاقكماهووليس

محمود:بنع!انعنحكيمبن(4)حرامأيضاورواه:الشيخقال

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبناحمدأخبرناه-1296

زرعةوأيوزنجويهبنصحمدحذثناصاعد،ابنمحمدأبوحذثنا،الحافظ

حدثنا،الضورئ،و137/21المباركبنمحمدحدثنا:قالالهوالففظالذمشقئ

عن،ومكحولحكيمبن(4)حرامعنواقد،بنزيدحدثنا،خالدبنصدقة

بأميقرأالصامتبنعبادةسمعأنه-قالكذا-ربيعةبنمحمودبننافع

طريقعن1/319الدارقطنىوأخرجه.1/238والحاكم،(125)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

به.زرعةأبى

."قال":سفىبعده(2)

.319/1الدارقطنى(3)

.""حزام:سفى(4)
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...هصيجهرصما*ممخلفيقرأقلا:منبابالصلاةعظب

:لحالشيئا.صلاتكفىصنعترأيحك:فقلتبالقراءةيجهرنعيموأبوالقران

نعم،:قال.بالقراءةيجهرنعيموأبوالقرانبائمتقراسمعتك:قال؟ذاكوما

انصرففلما،بالقراءةفيهايجهرالتىالضلواتبعض-لمج!هالفهرسولبناصفى

يانعم:قلنا.((؟بالقراءةجهرتإذاالقرآنمنشيئايقرأأحل!منأمنكم:قال

أحديقرا!لا،القرآنأنازعلىما:أقول"وأنا:جمحالفهرسولفقال.الفهرسول

الحسنأبوقال.(1)((القرآنبأمإلابالقراءةجهرتإذاالقرآنمنشيئامنكم

.ثقاتورجالهحسنإسنادهذا:الفهرحمهالذارقطنئ

صدقة:عنعفاربنهشامرواهكل!كو:اللهرحمهالشيخقال

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-2962

حذثنا،صدقةحدثنا،عمارابنيعنىهشامحذثنا،الجوك!عمرانأبوحذثنا

الأنصارى،محمودبننافععن،ومكحولحكيمبنحرامعن،واقدبنزيد

نعيمأبوفأقام،الضبحعنعبادةفأبطأ-إيلياءعلىوكان:قال-عبادةعن

معصفحتىعبادةمعفجئت،المقدسببيتأذنمنأولوكان،الضلاة

فلفا،منهفهمتهاحتىالقرانبائمعبادةفقرأ،بالقرانيجهرنعيموأبو،الناس

ص!/الفهرسولبناصفىنعم:قال؟انالقربأثمتقرأسمعتك:قلتانصرف166/2

جهرتإذامنكمأحديقرأن"لا:فقال،بالقراءةفيهايجهرائتىالصلاةبعض

.(2)((القرآنبأمإلابالقراءة

.1/320الدارقطنى(1)

القراءةفىوالبخارى.بهعماربنهامطريقمن(012)الامامخلفالقراءةفىالمصنفأخرجه(2)

به.صدقةعن(65)الإمامخلف
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الصلاةضاب
...!هيجهرفيمااكممامخلفي!رأقال:منبب

شواهد،ولهع!يو،النبىعنالصامتبنعبادةعنصحيخوالحديث

محمدبنعلئالحسنأبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2963

أبىبنإبراهيمحدثنا،الهيثمبنيزيدحدثنالفظا،،ظ137/21سختويهابن

أبىعن،الحذاءخالدعن،الثورىسفيانحدثنا،الأشجعئحدثنا،الليث

قال:قاللمجيه!النبىأصحابمنرجلعن،عائشةأبىبنمحمدعن،قلابة

"فلا:!اللنفحل.ا!!:!الوايقرأ؟".والإممامتقرءون)العلكم:لمجي!اللهرسول

جيد.إسنادهذا.(1)"الكتاببفاتحةأحدكميقرأأنإلاتفعلوا

:بمحفوظوليس.مالكبنأنسعنقلابةأبىعن:!يلوقد

مىالحماابنالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-2964

الهيثمبنمحمدالأحوصأبوحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا،ببغداد

،أيوبعن،عمروبناللهعبيدعن،نافعبنالربيعتوبةأبوحدثنا،عليهةقراء

عليهمأقبلصلاتهقضىلما!ي!النبئأن،مالكبنأنسعن،قلابةأبىعن

ظرث!مفقال،فسكتوا.((؟أرقيوالإممامصلاتكمفى"أتقرءون:فقالبوجهه

بفاتحةأحدكمليقرأتفعلوا،))فلا:قال.لنفعلناإ:قائلونأوقائلفقال،مرات

به.سفيانطريقمن(18070)أحمدواخرجه.(155)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

قال،بهالحذاءخالدطريقمن(67)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى،(20765)واحمد

حتىعثرينأمرهالناسعلىأشكل،يكذبكان:جزرةصالحقال،إبراهيمج2/161الذهبى

فىالحديثلكن:-الذهبىيعنى-قلت.تركوه:هارونبنموسىوقالبالكذببعدظهر

.سفيانعنادمبنيحىعنأحمدمسند
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الصلاةكتاب

.(1)((نفسهفىالكعاب

...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منباب

،إسحاقبنإبراهيمحذثنا،أحمداخبرنا،الحسنأبوأخبرنا-2965

عن،قلابةأبىعن،أئوبعن،سلمةابنهوحقادحذثنا،سلمةأبوحذثنا

.(2)مثله-لمجي!النبى

إنماهذاأنإلا،ثقةوهوالزفئعمروبنالفهعبيدأنسعنبروايتهتفزد

عائشة:أبىبنمحمدعنقلابةأبىعنيعرف

أخبرنا،الحافظأحمدأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2966

حذثنا،فلمؤحذثنا،إسماعيلبنمحمدحذثنا،فارسبنسليمانبنمحمد

.القراءةفى!عالنبىعن،قلابةأبىعن،أئوبعن،علئةابنهوإسماعيل

(و138/21:قالهذا؟حذثكمن:قلابةلأبىقلت:خالدعنإسماعيلقال

.(3)ةئمألبنىمولىعائشةأبىبنمحمد

المعانىثرحفىوالطحاوى،(5028)يعلىابوواخرجه.(139)الإمامخلفةالقرلفىالمصنف(1)

من1/034والدارقطنى،(0268)الأوسطفىوالطبرانى،(4184،1852)حبانوابن،1/182

به.عمروبنالذعبيدطريق

:2/444العللفىكماحاتمابووقالانى.يصحولا:207/1الكبيرالتاريخفىالبخارىتال

عائةابىبنمحمدعنقلابةابىعنالحذيمخالدرواهماوالحديثعمرو،بنالذعبيدفيهوهم

.يالنبىعنيالنبىاصحابمنرجلعن

سلمةابىعن1/072الكبيرالتاريخفىالبخارىواخرجه.(491)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(2)

به.أيوبعن(2765)الرزاقوعبدبه.

طريق!ن(158)الإمامخلفالقراءةفىالمصنفواخرجه.1/207الكبيرالتاريخفيالبخارى(3)

به.فارعىبنصليمانبنمحمد
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...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

ببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرناماومنها-2967

بنيزيدحذثنا،يحىبنمالكحذثنا،المصرئمحمدبنعلئأخبرنا

عن،قتادةأبىبنالفهعبدعنحذثت:قالالتيمئسليمانأخبرنا،هارون

إلاتفعلواأفلا:قال.نعم:قالواخلفى؟إ.أأتقرءون:قاللمجيرالفهرسولأن،بيها

.الكمابإ)1(بفاتحة

وهو،هارونبنيزيدعنالمقدمئبكبرأبىبنمحمدرواهوكذلك

أبىبناللهعبدعنكثيرأبىبنيحىعنآخروجهمنروىوقد.مرسل

.(2غنيةذكرناهوفيما2).أبيهعنقتادة

العباسأبوحذثنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرنا-2968

أسامة،أبوحذثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحذثنا،يعقوببنمحمد

بىأعن،الحرقةمولىالرحمنعبدبنالعلاءحذثنى،كثيرابنهوالوليدعن-

علئالحسنبوأوأخبرنا)عأ!يرالفهرسولقال:قالهريرةبىاعن،ئبا!لا

قرئ:قال،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا،ببغدادالمقرئعمربنأحمدابن

بنمالكحذثناعمر،بنيشرحذثنا،أسمعوأنامحمدبنالملكعبدعلى

167/2بنهشاممولى/ال!ائباباسمعت:قالالرحمنعبدبنالعلاءعن،أنس

لمصلاةصئىمن5:جمي!الفهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت:يقولزهرة

عن(188)حيدبنوعد،(22625)أحمدوأخرجه.(164)الإعامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

به.هارونبنيزيد

.عنه،ذكرنافيما5:مفى(2-2)

-39-



الصلاةكتاب
...هيفيجهرفيماالامامخلفيقرأقال:منباب

إنى،هريرةأبايا:فقلت:قالتمابم((.غيرخداجفهىالكتاببفاتحةفيهايقرأ

فارسئيااقرأ:فقالذراعىفأخذ:قال؟خلفهفأقرأالإمامخلفأحياناأكون

قسمت:وجلعزالله"قمال:يقولعجصرالقهرسولسمعتفإنى،نفسكفىبها

قال."سألماولغبدىلعبدى،ونصفهالى،نصفها؟نصفينعبدىوبينبييىالصلاة

الله:يقول.!الفلمينرستلقهاتحضد)العبد:"يقول،ظ138/21:عجيوالفهرسول

علئأثنىوجل:عزاللهيقولالرخير!.)الرخنالعبد:يقولعبدى.حمدنى

العبد:يقول.عبدىمجدنى:اللهيقول.!الدلفيووشلك!والعبد:يقولعبدى.

."سألماولعبدىعبدىوبينبييىهذا:اللهقال.!فئتعينوإتاكنغبدإياك!ي

مجدنى:قالالدلى!و.يوو)مظ!قال:اوإذا:كثيربنالوليدحديثوفى

قرأثملمحثتحين!و.".وإتاكنغبدإياك!:يقولله.بقىومالىفهذاعبدى،

.ماللئ)2(عنقتيبةعنمسلمأخرجه.(1)!الضالين)ولا:بلغحتى

بنالعلاءعن،سفيان(3)نع،"الرد"كتابفىالحميدئورواه-2969

يقرألاصلاة"كل:قالجمجصرالفهرسولأنهريرةأبىعن،أبيهعن،الرحمنعبد

قراءةأسمعإنى،هريرةأبايا:قلت:قال.((خداجفهىالكماببفاتحةفيها

.أخبرناهنفسكفىبهااقرأ-الفارسىابنياأو-فارسئيا:فقال.الإمام

موسى،بنبشرحذثنا،البربهارئبحرأبوأخبرنا،الإسفرايينئسعيل!أبو

.(2401)فىوتقدم.(50،54)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

.(395/39)مسلم(2)

.إعلى":سفى(3)
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الصلاةكتاب

.(1)فذكره.الحميدىحدثنا

...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منباب

أميرمنهم؟الصحابةمنجماعةعنالإمامخلفالقراءةرويناوقد

:الخطاببنعمرالمؤمنين

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2970

بوأوأخبرنا)ح(غياثبنحفصحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

أبىبنإبراهيمأخبرنا،إسحاقابنبكرأبووأخبرنا:قالالحافظاللهعبد

عنالشيباخ،إسحاقأبىعنحفص،حذثنا،كريبأبوحذثنا،طالب

عنسويد،بنالحارثعن،المنتشرينمحمدبنوإبراهيمالتيمىجواب

بفاتحةاقرأ:فقالالإمامخلفالقراءةعنعمرسألأنه،شريكبنيزيد

:قال؟جهرتوإن:قلتنا.أكنتوإن:قال؟نتأكنتوإن:قلت.الكتاب

(2)ير
.جهر!وإن

بنعلئأخبرنا،الفقيهالحارث،و139/21ابنبكرأبوأخبرنا-2971

حدثنا،كتابهمنأحمدبنالحسنالإصطخرىسعيدبوأأخبرنا،فظالحاعمر

فذكره.غياثبنحفصحدثنا،أبىحدثنا،نوفلبنالقهعبدبنمحمد

ءثقاتكلهمروأته:علئقال.(3)بمثله

بنيزيدعنأخذهجوأئاأنالرواياتسائرعليهيدلوالذىالمتيخ:قال

.(024")فىوتقدم.(974)والحميدى،(63)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(11

.239/1والحاكم،(188،189)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(2)

هـ317/1الدارقطنى(3)
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2/168

الصلاةكقاب
...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منباب

ولابراهيم.شريكبنيزيدعنسويدبنالحارثعنأخذهوإبراهيم،شريك

اخر:إسناذفيه

المحبوبئ،العباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-2972

بنإبراهيمعن،شعبةأخبرنا،شميلبنالنضرحذثنا،مسعودبنسعيدحذثنا

بنىمنرجلاعبايةسمعت:يقولأبىسمعت:قالالمنتشرابنيعنىمحمد

ومعها.الكتاببفاتحةإلاصلاةلا:يقولالخطاببنعمرسمعت:قالتميم

.(1)نفسكفىاقرأ/:قال؟الإمامخلفكنتإذاأرأيت:قلت:قال

طالب:أبىبنعلئالمؤمنينأميرومنهم

القطانالفضلبن(2)الحسينبنمحمد(2)الحسينأبوأخبرنا-2973

سفيانبنيعقوبحذثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبدأخبرناببغداد،

سمعت:قالحسينبنسفيانحذثنا،شعبةحذثنا،ادمحذثنا،الفارسئ

حذثنا،يعقوبوأخبرنا)ح(أبيهعن،رافعابىابنعن،يحذثالرهرئ

أبىبنالفهعبيدعن،الزهرئعن،معمرعن،زريعبنيزيدعن،(3)المعفى

الطهرفىالامامخلفيقرأأن(4)ثحيأويأمركانأنهعلىعن،رافع

الزكعتينوفى،وسورةالكتاببفاتحةالأوليينالزكعتينفىوالعصر

.(191)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

."االحسن:مفى(2)

.،اعلى:سفى(3)

."يحب،:المحانىوثرحالمعرفةوفى"يوجب،،:سفى(4)
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...هيفيجهرفيماالامامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

.(1)الكتاببفاتحةالأخريين

روايةمنأصحوهو،(3)رمعمعنالسامئ)2(الأعلىعبدرواهوكذلك

نحوحسينبنسفيانعنغيرهورواهعلى.عن،أبيهعن:قالحيثشعبة

معمر.رواية

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2974

إبراهيم،بنإسحاقأخبرنا،ظ139/21محمد،بناللهعبدأخبرنا،الفقيه

اللهعبيدعن،الزهرىعن،حسينبنسفيانأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا

خلفهومنمامالإيقرأ:قالا،جابرعنلهممولى.وعنعلىعن،رافعبىأبنا

.(4)الكتاببفاتحةالأخريينوفى،وسورةالكتاب"بفاتحةالأوليينفى

له.كاتباوكان،ثابتعلىعنرافعأبىبناللهعبيدوسماع

وهو.()الإمامخلفبالقراءةيأمركانعلياأنوحمادالحكمعنوروينا

ماضحفعلىدلالةذلككلوفى،الموصولمنتقدملماشاهدمرسل

لضعفها.ذكرهايسوىلابأسانيدبخلافهعلىعنروى

الصامت:بنعبادةومنهم

.1/419والتاريخوالمعرفة،(197)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

ماكولالابنالإكمالوينهظر،التخريجمصدرىفىكماالصوابهووالمثبت.!ىم"الشا:م،سفى(2)

4/557.

به.الأعلىعبدطريقمن(196)الإمامخلفالقراءةفىوالمصنف،(3770)شيبهةأبىابنأخرجه(3)

.2ا-ا8/4الدارقطنىعللوينهظر.(225)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(4)

.(196)عقبالإمامخلفالقراءةفىوالمصنف،(3771)شيبةأبىابنأخرجه(5)
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...قيهيجهرفيعاالإمأمخلفبقرأقال:من!بالصلاةكتاب

،سلمانبنأحمدأخبرنا،ببغدادالمقرئأحمدبنعلئأخبرنا-297ـه

بنالفهعبدأخبرنا،حقادحذثنا،سبمةأبوحذثنا،إسحاقبنإبراهيمحذثنا

بنعيادةسمعت:قالالزبيعبنمحمودعن،حيوةبنرجاءعنعودؤ،

صلاةلا:عبادةفقال؟الإمامخلفتقرأ:لهفقلتالامامخلفيقرأالضامت

+(1)بقراءةإلا

هاك!،بنصالحبنمحمدأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2976

عن،شعبةأخبرناالجعد،بنعلئحذثنا،البسهقئمحمل!بنالفضلحذثنا

بنعبادةعن،يحذثالرحمنعبدبنحملةسمعت:قالالنضرأبىمسلبم

لا:ققالبيدهفأخذفأتاه،سجودهولاركوعهيتئملارجلارأىائه،متالضا

إمابمخلفكنتفإن،الكتاببامإلاصلاةلاإئه،بأمثالهولابهذاتشئهوا

ومنيمينكعنمنتؤذولا،أذنيكفأسمعوحدككنتهـان،نفسكقىفاقرأ

ذلكفىعبادةومذهب،الشثامئالعكئالفهعبدبنمسلمهو.(2)يساركعن

.مشهوز

كعب:بنأبئومنهم

الحارثابنبكروأيو،و21/140ال!لمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-2937

حذثنامخلد،ينمحمدحذثناالحاقأ،عمربنعلىأخبرناقالا؟الفقيه

عن،الزازئجعفبرأبىعن،الزازئإسحاقحذثنا،الحتيقمحمدينإبراهيم

به-عونابنطريقمن(3787)يئيبةأبىابنوأخرجه،(5112الإمامخلفالقراءةقىالمصنف(؟أ

.(430)ا،مامخلفةالقراهقىالمصسف(3)
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الصلاةكتاب
..!هيفيجهرفيماالإعامخلفيقبرأقال:منباب

3/169خلفأقرأ:كعببنبئأسأكالت:قالال!ذيلأبىبناللهعبدعنبر،سنانبىأ

.(1نعم):قال؟مامال!

مسعود:يناللهعبدومنهم

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعيدأبوأخبرنا-29!8

حدثنا،حجربنعلئحدثنا،المستملىالمباركبنأحمدعمروأبوأخبرنا

إلىصليت:قالالأسدىزيادبنالفهعبدعن،سليمبنأشعثعنشريذ،

.والعصر)2"الظهرفىيقرأفسممعته،الإمامخلفهسعودينالفهعبدجنب

جبل:بنمعاذومنهم

حدثنا،حهـيانبنامحمدبوأأخبرنا،الحارثابنبكربوأأخبرنا-29!9

عن،شعبهحدثنا،داودأبوحدثنا،يوس!بنعلئحدثنا،3محمدبنأحمد

عنجبلبنمعاذرجلسأل:لقولالمهرئشميبةأبالسمعت:قالالفيضأبى

أحذ!.اللةهوو)قلالكتاببفاتحةقرأقاقرأإذا:مال،مامال!خلفةالقراء

عنمنولايمينكعنمنتؤذىولا،نقس!كقىفاقرأتسمعلموإذا

5(4)شمالك

فىالبخارىوأخرجه.317/1،318والدارقطنى،(199)الإمامخلفا"لقراءةقىالمصنف(1)

غريب.هذا:3/614الذهبىوقال.بهالرازىإسحاقطريقمنأ!كااالإمامخلفالقراءة

به*شريكعن؟إ3769)شية!أابنوأخرجهء(2061الإمامخلفالقرإءةفىالمصنف،3)

النبلاءأعلامسيروينظر-(3991)فىسياتىكماالصوابهروالثبت)محمود!.:م،سفى(3)

0.4/13-

-به،شعبهطريقمن،3776)شيةأبىابنوأخرجه.(030)ايلامامخلفالقراءةفىالمصنف141



الصلاةكتاب

:عباسبنالفهعبدومنهم

...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منباب

بحرأبوأخبرنا،يحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرنا-2980

حذثنا،وكيغحذثنا،الحميدئحذثنا،موسىبنبشرحذثنا،البربهارئ

خلفاقرأ:قالعباسابنعن،حريثبنالعيزارعن،خالدأبىبنإسماعيل

.(1)الكتاببفاتحةالامام

حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2981

عن،علئةابنحذثنا،عرفةابنحذثنا،العباسبنمحمدحذثنا،الشيخأبو

كلفىالكتاببفاتحةتقرأأنتدعلا:قالعباسابنعنعطاء،عن،ليث

.يجهر)2(لمأوجهر،الإمامخلفركعة

قدالعاصبنعمروبنالفهوعبدالخطاببنعمربنالفهعبدومنهم

.(3)رمعابنعنالعاليةأبىعنالضبعىالأزهرأبى،ظ21/140روايةمضت

،سلمانبنأحمدأخبرنا،ادببغدالمقرئأحمدبنعلئناوأنجر-9822

منصور،عن،شعبةحذثناالوليد،أبوحذثنامحمد،بنالملكعبدأنجرنا

كذا.(4)الامامخلفيقرانعتبةوابنعمربنالفهعبدسمعت:قالمجاهدعن

.قال

إرصال.فيه:2/461الذبىوقال-

به.وكيععن(3790)شيبةأبىابنوأخرجه.(209)الإمامخلفالقراءةفىالممنف(1)

به.ليثطريقمن(3772)شيبةأبىوابن،(2773)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(2942،2943)فىتقدم(3)

.(408)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(4)
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...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

وعندى.(1)بمعناهعمرابنعنمجاهدعنسليمأبىبنليثعنوروى

.العاصبنعمروبناللهعبدأرادأنه

خميرويه،ابنالفضلأبوحدثنا،قتادةابننصرأبوأخبرناوقد-9832

حصينأخبرنا،هشيمحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا

،الإمامخلفيقرأفسمعتهعتبةبنالقهعبدبناللهعبيدجنبإلىصليت:قال

بنعمروبنالقهعبدسمعت:مجاهدفقال،لهذلكفذكرتمجاهدافلقيت

.2""مريمسورةمنالظهرصلاةفىالإمامخلفيقرأالعاص

المحبوبى،العباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2984

حصينعن،شعبةأخبرنا،شميلبنالنضرحدثنامسعود،بنسعيدحدثنا

والعصرالظهرفىيقرأعمروبناللهعبدسمعت:قالمجاهداسمعت:قال

قبله.ماوكذلك،صحيحإسنادهذا.(3)الامامخلف

170/2أبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءروايةمفشاوقد،هريرةأبوومنهم/

.(4)هريرةأبىعنال!ائبأبىوعن

:الدرداءأبوومنهم

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدأخبرنا-2985

به.ليثطريقمن(409)الإمامخلفالقراءةفىالمصنفأخرجه(1)

به.هشمطريقمن(217)الإمامخلفالقراءةنىوالمصنف،(3767)شبةأبىابنأخرجه(2)

.(215)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

.(2968،2969)فىتقدم(4)
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...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

وعمروالحوارى)1(أبىبنأحمدحذثنا،داودأبىابنبكرأبوحذثنا،حئان

الوليدحدثنا:قالواسهلبنوعلئعبيدبنوكثيرخالدبنومحمودعثمانابن

لا:قالالدرداءأباأن،عطئةبنح!انعن،الأوزاعىعن،مسلمابنهو

وزاد،كثيرلفظهذايجهر.لمأوجهرالامامخلفالكتابفاتحةقراءةتترك

راكع.وأنتتقرأاو،21/41أنولوالحوارئ)1(:أبىوابنعلى

.آخرها)2(تدركأنكعلمتإذافاقرأهاراكعاكانوإن:وحدهعمروزاد

الأنصارئ:الفهعبدبنجابرومنهم

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-2986

عامر،بنسعيدحذثنا،يحيىبنمحمدحذثنامحمد،بنالفهعبدأخبرنا

نقرأكنا:قالطالفهعبدبنجابرعن،الفقيريزيدعن،مسعرعن،شعبهحذثنا

-،وسورةالكتاببفاتحةالأوليينالزكعتينفىالامامخلفوالعصرالطهرفى

.(3)الكتاببفاتحةالأخريينوفى

الخدرئ:سعيدأبوومنهم

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2987

-2/285للسمحانىالأنسابوينظر.الصوابهووالمثهبت."االجوأرى:م،سفى(1)

نقطع.:2/615الذهبىوقال.(229)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(2)

وابنبه.يحىبنمحمدعن(843)ماجهابنوأخرجه.(228)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

ء(687)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.مسعرطريقمن(3745)شيةأبى
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...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

بنمحمدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،سهلبنيحيىبنمحمدبكرأبو

أباسألت:قال!نضرةأبىعن،حمنئبنالعوامحدثنا،المثنىبناللهعبد

.(1)الكتاببفاتحة:فقال!الإمامخلفالقراءةعنالخدرىسعيد

عامر:بنهشامومنهم

بحرأبوأخبرناالاسفرايينئ،الحاكمسعيدأبوأخبرنا-2988

حدثنا،وكيعحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارى

أتقرأ:لهفقيلقرأعامربنهشامأن،هلال!بنحميدعن،المغيرةبنسليمان

.(2)لنفعلإنا:قال!؟الإمامخلف

مالك:بنأنسومنهم

بنمحمدأخبرثح!،""التاريخفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2989

بنمحمدحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدحدثنا،الجوهرىاللهعبد

حوشب،ينالعوامأخبرنا،شميلبنالنضرحدثنا،النيسايورىيعنىالوجيه

وكنت:قال!.الامامخلفبالقراءةيأمرناكان:قال!أثسعن،ثابتعن

ويسمعنا،المقصلمنوسورةالكتاببفاتحةفيقرأاأ4(أنسجنبإلىلوم

خلفالقراءةوقى،7/67تارلخهفىالبخارىرأخرجه.(224)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(6)

بهءالعوامطريقمن(57،الإمام

بنسليمانطريقمن(443)22/171الطبرانىوأخرجهص(2231الإمامخلفالقواءةفىالمصنف121

الفكر(.دار.)ط.موثقونورجاله:(26501المجمعفىالهيثمىرقالبهءالمغيرة

."اقرأ!:كهفى(31

.س:فىلي!(4)
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الصلاةكتاب

.(1)هنعلنأخذقراءته

...هضيجهرفيماالامامخلفيقرأقال:منباب

171/2

أحمدعن"الإمامخلف"القراءةكتابفىخزيمةابنورواه.قالكذا

:حمزةابنوهو:قال،العؤامعنالنضرعنالذارمىسعيدابن

بنمحمدحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرناهاظ(2990-41/21

حذثنا،الذارمئسعيدبنأحمدحذثنا،إسحاقبنمحمدأخبرنا،يعقوب

أصخ.وهذا،(2)بمثلهفذكره.حمنئابنوهوالعؤامحدثنا،شميلبنالنضر

المزخ!:مغفلبناللهعبدومنهم

حتان،ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-1299

حذثناداود،أبوحذثنا،يونسبنعلئحذثنامحمد،بن/أحمدحذثنا

بنيحمىعن،زريعبنويزيدسلمةبنوحفادإسحاقأبىبنيحيىعن،شعبة

المزخ!مغفلبنالفهعبدكان:قالسحيمأبىبنعمرعن،إسحاقأبى

فىوالعصرالطهرفىالإمامخلفنقرأأنيعلمنامجفي!الفهرسولصاحب

.(3)الكتاببفاتحةالأخريينوفى،وسورةالكتاببفاتحةالأوليينالزكعتين

شعبة.عنعامربنسعيدتابعه

أبيها:وعنعنهااللهرضىالضذيقبنتالضذيقةعائشةومنهم

.(232)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

.(231)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(2)

بنحمادعن(61)الإمامخلفالقراءةفىالبهخارىوعلقه.(235)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

به.إسحاقأبىبنيح!طريقمن(3748)شيبةأبىابنوأخرجهبه.سلمة
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...هيفيجهرفيماالإمامخلفيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

السمرقندئيحيىأبوحدثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2992

بنمحمدحذثنا،يحيىبنمحمدحذثنا،حذثهمنصربنمحمدأن،مشافهة

هريرةأبىوعنعائشةعن،ذكوانعن،عاصمعن،سفيانحذثنا،يوسف

.يجهر)1(لمإذاالاماموراءبالقراءةيأمرانكاناأنهما

ابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثبنمحمدبنأحمدوأخبرنا-2993

حدثنا،فروخبنشيبانحذثنا،رستةبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،حيان

هريرةبىأعن،صالحبىأعن،بهدلةابنعاصمحدثنا،(2)براهيمإبنعكرمة

الركعتينفىوالعصرالطهرفىالامامخلفبالقراءةمرانيأكاناأنهماوعائشة

الأخريينفىتقرأعائشةوكانت،القرانمنوشىءالكتاببفاتحةالأوليين

.(3)الكتاببفاتحة

التابعين:منجماعةعنورؤيناه،(4)حصينبنعمرانعنوروينا

بوأحذثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-4929

عن،مسلمابنهوالوليدحذثنا،الزملئسهلبناو،21/42علئحذثنا،داود

:يقولمكحولكان:قالواالعلاءبنالفهوعبدالعزيزعبدبنوسعيدجابرابن

قالسرا.ركعةكلفىالكتاببفاتحةوالضبحوالعشاءالمغربفىاقرأ

به.عاصمعنقيسأبىبنعمروطريقمن(222)الامامخلفالقراءةفىالمصنفأخرجه(1)

."زهير":سفى(2)

.(221)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

.(233،234)الامامخلفالقراءةفىالمصنفأخرجه(4)
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...هصيجهرفيماالإمامخلفيقرأقأل:من!بالصلاةكتاب

وإن،سراوسكتالكتاببفاتحةقرأإذامامالإبهاجهرفيمابهااقرأ:مكحوذ

.(1)لاحعلىتتركنهالاوبعد،ومعهقبقهقرأتهايسكتلم

سكتتانللامام:قالائهالرحمنعبدبنسلمةأبىعنورؤينا

.فاغتنموهما)2(

حذثنا،حئانابنمحمدبوأأخبرنا،الحارثابنبكرابواخبرنا-2995

معمرأخبرنا،الرزاقعبدعنسويد،بنأحمدحذثنى،العباسبنمحمد

منلكن:قالجبيربنسعيدعن،خثيمبنعثمانبنالفهعبدعن،خريجواين

قال.الكتاببأئميقرءونماقدريقرألاساعةالإماممكثكثرواإذاكانوامضى

:قالجبيربنسعيدعن،خثيمابنعن،حديثهفىجريجابنقال:الرزاقعبد

بفاتحةقرأقدخلفهمنأنيعلمحتىالقرأءةيفتتحونلاكئروأإذاكانوا

.(3)الكتاب

عنسويد،بنأحمدحذثنا،العباسبنمحمدوحذثنا:قال-2996

أنهأييهعن،عروةبنهشامعن،سلمهبنحفادحذثنا،منهالبنالحخاج

.(4)الكتاببفأتحةإلاصلاةتتئملافإنه،الإمامسكتةفىاقرءوابنئيا:قال

حذثنا،حاتمبنمحمدحذثنا،العباسبنمحمدوحذثنا.قال-2997

بها.جهر:مكان.بهجهر:وعندهما،(582)داودوأبو،(042)ا،مامخلفةالقريمفىالمصنف(1)

.(178)داودأءسضعيففىالألبانىوضحفه

.(239)الإمامخلفالقرأءةفىالمصنفأخرجه(2)

.(2789)الرزاقوعبد،(237)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف13)

.(2381الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(41
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بالتسليمالصلاةختمميابألمصلاةكتاب

الإمامخلفاقرأ:لقو!كانأنهالحسمبنعنومنصوز،يوثمسأخبرنا،هشيئم

ء(1)نفسكفىالكتاببفاتحةصلاةكلفى

2/172أيوان!ثذح،هشيمحذثنامحما،/حذثنامحهـمد،وخدثنا:مال-399!

الطهـرفىالإهامخلفاقرأ:يقولكانأنهالشعيىعن،الشئيبايىإسحالى

تحهبفاالأخريينوفى،وسورةالكتاببفالحةولحينأفيالركعتينفىولإابعصر

-إلمكتاب)2(إ

حذثئا،البربهارئبحربوأأخبرنا،الإسفرا-سعيدبوأأخبرنا-!999

بنمالكحذثنا،وكيعان!ثدح،الحيميدئحذثناأظ،2/42)أ،محوسىبنيشر

ء(3إالإمامخلفالقراءةيحسبئالشعبئسمعت:قالمغول

:قالالمثمعبىعنخالد،أيىابنقال:قالوكيىوحذث!نا:مال-0535

.(؟)اهلكالضلوأ!:يقول!خ!محمهن،فىاقرأ

بالمتسليمالمصلاةختمباب

بنمحمدبناللهعبدأحمدوأبوالحافظالفهأعبدأبوأخبرنا-!ل05؟

إيراهيمحذثنا،يمعقوببنمحمدالفهعبدأبوحذثنا:قالاالمهرجاخ!الحسن

به!هثمعن(3779)ش!بةأبىابنوأخرجه.(342)الإمامخلفالمراءةقىالمصنف)ا!

يه،هثيمعن!378،1شبةأبىابنوإخرجه-(343)الإمامخلفالقراءةقىال!مصنف(39

به-وكيععن(3789)ضيبةابىاينوأخرجه-(3441أبلامحامخلفالقراءةفىالمصتف!3)

به.وكتيعن(3757)شميبةأبىابنوأخرجه-أ2!4)الإمامخلفالقراءةفىالمصتف(41
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بالتسليمالصلاةتحليلبابالصلاةكتاب

)ح(المعفمحسينأخبرنا،هارونبنيزيدحذثنا،السعدىالفهعبدابن

حفصبنعمربنمحمدبكرأبوحذثنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبووأخبرنا

ابنهوالأعلىعبدحذثنا،ال!عدئالفهعبدبنإبراهيمحذثناالزاهد،

عائشةعنالجوزاء،أبىعن،بديلحذثنا،أبىحذثنا،المعفمالحسين

لته)اتحمد:بوالقراءة،بالتكبيرالضلاةيفتتحلمجيرالفهرسولكان:قالت

ذلك،بينولكنيصوبهولمرأسهيشخصلمركعإذاوكان.!الفلمينرب

رفعإذاوكان،قائمايستوىحتىيسجدلمالزكوعمنرأسهرفعإذاوكان

اليسرىرجلهيفرشوكانقاعدا،يستوىحتىيسجدلمال!جودمنرأسه

عنينهاناوكان،تحئةركعتينكلبينيقولوكان،اليمنىرجلهوينصب

وكان،عب!لاافتراشذراعيهأحدنايفترشأنينهاناوكان،الشيطانعقب

عنينهىوكان:يزيدروايةفىأنإلا،سواءلفظهما.بالتسليمالضلاةيختم

قدميهظهرعلىيقعدأنالشيطانعقب:الأعلىعبدقالالشئيطان.عقب

عنوغيرهيونسبنعيسىحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجهجميعا.

المعفم)1(.حسين

بالتسلي!االصلاةتحليلباب

حذثنا،كتابهأصلمنالقاضىالحسنبناحمدبكرأبوأخبرنا-2030

إبراهيمحذثنااو،21/43،بالكوفةالشثيباك!دحيمبنعلىبنمحمدجعفبرأبو

عن،مسعرعن،عبيدبنويعلىعونبنجعفرحذثنا،القاضىإسحاقابن

.(2291،2587،2741)فىتخريجهتقدم(1)



بالتسليمالصلاةتحليلبابالصلاةكتاب

لمج!النبىخلفصليناإذاكنا:قالىسمرةبنجابرعن،القبطيةبناللهعبيد

لنافقالى.عليكمالسلام،عليكمالسلام:السبابةبإصبعهالإشارةيعنى،قلنا

الخيلأذنابكأنهاالصلاةفىبأيديهميرمونأقوابمبال"ما:!يخيمالنبئيعنى

173/2علىيسلمثم،فخذهعلىيدهيضعأنأحدهم/أوأحدكميكفىألا!؟(1)الشمس

.(2)((؟شمالهوعنيممنهعنمنأخيه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5335

مسعر،عن،ووكيغزكريابنيحيىحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داود

خلفصليناإذاكنا:قالىسمرةبنجابرعن،القبطيةابناللهعبيدعن

صلىفلما،شمالهعنومنيمينهعنمنبيدهأشارأحدنافسلم!سماللهرسولى

(3ألا:أو3)-يكفىإنماشصمبى؟!خيلأذنابكأنهابيدهيرمىأحدكمبال"ما:قال

يممنهعنمنأخيهعلى"ويسلم:بإصبعهوأشارهكذا((.يقولأنأحدكم-يكفى

عىشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"دامشعنومن

الحديثهذابمعنىزائدةأبىبنزكريابنيحيىعنكريبأبىوعنوكيع

.زائدةأبىلابناللفظوجعل،فيهلجيكلم.("أما"يكفى(():والأتإلا

جمعه:فىيقال،العسرالناسفىوهو،نخستإذاتستقرلاالتى:وراسكانهاالميمبضم:الشمس(1)

.2/254الأنرارمشارق.شموس

من(733)خزيمةوابن،(1841،1317)والنسائى،(999)داودوأبر،(60802)أحمدأخرجه(2)

.(881)داودابىصحيحفىالالبانىوصححه.(3023،3034)فىوسيأتىبه.مسعرطريق

.داودأبىسننمنوالمثبت"أولا،.:النسخفى(3-3)

به.وكيعطريقمن(1708)خزيمةوابن،(02812)أحمدوأخرجه.(998)داودأبر(4)

.(431/120)مسلم(5)
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بالتسليمالصلاةتحليلبابالصلاةكتاب

القاسمأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4030

عن،الثورئعن،كثيربنمحمدحذثنا،المثنىبنمعاذحذثناالطبراخ!،

لمجيهمالنبىإلىيرفعهعلىعن،الحنفئةابنعن،عقيلبنمحمدبنالفهعبد

التسليئم(()1(.وإحلالهاالتكبيز،وإحرامهاالالهوز،الضلاةمفتاح9:قال

وفى،(2)مي!عالنبىعنوغيرهالخدرئسعيدأبىحديثفىذلكوروينا

ما:ضعفعلىدلالةذلك

قتادةبنعمراظ،43/21بنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-5530

أبوحدثنا،مسلمأبوأخبرنانجيد،ابنعمروأبوأخبرنا،كتابهأصلمن

:قالعلىعن،ضمرةبنعاصمعن،الحكمعن،عوانةأبوأخبرنا،عاصم

.(3)صلاتهتضتفقدأحدثثمالتشهدمقدارجلسإذا

لاطالبأبىبنعلئالمؤمنينوأميربالقوئ)4(.ليسضمرةبنعاصم

هورواهبمامحجوفيقهوعنهذلكصحصىان،ع!يمالنبىعنرواهمايخالف

معه.أقمهمنأحدقولفىحخةلاالذى!شزالمصطفىسيدناعنوغيزه

حذثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأالحافأاللهعبدأبوأخبرنا-6503

حذثناالصخغاخ!،إسحاقبنمحمدحذثنا،يحقوببنمحمدالعباسأبو

ء(3419،4027)فىرصيأتى.(2293)فىتخريجهتقدم(1)

س(2294،2588)فىتخريجهتقدم(2)

عللرينظر.بهعاصمأبىطريقمن1/360رالدارمطنى،(939)1/426الحللفىأحمدأخرجه(3)

.(2865)عقبتقدموما،(3ـه6)193/2حاتمأبىابن

.(2865)فىترجمتهمصادرتقدمت(41
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بالتسليمالصلاةتحليلبابالصلاةكتاب

قال:قالالأحوصأبىعن،إسحاقأبىعن،شعبةعن،عامربنسعيد

2/174إنفقمالإمامسلمإذا،التسليم/وانقضاؤها،التكبيرالصلاةمفتاح:اللهعبد

"(1).

نقولهماصحةعلىيدذمسعودبنالفهعبدعنحيح!صلاالأثروهذا

،المؤذنالخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا-0730

،المروزىنصربنمحمدأخبرنا،ببخارىحهـمويهبنعلئمحمد)2(أبوأخبرنا

بنالقاسمعن،الحربنالحسنعن،خيثمهأبوأخبرنا،يحيىبنيحىحدثنا

وأن،بيدهأخذمسعودبنالفهعبدأنوحدثنىبيدىعلقمهأخذ:قالمخيمرة

التحيات:"قل:وقالالصلاةفىالتشهدفعفمهاللهعبدبيدأخذجم!اللهرسول

عليناالشلام،وبركاتهاللهورحمةالنبئأيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلواتلله

بعضالحهـديثهذافىوزادك!:خيثمةأبومال.((الصالحينالفهعبمادوعلى

."ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأناأشهد:الحسنعنأصحابنا

هذا-فعلت"إذا:الحهـديثهذابقيةفىالحسنعنحفظىبلغ:خيثمةأبوقال

شئتوإنفقغ،تقومأنشئتإن،صلاتكقضيتفقداو،21/44هذا،قضيتأو-

به.شعبةطريقمنعوف(بنالرحمنعبدمسند-430،431)الآثارتهذيبفىجريرابنأخرجه(1)

بنالرحمنعبدمسند-429)الاثارتهذيبفىجريروابن،(2)الصلاةك!ابفىدكينبنوالفضل

فىالهيثمىقال.(2294)فىتقدمصاوينظو.بهإسحاقأبىطريقمن(9271)والطبرانى،عوف(

الصحيح.رجالورجاله:2/401المجمع

.)أحمد!:سفى(21
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بالتسليمالصلاةتحليلبابالصلاةكتاب

معاويةبنزهيرخيثمةأبىعنجماعةرواهقدحديثهذافماقعدإ)1(.تقعدأن

بعضذهابإلىيحيىبنيحىأشاروقد،أؤلهفىالحديثاخروادرجوا

عنيونسبنأحمدورواهالحز.بنالحسنعنحفظهفىزهيرعنالحديث

.(2)قزخأوكتابهمنانمحىالحديثبعضأنوزعمزهير،

وجعله،أؤلهمنالحديثآخروفصل،زهيرعنسؤاربنشبابةورواه

منأو،حفظهمنذهابهقبلعنهأخذهوكائهمسعود،بنالفهعبدقولمن

كتابه:

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرابوأخبرناه-3008

حذثنا،مكرمبنالحسنحذثناالضفار،محمدبنإسماعيلحذثنا،الحافظ

الحز.بنالحسنحذثنا،معاويةبنزهيرخيثمةأبوحذثناسؤار،بنشبابة

:قالثم)الضالحيندأ.:قولهإلىيحىبنيحىحديثبمعنىالحديثفذكر

قلتافإذ:الفهعبدقال.،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدالئه،إلاإلهلاأن)أشهد

نأشئتوإن،فقمتقومأنشئتفإن،الضلاةمنعليكماقضيتفقدذلك

جعلهالحديثآخرفصلوقد،ثقةشبابه:الفهرحمهعلىقال.3فاقعدتقعد

،!ك!النبىكلامفىاخرهأدرجمنروايةمناصخوهو،مسعودابنقولمن

به.معاويةبنزهيرطريقمن،(1961)حبانوابن،(970)داودوابو،(0640)أحمداخرجه(1)

.(865)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه

1/106المدرجفىوالخطيب،(9925)والبرانى،1/275المحانىثرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.يونىبنأحمدطريقمن

.353/1الدارقطنى(3)
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بالتسليمالصلاةتحليلبابالصلاةكتاب

أعلم.والفه

بنالحسنعنثوبانابنعنفرواه،وغيرهالزبيعبنغسانتابعهوقد

كيم.النبىإلىيرفعهلممسعودابنكلاممنالحديثاخر،كذلكالحر

175/2وهم:قالالحافظعلىبنالحسينعلىأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنما/

ماصروالنبىكلامفىوأدرخ!،الحربنالحسناظ(21/44عنروايتهفىزهير

هوإنماوهذا.صلاتكقضيتفقدهذافعلتإذا:قولهوهو،كلامهمنليس

عنثوبانبنثابتبنالرحمنعبدرواهكذلكمسعود،بنالفهعبدعن

الحر:ابنالحسن

الفقيه،إسحاقابنبكربوأأخبرنا،الحافظاللهعبدبوأأخبرناه-9003

حدثنا،الموصلئالربيعبنغسانحدثنا،عزيزبنمحمدبنالفهعبدأخبرنا

نحوالحديثفذكرالحز.بنالحسنعن،ثوبانبنثابتبنالرحمنعبد

إذا:مسعودبناللهعبدقال:آخرهفىوقاليح!بنويحىشبابةرواية

.فاقعد)1(شئتوإن،فقمشئتفإن،صلاتكقضيتفقدهذامنفرغت

أخبرنا،الحافظعلىأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0130

،ثوبانابنحدثنا،بقيةحدثنا،مصفىبنمحمدحذثنا،الحراك!عروبةأبو

عن،قيسبنعلقمةعن،مخيمرةبنالقاسمعنالحر،بنالحسنعن

ورسود((."عبده:لىإفذكرهالتشهد.ع!ي!النبئعلميى:قالمسعودبناللهعبد

به،الربغبنغسانطريقمن1/435والدارقطنى،(4992)والطبرانى،(9621)حبانابنأخرجه(1)

.(1959)حبانابنصححعلىتعليقاتهفىالألبانىوصححهمسعود.ابنقولبدونالطبرانىوعند
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يالتصليمالصلاةتحليل!بالصلاةكتاب

شئتوإنفاثبتشئتن!فصلاتكمنفرغتف!ذا:مسعودبنالفهعبذقال

(1)هء
نصوفه

كانتإن.صلاتكمنفرغتفإذا:الففظهوهذه:اللهرحمهالثيخقال

وبما،بالتسليمالضلاةانقضاءفىمسعودابنعنزؤينابماأشبه،محفوظة

يجوزلاأنهزعممنخلافأرادوكأنه،التسليمفىجمتالنبىعنعنهسنرويه

كانتوإن،الإمامانصرافقبلالضلاةمنالفراغبعدينصرفأنللمأموم

بناللهعبدبئالنبىتعليمأنفمعلومجمؤ،النبىعنثابتةالأولىالففظة

او(45/21بعدهكانثمالتشفد،شرعماابتداءفىكانالضلاةتشفدمسعود

فكيف،عليكالسلامعرفناقد:قولهمبدليلجمؤ،النبىعلىالضلاةشرع

إليه،الأمرفصار،بعدهأومعهالصلاةمنالتسليمشرعثم؟عليكالضلاة

أعلم.والفه

ما:هذايؤكدوائذى

بنأحمدمحمدأبوأخبرنا،أصلهمنقتادةابننصرأبوأخبرنا-1130

بنخلادحدثنا،نجدةبنمعاذأخبرنا،بهراةالبغدادئشيبانبنإسحاق

كان/لمجرواللهرسول!أن،رباحأبىبنعطاءأخبرنا،ذربنعمرحدثنا،يحيى2/176

التسليم.ينزل!أنقبلبوجههالناسعلىأقبلالصلاةفىالتشهدقضىإذا

نأقبلوذلك:قال!عطاءعنذربنعمرعنبكيربنيونسرواهوكذلك

به.مصفىبنمحمدطريقمن1/112المدرجفىالخطيبأخرجه(1)



ت!مسممتينيسلمأنقىالاختياوبابأل!صلاةمحاب

الحوصولةللأحاديثموافقفهومرسملاكالطوإدنوهذا.(1)التسليمينؤل

التسليم.فىالمسند؟

بكرأبوأخبرنا،الروذبارىع!لىأبوأخبرناالذىالحديثوآفا-2930

حذثنازهير،حذثنايونس!،بنأحمدحدثناداود،أبوحدثنا،داسةابن

عن،سوادةبنوبكررافعبنالرحمنعبدعن،أنعمبنزيادبنالرحصمنعبد

وقعد،الملاةالإمامقضى"إذا:!الع!يعالطرسولأنعمرو،بناللهعبد

لانه!ف.(2إ"الصلاةأتمممنخلفهكانومن،صلاتهتمتفقد،يتكلمأنقبلفأحدث

لفظه،فىعليهمختلفوهوبه،ينفردزيادبنالرحمنوعبديصخ.

لامهدىبنالرحصمنوعبدالقطانيحيىكالن؟بهيحتجلاالرحصمنوعبد

منوغيرهمامعينبنويحيىحنبلبنأحمدوجرحه،لضعفهعنهيحذثالط

وباللهمسعود،ابنعنرؤيناعماكالجوابعنهالجوابثم،(31الحفاظ

التوفيق.

تسليمتينيسل!اأنفىالاختيارباب

حدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9330

حدثنا،يحيىحدثنامسدد،حدثنا،يحيىاظ(45/21بنمحمدبنيحيى

خلفصليت:قالىمعمرأبىعنمجاهد،عن،ومنصورالحكمعن،شعبة

.(4؟31)فىوسيأتىبه.بكيربنيونسطريقمن(944)المعرفةفىالمصنفأخرجه(1)

.(122)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2863)فىتخريجهوتقدم.(617)داودأبو(2)

.(777)عقبترجمتهمصادرتقدمت(3)
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2/177

تسليمتينيسلمأنفىالاختياربابالصلاةكتاب

وقالعقلها؟الى:فقالالفهلعبدذلكفذكرت،تسليمتينفسفمبمكةرجل

زهيرعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)كلذيفعل-لخ!الفهرسولكان:الحكم

علقها)3(؟الى:قالالهإلا،(2)القطانسعيدبنيحىعنحربابن

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-1430

الحكم،عن،شعبةحدثنا،داودابوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

ذلكفذكرت،تسليمتينسفممكةلأهلإماماأن،معمرابىعن،مجاهدعن

أحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهعلقها)4(.الى:الفهعبدفقال،الفهلعبد

.(مزة)رفعه:شعبةقال:فيهوزاد،شعبةعنسعيدبنيحىعنحنبلابن

القطيعى،جعفبربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1530

فذكره.سعيدبنيحيىحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبناحمدبنالفهعبدحدثنا

.رجلا)6(أوأميراإن:وقال

لمجير.النبىعنمسعودبنالفهعبدعنشواهدالحديثولهذا/

القاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنامامنها-1630

به.يحصعن(5244)يعلىوابوبه.مسددعن(1386)الدارمىأخرجه(1)

.(581/171)مسلم(2)

.2/482مسلمعلىالديباج،بهاوظفرالسنةهذهعلىحصلاينمناى:وعلقها)عقلها".:سفى(3)

.اعقلها(:سفى(4)

.(362)الطيهالسىعندوالحديث

.(118/581)مسلم(5)

.(4239)أحمد(6)
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تسليمتينيسلمأن!فالاختياربابالصلاةكتاب

بنعلئحدثنا،حاتمبنموسىبنمحمدحدثنا،بمروالسيارى(1)القاسمابن

الهمداخ!،إسحاقأبوحدثناواقد،بنالحسينأخبرنا،شقيقبنالحسن

اللهعبدحدثنا:قالواالأحوصوأبويزيدبنوالأسودقيسبنعلقمةحذثنى

عليكم"السلام:يمينهعنيسلمكانلمجقهالفهرسولأنمسعود،اين

عليكم"الشلام:يسارهوعن،الأيمنخدهبياضيرىحضى.((اللهورحمة

سفيانرواهحديثهذاالأيسر)2(.خدهبياضيرىحتىالفه".ورحمة

الطنافسئ)6(عبيدبنوعمر()الأحوصوأبو(4)قدامةبنوزائدة(3)الثورى

أبىعنإسحاقأبىعنالنخعئ)8(الفهعبدبنوشريك(7)يونسبنو!!سرائيل

عبدعنإسحاقأبىعنعنهثالثةروايةوفى،والأسوداو،46/21الأحوص

الله.عبدعن،وعلقمةأبيهعنالاسودبنالرحمن

:إسحاقأبىعنمعاويةبنزهيررواهوكذلك

.4/509الاكمالوينظرإبن".:م،سفىيحله(1)

.(5721)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالحسنبنعلىطريقمن(4132)النسانىأخرجه(2)

طريقمن(1993)حبانوابن،(1323)والنسائى،(996)داودوابو،(3699)احمدأخرجه(3)

به.الثورىصقيان

*878)داوداب!صحيحفىالألانىوصححهبه.زائدةطريقمن(996)داودابوأخرجه(4)

به.الأحوصأبىطريقمن(1991)حبانوابن،(996)داودابواض-(5)

خزيمةوابن،(491)ماجهوابن،(1322)والنسائى،(996)داودوأبو،(4280)أحمداخرجه(6)

به.الطناف!عدبنعمرطريقمن(1990)حبانوابن،(738)

.(3018)فىسيأكه(7)

.(996)داودأبوأخرجه(8)
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تسليمتي!نيسلمأنفىالاختياربابالصلاةكتاب

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرناه-1730

بنالفهعبدمحمدأبووأخبرناالضقار)ح(محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

بوأحدثنا،نصربنسعدانحدثنا:قالاالأعرابىبناسعيدبوأأخبرنا،يوسف

الرحمنعبدعن،إسحاقأبىعن،معاويةبنزهيرعن،الوليدبنشجاعبدر

يكتر!س!الفهرسولرأيتناأ:قالالفهعبدعن،وعلقمةبيهأعن،الأسودابن

بياضأرىحتىشمالهوعنيمينهعنويسفئم،وقعودوقيامووضعرفعكلفى

.(1)كلذيفعلانوعمربكرأباورأيت،كلتيهمافىخذيه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3018

حدثنا،خيثمةأبوحدثنا،النضرأبوحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

ابنجعفرأبوأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا)ح(إسحاقأبو

حدثنا،ال!لوصكمنصوربنإسحاقحدثنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيم

الله،ورحمةعليكمالشلام1:وزاد،بمثلهإسحاقأبىعن،وزهيرإسرائيل

.(2)يفعلانهوعمربكرأباورأيتالفه،.ورحمةعليكمالشلام

يربر)3(
ابووكان.رهيرخيثمهابىعنالطيالسئالوليدأبورواهوكذلك

أحسنهاهى:ويقولالروايةهذهيستحسنالفهرحمهالذارقطنئالحسن

به.زهيرطريقمن(996)عقبداودأبروذكره،(1318)والتائى،(3660)أحمدأخرجه(1)

.(1251)النساثىصحيحفىالألبانىوصححه

به.إسرائيلطريقمن(3972)أحمدوأخرجه،(938)المعرفةوفى،(485)الصغرىفىالمصنف(2)

.(0941)النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.زهيرطريقمن(1141)والنسانى

به.الطيالسىالوليدأبىطريقمن(1249)الدارسأخرجه(3)
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الصلاةكتاب
تسليمتينيسلمأنفىالاختيارباب

.(1)الفقيهالحارثابنبكرأبوعنهبذلكأخبرناإسنادا.

الله:عبدعنآخروجهمنوروى

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-1935

سعيدأبوحدثنا،مزاحمأبىبنمنصورحدثنا،الفضلبنإسماعيلحدثنا

نسيتما:قالالقهعبدعن،مسروقعن،الشعبىعن،زكرياعن،المؤذب

يمينهعنالصلاةفىاظ،21/46لمج!الفهرسولتسليمأنسلمفإنىالأشياءمن

:قالشم."اللهورحمةعليكمالشلام،اللهورحمةعليكم"السلام:شمالهوعن

(3)ص
.منصورعنغيرهرواهوكذلك.(2)هدخبياضإلىأنظركأنى

البراء:عنالشعبىعنفطرأبىبنحريثورواه

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3525

موسى،ابنهواللهعبيدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الأصم

!حماللهرسولكان:قالعازببنالبراءعن،الشعبىعن،حريثأخبرنا

.(4)((هفلاورحمةعليكم"السلام:خطهيبدوحشىشمالهوعنيمينهعنيسلم

لمججو.النبىعنسمرةبنوجابروقاصأبىبنسعدعنثابتوهو

.357/1الدارقطنىسنن(1)

."خديه!:مفى(2)

سند:2/961الذهبىوقال.بهمنصورطريقمن1/357والدارقطنى،(1994)حبانابنأخرجه(3)

منكر.

لرايةانصبفىالزيلعىوقال،بهحريثطريقمن1/357لدارقطنىوا،!9503)شيبةأبىابنأخرجه(4)

والازدى.النسائىوتركه،معينوابن،والفلاس،حاتموأبو،البخارىفيهتكلموحريث:1/433
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الصلاةكتاب

سعد:حديثأفا

تسليمتينيسلمأنفىالاختيارباب

2/178

جدىأخبرنى،كتابهأصلمنطاهرأبىابنصالحأبوفأخبرناه-1203

إبرا!م،بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيى

حدثنابشار،بنمحمدوحذثنا:سلمةابنقال.العقدىعامرأبوأخبرنا

بنإسماعيلعنجعفر،بنالفهعبدحدثناقالا:/مهدىبنالرحمنعبد

لمجماللهرسولىأرىكنت:قالىأبيهعنسعد،بنعامرعن،سعدبنمحمد

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)هذخبياضأرىحتىيسارهوعنيمينهعنيسئم

.(2)إبراهيمبنإسحاقعن

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-2203

حدثنا،المباركابنحدثناحماد،بننعيمحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا

بنعامرعن،محمدبنإسماعيلعنالربير،بنالفهعبدبنثابتبنمصعب

تسليمتين؟المئملاةفىيسلملمجحالفهرسولىرأيت:قالىسعدأبيهعنسعد،

"الشلام:يسارهعنوتسليمة."اللهورحمةعليكمالشلام9:يمينهعنتسليمة

:قالو!نا.ههنامنخديهبياضيرىاو،47/21حتى."اللهورحمةعليكم

حديثمنأسمعهلمحديثهذا:فقالىالرهرئعندالحديثهذافذكرت

لمجماللهرسولىحديثأكلمحمد:بنإسماعيللهفقالىجم!يو.الفهرسولى

فوقف؟فنصفه:قالىلا.:قالىفثلثيه؟:قالىلا.:الزهرئقالى؟سمعت

(4841)وأحمد.بهبثاربنمحمدعن(672)خزيمةوابن.بهإسحاقعن(6131)النسائىأخرجه(1)

به.مهدىبنالرحمنعبدعن

.(582/911)مسلم(2)
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تسليمتينيسلمأنفىالاختياربابالصلاةكتاب

الحديثهذااجعل:إسماعيللهفقال.الثلثعندأوالنصفعندالزهرى

.(1)تسمعلمفيما

:سمرةبنجابرحديثوأما

بنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوفأخبرنا-03"23

حدثنا،غرررآلغفارئبىأبنحازمبنأحمدحدثنا،بالكوفةالشباخ!دحيم

ابنالفهعبيدعنمسعر،عن،نعيموأبوعبيدبنويعلىعونبنجعفر

يعنىقلنا!يرالنبىخلفصليناإذاكنا:قالسمرةبنجابرعن،القبطية

يعنىلنا،فقال.عليكمالسلام،عليكمالسلام:السبابةبإصبعهالإشارة

أما؟الشمسالخيلأذنابكأنهاالصلاةفىبأيديهميرمونأقوامبال"ما:لمجي!النبئ

وعنيمييهعنيسلمثم،فخذهعلىيدهيضعأن-أحدكمأو-أحدهميكفى

أنهإلا،كدامبنمسعرحديثمن""الصحيحفىمسلئمأخرجهلثمالى")2(.

.(3)((وشمالهيممنهعلىمنأخيهعلىيسلم"ثم:قال

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-2430

الوليدبنأحمدحدثنا،البخترىبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،ببغداد

وابن،(1564)وأحمد.المباركابنطريقمن(1992)حبانوابن،(727)خزيمةابنأخرجه(1)

.(747)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبهءمصعبطريقمن(915)ماجه

فىوتقدمبهءنعيمأبىطريقمن(1317)والنسائى،(80)اليدينرفعفىالبخاركماأخرجه(2)

(3052).

.(431/121)مسلم(3)
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تسليمتينيسلمأنفىالاختياربابالصلاةكتاب

عن،يحيىبنعمروأخبرض!:جريجابنقال:قالحجاجحدثنا،الفحام

بنالفهعبدسألأنه،حبانبنواسععفهعن،حبانبنيحىبنمحمد

"اللهوضع،كفمااكبر"."الله:فقالجم!جيهالفهرسولصلاةعنعمر

"السلام،يمينهعنالفه".ورحمةعليكم"الئملام:يقولثم،رفعكفمااعثبر".

محمدبنحخاجإسنادهأقام.(1)يسارهعنالفه".ورحمةاظ،47/21عليكم

محمدبنالعزيزعبدفيهواختلف.جريجابنعنبعضهمبهوقصخر،وجماعة

منخلافيضزهفلا،حجةأقامهومن،(3)ىحيبنعمرو(2)ىلعالذراوردئ

أعلم.والله،خالفه

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-2530

سلمةأخبرض!،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيسبابنيونسحدثنا،جعفر

يحدثوائلبنعلقمةسمعت:قالالعنبسأباحجراسمعت:قالكهيلىابن

الحديثفذكر.ر!مجالفهرسولمعصفىأنه،وائلىمنسمعتهوقد،وائلعن

عناليحصبئالرحمنعبدرواهوكذلك.(4)يسارهوعنيمينهعنوسلم:وفيه

ابنطريقمن(6397)وأحمد.بهحجاجطريقمن(576)خزيمةوابن،(1319)النسالىأخرجه(1)

.(1252)النسائىصحيحفىالألبانىإسنادهوصحح.بهجريج

."عن":سفى(2)

الأسرافتحفة.بالقوىليمىالدراوردىمنكر،حدبهذا:وقال.(1320)النسائىأخر!(3)

257/6.

به.سعبةطريقمن(1805)حبانوابن،(18854)أحمدوأخرجه.(1171)الطيالسى(4)

-68-



الصلاةكتاب
واحدةتسلي!مةعلىالاقتصارجوازباب

.5جمت)1(النبىعنحجربنوائل

الشافعى،الخضربنأحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-2630

الأعمش،عن،شعبةحدثنا،الجعدبنعلئحدثنا،علىبنإبراهيمحدثنا

ورواه.(2)ماقثميسارهوعنيمينهعنسلمأنه،ر!بهعلىعن،رزينأبىعن

.(3)عليكمسلام،عليكمسلام:فيهوزاد،رزينأبىعنمغيرة

واحدةتسليمةعلىالاقتصارجواز/باب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-2730

حدثنا،سلمةأبىبنعمروحدثنا،التنيسئعيسىبنأحمدحدثنا،يعقوب

نأر!نها،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،المكئمحمدبنزهير

الشقإلىيميل،وجههتلقاءواحدةتسليمةالصلاةفىيسلمكان!ج!ك!النبئ

(5)و
محمد.بنزهيربهتفردقليلا)4(.أو-شيئا-الأيمن

موقوفا:عائشةعناخروجهمنوروى

به.الرحمنعبدطريقمن(18853)احمداخرجه(1)

طريقمن(3096)شيبةأبىوابنبه.شعبةطريقمن1/270المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.الأعمش

به.مغيرةطريقمن(939)المعرفةفىوالمصنف،7/165الشافعىأخرجه(3)

طريقمن(1995)حبانوابن،(729)خزيمةوابن،(296)الترمذىوأخرجه.1/230الحاكم(4)

منإلامرفوعانعرفهلاعائثةحديث:الترمذىقال.بهزهيرطريقمن(991)ماجهوابن.بهعمرو

الوجه.هذا

مناكيره.منهذا:2/621الذهبىقال(5)
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الصلاةكتاب
واحدةتسليمةعليالاقتصارجوازباب

بنأحمدسعيدأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3028

حفاد،بننعيمحدثنا،عيسىبنمحمدبنحمزةحدثنا،ئفقثل،ىبوقعي

عن،عمربنالفهعبيدحدثناالمجيد،عبدبنالوفابعبدحدثنااو(48/21

قبل(1)واحدتسليمةالضلاةفىتسفمكانتالهار!نه!عائشةعن،القاسم

.(2)عليكمال!لام:وجهها

عنالفهعبيدعنسعيد)4(بنويحيى(3)وهيبتابعه:الفهعبدأبوقال

أبيه.عنالقاسمبنالرحمنعبدعنالفهعبيدعن:الذراوردئوقال.القاسم

الواحد.منبالحفظأولىوالعددالضيخ:قال

عنالأكوعبنوسلمةجندببنوسمرةمالكبنأنسعنوروى

أنس:حديثأفا؟ك!صالنبى

أبوأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوفأخبرنا-9203

المجيدعبدبنالوهابعبدحدثنا،الحجبئالوفابعبدبنالقهعبدحدثنا،المثنى

.()واحدةتسليمةيسفمكانع!ي!النبئأن،ه!!لأنسعنحميد،عن،الثقفئ

:جندببنسمرةحديثوأفا

:س.من)1(سقط

به.اللهعبيدطريقمن(730)خزيمةابنأخرجه(2)

به.وهيبعن1/230المستدردفىالحاكمذكره(3)

.(3087)شيبةأبىابنأخرجه(4)

المعرفةفىوالمصنف،(2094)المخارةفىوالفياء،(8473)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(5)

غريب.فرد:2/621الذهبىوقال،بهالمثنىأبىطريقمن(940)
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السلامحذفبابالصلاةكتاب

أخبرنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوفأخبرناه-0330

بناعطاءبنروحثناحد،حمادبننعيمحدثنا،تبلكااعيسىبنمحمدبنحمزة

لمجيهللهارسولكان:قالجندببنسمرةعن،لحسناعن،بيهأعن،ميمونةبىأ

.(1)يسارهعنسلميمينهعنسلمفإذا،وجههقبالةتسليمةالصلاةفىيسلم

:الأكوعبنسلمةحديثوأما

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوفأخبرنا-3031

مؤذنالقرشئالحارثمحمد!بنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

،كوعالأبنسلمةمولىيزيدعن،بصرىراشدبنيحيىحدثنا،مصرمسجد

،مرةرأسهفمسحتوضألمجفه!اللهرسولرأيت:قالر!بهالأكوعبنسلمةعن

.(2)مغفسلموصلى

.(3)واحدتسليمةسلمواأنهمرصيهنئالصحابةمنجماعة/عنوروى

..التوفيقوبالله،الجائزعلىوالاقتصارالمباحالاختلافمنوهو

السلامحذ!باباظ(48/21

إسماعيلعلىبوأأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينبوأأخبرنا-3203

:2/621الذهبىوقالبه.روحطريقمن(6938)والطبرانى.58/2الضعفاءفىالعقيلىاخرجه(1)

.واهروخ

الذهبىوقالبه.الحارثبنمحمدعن(920)ماجهابنوأخرجه.336/1والتاريخالمعرفة(2)

النسائى.ضعفهيحمى:2/621

.(0155-ا546)المنذرلابنوالأوسط،(3093-3078)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)
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الصلاةمنالتحليلبالسلامينوىقال:منبابالصلاةكتاب

الشيباخ!،عقبةبنمحمدحدثتا،ملاعببنأحمدحدثناالضفار،محمدابن

سلمة،أبىعن،الرهرئعن،قئعن،الأوزاعىعن،المباركابنحدثنا

.(1)"ةئسالشلام"حذف:لمجيرالفهرسولقال:قالر!بههريرةأبىعن

الأوزاعىعنالحلبئ)3(إسماعيلبنومبشئرالفريابئ)2(رواههبهذا

منتقصيروكأنه،فوقفهالأوزاعىعنالمباركابنعنعبدانورواهمرفوعا.

:الرواةبعض

القاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرناه-3033

عن،اللهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموخهأبوأخبرنا،ال!ئارئالقاسمابن

.(4)،!زهريرةأبىعلىموقوفالإسنادهه!ذفالأوزاعى.

عنبهوحذثناالعنبرىزكرياأباسألت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا

ويحذفه.،السلاميمذألا:فقال،السلامحذفعنالبوشنجىالفهعبدأبى

الصلاةمنالتحليلبالشلامينوىثال:منباب

"إنما:والسلامالصلاةعليهولقوله.(الئسليم")"تحليلها:!يملقوله

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

به.الأوزاعىطريقمن(735)خزيمةابنأخرجه

به.الفريابىطريقمن(473)خزيمةوابن-(4001)داودأبوطريقهومن-(88501)أحمدأخرجه

.(213)داودأبىضيففىالألبانىوضمفه

به.إصماعلبنمثرطريقمن1/231الحاكمأخرجه

صحيح.حسن:وقال،بهالمباركابنطريقمن(297)الترمذىوأخرجه.1/231الحاكم

فىوسيأتى،سعيدأبىحديثمن(2588)فيوتقدم،علىحديثمن(2293،4030)فىتقدم

سعيد.وأبىعلىعن(0274،0284)
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الصلاةمنالتحليلبالسلامينوىقال:منبابالصلاةكتاب

وينوى،الحفظةوعلىالحاضرينعلىالسلاموينوى.(1)((بالنياتالأعمال

.الإمامعلىالردذلكمعالمأموم

بنأحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-3430

القبطيةابناللهعبيدعن،مسعرأخبرنامحمد،بناللهعبيدحدثنا،يوسف

قلنالمجؤالنبىخلفصليناإذاكنا:قالر!نهسمرةبنجابرحدثنى:قال

هؤلاءبمال"ما:جمبهماللهرسولفقال،عليكمالسلام،عليكمالسلام:بأيدينا

يفعيدهأنأحدكميكفىأماالشفس؟الخيلأذنابكأنهابأيديهميرموناثذين

فىمسلمأخرجه.(2)"وشمالهيمييهعنأخيهاو(49/21علىيسلمتم،فخذهعلى

.(3)كدامبنمسعرحديثمن""الصحيح

181/2بناللهعبدأخبر/نا،القطانالفضلابنالحسمينأبوأخبرنا/-3035

وأخبرنا)ح(التنوخئعثمانبنمحمدحدثنى،سفيانبنيعقوبثناحد،جعفر

حدثنا،الفقيهيوسفبنمحمدبنمحمدالنضربوأحدثنا،فظالحااللهبوعبدأ

حدثنا،التنوخئعثمانبنمحمدالجماهربوأحدثنا،مئالدارسعيدبنعثمان

نردأنلمجرالنبىمرناأ:قالسمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،بشيبربنسعيد

.(")ضعبعلىبعضنايسلتموأن،نتحابوأن،الإمامعلى

عمر.حديثمن(184)فىتقدم(1)

.(3،3023!.38.2،3)فىتقدم(2)

.(431/012)مسلم(3)

،(01*1)داودأبووأخرجه.3/536والتاريخوالمعرفة،الذهبىووافقهوصححه1/027الحاكم(4)

به.قتادةطريق!ن(9211ماجهوابنبه.الجماهرأبىطريقمن(1711)خزيمةوابن



الصلاةكتاب
الصلاةمنالتحليلبالسلامينوىقال:منباب

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-3536

شئةبنوعمرعلىبنعمروحدثناداود،أبىبنالفهعبدحدثنا،الحافظ

بشر،أبوالقاسمبنالأعلىعبدأخبرنا:قالواالأسفاطئيزيدبنومحفد

نألمجوالفهرسولأمرنا:قالسمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،هقامحدثنا

.(1)ضعبعلىبعضنايسفموأنأئفتنا،علىنسفم

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-3537

حدثنا،حسانبنيحيىحدثنا،سفيانبنداودبنمحمدحدثناداود،أبو

حذثنى،جندببنسمرةبنسعدبنجعفرحدثنا،داودأبوموسىبنسليمان

بعد،أقا:جندببنسمرةعن،سمرةبنسليمانأبيهعن،سليمانبننجيب

قبل"فمابدءوا:انقضائهاحينأوالصخلاةوسطفىكانإذالمجحراللهرسولأمرنا

ثم،اليمينعلىسلمواثم،للهوالملكوالصلواتوالطئباتالتحياتفقولوا:التسليم

علىبالردالمرادأنعلىدلالةهذاوفى.(2)"أنفسكموعلىقمارئكمعلىدلموا

.يفردهأنهلاعليهالزذالصخلاةعنتسليمهفىينوىأنالامام

من(922)ماجهوابنيزيد.بنمحمدطريقمن(0171)خزيمةابنوأخرجه.1/360الدارقطنى(1)

المزىصوبه"القاسمبنالأعلى،عبد:والصراب"القاسمبنإعلى:وعندهبه.الأعلىعبدطريق

.(194)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفه.4/71الأشرافتحفةفى

لدلسلمناولو،فيهحجةفلا،مجاهيلوفيهمظلمإسناده:2/622الذهبىوقال.(975)داودأبو(2)

وسط"فى:قولهإنثم.الصالحيناللهعبادوعلىعلياالسلام:الخياتبعدقولنامضمونعلى

بهالذىالشسليملاالرعىالسلامفىفظاهرالحديثهذاقبلماوأما،أقولمايؤكد."الصلاة

بالطريقين.متنهفىللصلاةذكرلااذ؟الصلاةمننتحلل
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الصلاةمنالتسليمعندباليدالإيماءكراهيةبابالصلاةكتاب

ثم،يمينهعن،عليكمالسلام:يقولكانأنهر!كلبمعمرابنعنوروينا

عنوروينا.(1)عليهرديسارهعنأحدعليهاظ،21/49سلمفإن،مامالإعلىيرد

سعيدبنيحيىوكانسنة.سلامهالإمامعلىالزد:قالأنهالزهرى

.(2)عليهالردمنأجزأكيمينكعنسلمتإذا:يقولالأنصارى

الصلاةمنالتسلي!اعندباليدالإيماءكراهيةباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3038

حدثنا،الدارمئسعيدبنأحمدحدثنا،شاذانبنمحمدحذثنى،يعقوب

محمد،بنالفهعبدحدثنا،الوليدأبووأخبرنى:قال)ح(موسىبناللهعبيد

فراتعن،إسرائيلعن،موسىبناللهعبيدحدثنا،زكريابنالقاسمحدثنا

معصليت:قالسمرةبنجابرعن،القبطيةابنيعنىاللهعبيدعنالقراز،

عليكم،السلام،عليكمالسلام:بأيديناقلناسلمناإذافكنام!كاللهرسول

خيلأ!نابكأنهابأيد!كمئ!ثيرونشأنكم"ما:فقالم!مجاللهرسولإلينافنظر

فىمسلمرواه.(4)"بيدهيزمى)3(ولاصاحبهإلىفليلتفتأحدكمسلمإذاشمس؟

.(3145)شيبةابىوابن،1/91الموطأفىمالكاخرجه(1)

وفى،سلممنعلىبالردنقبلوأن،السلامردنفشىوأن،فريضةالسلامرد:2/623الذهبىقال(2)

:يقولأنالردوحقيقة،بذلكالإمامعلىالإقبالولا،بالسلامالجهرمومينللمأيستحبلاالصلاة

وعنيمينهعناللذينالملكينعلىبالسلامينوىنعم،ذلكقولللمصلىيثرعولا.السلاموعليك

عليه.حرجفلاذلكفىالنيةنسىوإن،شماله

."يومن":مسلموفى.م،سفىكذا(3)

.(3002)فىتقدم(4)
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2/182

الإماميسلمحتىالمأموميسلملابابالصلاةكتاب

.زكرئا)1(بنالقاسمعن""الصحيح

الإهاميسلمحتىالمأموميسلملاباب

الفقيه،الوليدأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-3039

معمبر،عن،الفهعبدأخبرنا،موسىبنحئانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

مالكبنعتبانسمعت،الزبيعبنمحمودأخبرك!،حذثهالرهرئعن

وسفمناسفمثم:قالبهم/لمجؤالفهرسولصلاةفىالحديثفذكر.نصارئالأ

(2)ء
من(3)مسلمواخرجه،حئانعن""الصحيحفىالبخارئرواه.سلمحين

.(4)رمعمعناخروجه

السلامبعدينحرتالإهامباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-0435

بنيعلىحذثنى،سفيانعن،يحيىحدثنامسذد،او،21/50حدفنا،اوفىفى

خلفصفيت:قالأبيهعنالأسود،بنيزيدبنجابرعنعطا،،

.()انحرفانصترفإذافكانجمحالفهرسول

(1

(2

(3

51

.(431/131)مسلم(

"(6132)والنسائى،(686)والبخارى،(47961)أحم!طريقهوعن،(43)مسندهفىالمباركابن(

.(5334)فىوصيأتى

.(264/33)ومسلم،(838)البخارى(

لهم".صلمحينوسلمناسلمثم:قال5:!ىفىبمده(

سفيانطريقمن117475)وأحمدبه.يحصطريقعن(اصه!3)النساطىوأخرجه.(461)داودأبو(

وصححه.(369؟)كىوصيأتىبه.يحلىطريقمن(17؟3)خزيمةوابن،(3191والترعذى.به

.(574)ديودأبىعمحيحفىالألبانى
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الممهلامبمعدينحرفلامامباب3الصلاءكتاب

اللهمحبدبنمحمدبكرابوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4،3؟

المروزى،محمدبنبكروأخبرنا)ح(الحسنبنإسصحاقحدثنا،الشافعئ

)ح(مسعرحدثنا،نعيمأبوحدثناقالا:الفضلبنالصمدعبدحدثنا

كريب،أبوحدثنامحمد،بناللهعبدحدثنا،الفقيهالوليدأبووأخبرئ

عنالبراء،ابنعنعبيد،بنثابتعنمسعر،عن،زائدةأبىابنحدثنا

ليقبهليمينهعننكونأنأحببنا!ي!كيالفهرسوليخلفصليناإذاكنا:قالاليراء

51رو.(1)((عبادكتبعثيومعذابكقنى"ربئ:يقولفممعته:قال.بوجههعلينا

.(2)كريبأبىعن""الصحيحفىمسلم

بنعحمدجعفبرأبوأخبرنا،الحافظاللهمحبدبنمحمدوأخبرنا-4-235

جمريم،أبىبنسعيدحدثنا،المصرئأتوببنيحىحدثنا،البغدادىمحمد

بنأذصجمنعطاء،عن،بريجابنأخبرنالنزو!،بنالفهعبدحدثنا

:ل"اق.ت!ابمفىصلاةالناسأخفلمجج!اللهرسيولكان؟قال!حههمالك

ل!بهبكبرلىأمعكاصليتثم،يقوميمسلمساجمةمنكانءيخ!الفهوسوليمع!صمبيت

فروحبنالفهعبدبهتفزد.3رض!عنيقومكأنمه،مكانهوثبمف!ملإذافكان

،ئي!ر!ممعنالضحىأبىعنوالمشهور"أعلموالله،(4)؟ارفأوله،العصركق

منوسقطبه.مسعرطريقمنكاا(65)خزيمةوابنبه.نعيمأبىعن(18554)أحجدأخرجه(1)

.الراء!ابن"عنةخزيمةابنمطوعة

.!957/62)محملم!31

خزيمة:اينقال.مريمأبىابنطريىمن!1717)خزيمةاينوأخرجه.وصححه2ء؟6/؟الحاكم)لا3!

.س!يركحدي!

دالتعديل-الجرح!عليهالكلامبقيةهـيعظر.وتنكرئعرف:البخارىقال:63،/2الذهىقال)!ا،

بها-7-



نساء...معهكانتإذامكانهفىالاماممكثبابالصلاةكتاب

الرضف)1(.علىجالس!كأنهقامسلمإذال!جهالضذيقبكرأبوكان:قال

.قامثمسفمأنهعلىعنورؤينا

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأنجرنا-4330

أخبرنح!،جريجابنعن،حخاجحدثنا،السمرىالجهمبنمحمدحدثنا

الأئمةعلىيعيبزيدبنخارجةاظ،5؟/21سمعت:قالالزنادأبىعن،زياد

الاماميقومأنذلكفىةن!لا:ويقوليسفمواأنبعدصلاتهمفىجلوسهم

يسقم.ساعة

بنعمرعنويذكر،كرهاهأنهماالنخعىوإبراهيمالشعبىعنورؤينا

أعلم.تعالىوالفه.!نهالخطاب

نسا4معهكانتإذامحانهفىالإماممحثباب

الرجالقبلينصرفنحى

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأنجرنا-4430

إبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

أبىبناللهعبدبنالحارثبنتهندأخبرتنى:قالشهابابنعن،سعدابن

منسلمإذامج!ميهاللهرسولكان:قالتع!ي!النبىزوجسلمةأئمعن،ربيعة

قاليسيرا.مكانهفىلمجزالنبئومكث،تسليمهيقضىحينالنساءقامصلاته

،2/471الاعتدالوميزان،15/428الكمالوتهذيب،8/335حبانابنوثقات،5/639-

يغلط.صدوق:1/440التقريبفىحجرابنوقال

به.الضحىأبىطريقمن1/270المعانىشرحفىوالطحاوى،(3214)الرزاقعبدأخرجه(1)
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ذلكمكثهفىاللهيذكرأنلهاستحبمنبابالصلاةكتاب

النساءينفذلكى-أعلمتعالىواللهذلك-مكثهفنرى:اللهرحمهشهابابن

183/2عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)القوممنانصرفمنيدركهنأن/قبل

وقال.الحارثبنتهنا:وقال،(2)دعسبنإبراهيمعنوغيرهالوليدأبى

.(3)القرشية:بعضهموقال.الفراسية:الزهرىعنبعضهم

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-4503

أخبرنا،همامبنالرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

!والنبىكان:قالتسلمةأمعن،الحارثبنتهندعن،الرهرىعن،معمر

.(4)الرجالقبلالنساءتنفذكيماذلكأنيرونكانواقليلا،مكثسلمإذا

ذلكمحثهفىاللهيذكرأنلهاستحبمنباب

أبوأخبرنا،الفقيهمحمشبنمحمدبنمحمدطاهرأبوأخبرنا-4630

الله،عبدبنإبراهيمحدثنا،البزازيحيىبنمحمدبنأحمداو(21/51حامد

،لحارثابناللهعبدهوالوليدبىأعن،عاصمأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا

مابقدرإلاالصلاةبعديجلسع!لااللهرسولكان:قالتر!نهاعائشةعن

.()"والإكرامالجلالذاياتباركت،السلامومنكالسلامأنت"اللهم:يقول

طريقمن(1719)خزيمةوابن،(932)ماجهوابن،(12654)أحمدوأخرجه.1/126الشافعى(1)

به-الزهرىطريقمن(2233)حبانوابن،(1332)والنسائى.بهسعدبنإبراهيم

.(837،948،087،875)البخارى(2)

.(085)البخارىينظر(3)

.(0401)داودوأبو،(42664)أحمدطريقهومن،(2181)الرزاقعبد(4)

-،(925/136)ومسلم.بهيزيدطريقمن(9923)الكبرىفىوالنسائى،(59792)أحمدأخرجه(5)
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ذلكمكثهفىاللهيذكرأنلهاستحبمنبابالصلاةكتاب

الفهعبدعنالحذاءوخالدالأحولعاصمعن""الصحيحفىمسلمأخرجه

.(1)الحارثابن

محمد(2بنإسحاق2)الفهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4730

أبوحدثنا:قالواالضيرفئعمروأبىابنسعيدوأبوال!وسئيوسفابن

أبى،أخبرنى،مزيدبنالوليدبنالعئاسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

حذثنى،الرحبئأسماءأبوحدثنا،عمارأبوشدادحدثنا،الأوزاعىحدثنا

منينصرفأنأرادإذالمجي!الفهرسولكان:قاللمجي!الفهرسولمولىثوبان

ياتباركتالشلام،ومنكالسلامأنت"اللهم:قالثممزاتثلاثاستغفرصلاته

.(3)"والإكرامالجلالذا

الله،عبدابنبكرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4830

فسلم،بنالوليدحدثنارشيد،بنداودحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

الحديثفذكر.ثوبانعن،أسماءأبىعن،عفارأبىعن،الأوزاعئحدثنا

قال."والإكرامالجلالذاياتباركتالشلام،)وإليكزاد:الهإلا،بنحوه

الله،أستغفر:يقول:قالالاستغفار؟وكيف:للأوزاعىقلتالوليد:

حبانوابن،(924)ماجهوابن،(1337)والشائى،(298)والترمذى،(1512)داود=وابو

به.عاصمطريقمن(0020)

.(5921مسلم(1)

.(166)فىترجمتهوتقدمت"الحمن،:سفى(2-2)

خزيمةوابن،(928)ماجهوابن،(3*.)مذىوالتر،(1351)داودوأبو،(52236)احمدأخرجه(3)

صحيح.حسن:الترمذىودال،الأوزاعىطريقمن(0302)حبانوابن،(737)



الذكريخفياأنفىوالمامومللاءمامالاختياربابالصلاةكتاب

ءبذكرلمأنهإلا،رشيدبنداودعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)هفلاأستغفر

!ول!ذثم."والإكرامالجلالذايااتباركت:وقال."السلام"وإليك:قوله

.الفه)2(رحمهالأوزاعى

الذكريخفياأنفىوالطمومللإمامالاختيارباب

ولابصحلانكئحهر)ولا:ذكرهعراللهقال:اللهرحمهالشافعئقال

تخهر!و.)ولا:أعلموالفهالدعاءيعى.(أأ؟ا!سراء:أبها!أظ،51/21!افت

.(3)نفسكتسمعلاحتى.!تخافت)ولا:ترفع

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3549

،عروةبنهشامعن،فضيلابنحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

قالت:بها!.تخافتولابصاإنكئحهر)ولا:قولهفىر!لمحبفاعائشةعن،أبيهعن

.الدعاء)4(هو

إبراهيمبنعيسىبنعلئأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-0038

أبوحدثنا،الهئارىعبيدحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،الجيرئ

هذهيعنىنزلت:قالتر!نهاعائشةعن،أبيهمحن،عروهبنهشامعن،ألحعامة

به.مسملمبنالوليدطريقمن(20"3)حبانوابن،(928)ماجهوابن،(1336)النسائىأخرجه(11

.!السلام)وإليك:عندهموليس

.(591/135)مسلم(2)

.127/1الأم(3)

هامطريقمن(11،131الكبهرىفىوالنسائى،(4471/146ومسلم،(6327)البخارىأخرجه(41

بهععزوةابق

-1!لا-

(6/4الكبيرالع!شأ



2/184

الذكريخفياأنفىوالمامومللأمامالاختياربابالصلاةكتاب

فىالبخارئرواهالذعاء.فىجمها!.عافتولابصلانكغهر)ولا:الاية

عنشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،إسماعيلبنعبيدعن""الصحيح

.(2)والمسألةالذعاءفىمجاهدقالهوكذلك.(1)أسامةأبى

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا/-3051

عن،أشعثعن،فضيلابنحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

:قالجمها!.تخافتولابصلانكعهر)ولا:قولهفى!هعباسابنعن،عكرمة

وليستالروايةهذهفىكذا.(3)صوتهرفعةال!ئملافىدعاإذاالزجلكان

بقوئة.

أحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناوقد-5230

حدثنامسذد،حدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيدابن

بصلانكعهر)ولا:عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبىعن،هشيم

صوتهرفعإذاوكان،بمكةمتوارلمجدالفهورسولنزلت:قالجمها!.تخافتولا

تعالى:الفهقال،بهجاءومن،أنزلهومنالقرانفيسئواذلكالمشركونسمع

عنأو،52جمهامهـ12/عافت)ولا:المشركونيسمعحتىبصلانك!.غهر)ولا

حتىتجهر،ولاأسمعهمسيلا!.ذلكبتن)واشغ:تسمعهمفلاأصحابك

51ورو،وغيرهمسذدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)انالقرعنكيأخذوا

.(146بقع/447)ومسلم،(7526)الخارى(1)

.(30260)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.أضع!طريقمن15/126تفسيرهفىجريروابن.بهفضيلابنعن(8171)شيبةأبىابنأخرجه(3)

خزيمة-بنوا،(0101)والنسائى،(6413)مذىوالتر،(2724)والخارى،(551)أحمدأخرجه(4)
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الذكريخفياأنفىوالمأمومللاءمامالاختياربابالصلاةكتاب

الجميعيكونأنويحتمل.اهشيمعنوغيرهالصباحبنمحمدعنمسلم

أعلم.والفهبالايةمرادا

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرض!،الحافظاللهبوعبدأأخبرنا-5335

حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،عبدوسابن

موسىأبىعن،عثمانأبىعن،الأحولعاصمحدثنا،زيادبنالواحدعبد

!ؤالفهرسولتوجهلما:قالأوحنينا-!جماللهرسولغزالما:قالالأشعرى

إلهلا،أكبرالله:بالتكبيرأصواتهمفرفعوا،وادعلىالناسأشرفحنينإلى

لاإنكم،أنفسكمعلىاربعوا)2(،الناسأيها"ل!:لمجماللهرسولفقال.اللهإلا

رايةخلفوأنا:قال."معكموهوقرل!اسميعاتدعونإنماغائبا،ولاأصئمتدعون

"يا:فقال.باللهإلاقؤةولاحوللا:أقولوأنافسمعيىلمجمالفهرسول

منبهلمةعلىأدلك"ألا:فقال.اللهرسوليالئيك:فقلتقيسيى".بناللهعبد

إلاقوةولاحول"لا:قال.مىوأبىأفداكاللهرسوليابلى:قلت."؟الجنةكنز

وأخرجه،إسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارىرواهبمالفه")3(.

.(3113)فىوسيأتىبه.هشيمطريقمن(1796)حبانوابن،(1587)-

.(145/446)ومسلم،(7490،7547)البخارى(1)

.17/26النووىثمرحمسلمصحيح.أصواتكمواخفضوابأنفسكمارفقوا:معناه:اربعوا(2)

وابن،(5281)داودوابو،(4270/44)ومسلم،(2992)والبخارى،(01952)احمدأخرجه(3)

وابن،(3374)والترمذىبه.عاصمطريقمن(7679)الكبرىفىوالنساثى،(3824)ماجه

به.عثمانأبىطريقمن(480)حبانوابن،(2563)خزيمة
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الصلاةكتاب

،(1)عاصمعناوجهمنمسلم

ضهيغ!علمأنأحبإذابالنكرالإمامجمر!باب

منهمل!قيأنأحبئإذألهالذحرالإمامجهرلاب

روىومالمجو،النعىتهليلمنالزبيرابنروىماواحسب:الشافعئقال

الناسليتعفمقليلاجهرإنماواحسبهروينا-كما-تكبيرهمنعباسابن

.(2)

إسحاقأبىابنزكرياوأبواظ،21/52الحافظالفهعبدابوأخبرنا-5403

17لزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهماالمزكى

أيىعن،عمروعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانابن

جمرالفهرسولصلاةانقضاءأعرفكنت:قالعباسابنعنمعبد،

أحذئكملم:فقال،بعدمعبدلألىذكرتهثم:ديناربنعمروقالبالتكبير)3(.

قال.3عئاسابزموالىأصدقمنوكان،حذثنيهوقل!عمرو:قالبه.

،إئاهحذئهمابحدهم!سنكأنه:الشافعئ

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحممدبنعلئزبم!حلاأبواخبرنا-305،

حدثنا،علىحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

كثت:قالعبابرابنعنمعبد،أبوأخبرفيدينار،بنعمروحدثنا،لمفيالط

.(27/44"4)صلمو،(5043)البخارى(1)

.127/1الأم(3)

خزيمةوابن،(1334)والنساثى،(2.81)ديودوأبو،(9331)احمدواخرجه.1/136الشافعى(3)

.(88!)داودألىصحيحفىالألبانىوصححهبه.سفيانطريقعن(1706)
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منهيتعلممأنأ!حبإذابألذكرالإمامجهربابالصلاةكلتاب

مدبد،أبوأنكرهثم:عمروقالبالتكبير.!يخي!الفهرسولصلاةاءنقضاءأعرف

بنعلىعن"الصحيح"فىالبخارئرواهأخيرنيه)1(.وقدعمرو:قال

.(3)سفيانعنوغيرهعمرأبىابنعنمسلمورواه،الفهعبد

(3)

.ءعمروعنجريجابنورواه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرلما-46.3

185/2أبو/وأخبرنا)ح(عبدةحدثنا،الأنبارئسليمانبنمحمدحدثناداود،

النضربنأحمدحدثنا،إبراهيمبنعيسىبنعلئأخبرنا،الحافظالفهعبد

بنهشامعن،عبدةحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوح!ثنا،الوهابعبدالجني

صلاةكلدبرفىيهقلكانالربيربناللهعبدأنالربير،أبىعن،عروة

خىءكلعلىوهوالحمذ،ولهالملأله،لهشريكلابرحدهالفةإلاإلهلالا:يقول

ونهالففمل،ولمهالئعمة،له،إياهإلإفعبدلا،الفةإلاإلمهلأبالفه،لاقؤةولاحوذلاقديز،

ابنيقولثم."الكافرونكيرةولوالذينلهعطصين،المئهإلاإئهلاالحسبن،الئهاء

عسلئمروا،.(4)صلاةكلدبرن!ب،و؟53/21يهفل!يمالقهرسولكانالربير:

31

(3

(،

به.علىطريقمن(1230.-)الطرا"نىأخرجه(

.(131،؟5831/35ومسلم،(في421،البخارىإ

وابن،(1،ء3)داودوأبو،(5831/221مسلم3و،1184)ألوالبخارى،(347)ولأحمدأخرجهإ

جريج.ابنطريقعن(1757)خؤيمة

عن(8،32)حبانوابن،(12391النساتىوأخرجه.(92!اك.)لثبةأبى!ابن،(0751)داودأبرإ

به.هثامطريقمن(594/139)ومسلم،إ161)كاروأحمديه-عبدةطريق



منهيتعلمأنأحبإذابالذكرالامامجهربابالصلاةكتاب

.(1)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفى

ابنسمعالزبيرأبىعنالصوافوحخاجعقبةبنموسىرواهوكذلك

.(2)يذكرهالزبير

بنيحيىجدىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبوأنجرنا-3057

بنوإسحاقالثقفئسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنامنصور،

عنجرير،أخبرنا:إسحاقوقال.حدثنا:قتيبةقال؟الحنظلئإبراهيم

المغيرةكتب:قالالمغيرةمولىوزابعن،رافعبنالمسيبعن،منصوبى

دبرفىيقولكانلمج!الفهرسولأنرءيمبنسفيانأبىبنمعاويةإلىشعبةابن

علىوهوالحمد،ولهالملكلهله،لث!ريكلاوحدهالفهإلاإلهالا:سفمإذاصلاته

منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطىولا،أعطيتلمامانعلااللهمقدير،شىءكل

بنإسحاقعنمسلمورواه،قتيبةعن"الصحيح"فىالبخارىرواهالجدلمأ)3(.

.(4)براهيمإ

،بلالابنحامدأبوأخبرنا،أصلهمنالفقيهطاهرأبووحذثنا-3058

محمد،أبوسعيربنمالكحدثنا،الحكمبنبشربنالرحمنعبدحدثنا

.(594/140)مسلم(1)

أحمدوأخرجهبه.عقبةبنموسىطريقمن(741)خزيمةوابن،(594/141)مسلماخرجه(2)

حبانابنطريقهومن-(074)خزيمةوابن،(1338)والنسائى،(6015)داودوأبو،(16122)

به.حجاجطريقمن-(2010)

به.منصورطريقمن(18183)وأحمدبه.جريرطريقمن(1341)النسائىأخرجه(3)

.(935/137)مسلمو،(0633)الخارى(4)
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منهيتعلمأنأحب)ذابالذكرالإمامجهربابالصلاةكتاب

:قالورادعن،رافعبنوالمسيبعميربنالملكعبدعن،الأعمشحدثنا

قضىإذاكان!ي!ك!اللهرسولأن،معاويةإلىكتاباشعبةبنالمغيرةأملى

عنالأعمشحديثمنمسلمأخرجهواحدا)1(.لفظابمثلهفذكره.قالصلاته

بنوعبدةعميربنالملكعبدعنعيينةابنحديثومن،رافعبنالمسيب

.(3)الملكعبدعنالثورىحديثمنالبخارىوأخرجه،(2)لبابةأبى

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5935

اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا،منهالبنالحجاجحدثنا،العزيزعبدبنعلئ

عن،الأعرجعن،سلمةأبىبنالماجشونعمهعن،سلمةأبىابن

صلاتهفى!رالنبىعن،هب!!لعلىعن،رافعأبىبناللهاظ،عبيد53/21

وما،أخرتوماقدمتمالىاغفز"اللهم:قالفسلمصلاتهمنفرغوإذا:قال

إلهلاوالمؤخر،المقدمأنت،منىبهأعلمأنتوما،أسرفتوماأعلنتوماأسررت

هذاوذكر،بإسنادهالماجشونأبيهعنيعقوببنيوسفورواه.(4)"ط!أإلا

.()"مسلم"كتابفىمخرجوكلاهما،والتسليمالتشهدبينالدعاء

به.رافعبنالمسيبعنالأعمشطريقمن(2005)حبانوابن،(15"5)داودأبوأخرجه(1)

والنسائى،(18139)وأحمد.بهالملكعبدطريقمن(742)خزيمةوابن،(7292)والبخارى

به.ورادطريقمن(0134)

.(935/381)،(137عقب/935)مسلم(2)

.(844)البخارى(3)

وابن،(076،9051)داودوابو،(729)وأحمد.بهالحجاجطريقمن(743)خزيمةابنأخرجه(4)

.(2377)فىوتقدمبه.العزيزعبدطريقمن(2؟25)حبان

.(177/102،202)مسلم(5)
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2/186

...مصلاهفىالمصلىمكثفىالترغيببابالصلاةكتاب

لإطالةمصلاهفىالمصلىمحثفىالقرغيبباب

انحر!إذاالإماموحذلك،نفسهفىتعالىاللهذحر

بوأحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأخبرنا-0603

أبىعن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،مالكعن،القعنبئحدثناداود،

فىدامماأحدكمعلىتصئىالملائكة،إن:قاللمجيرالفهرسولأن،!بههريرة

رواه.(1)"ارحمهاللهمله،اغفزاللهئميقئم:أويحدثلممافيهصلىالذىمصلاه

.القعنبى)2(عن""الصحيحفىالبخارئ

إملاء،العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبووحذثنا-3061

بنأحمد/حدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبنالفهعبيدالقاسمأبوأخبرنا

:قالمنئهبنهفامعنمعمز،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،ال!لمئيوسف

علىتصئى،الملانكة:لمجيرالفهرسولقال:قال!بههريرةأبوحدثناماهذا

لمما.ارحمهالفهمله،اغفزاللهئم:تقولفيهصفىالذىمصلأهفىدامماأحدكم

(3)ه

.الززاق)4(عبدعنرافعبنمحمدعن")الصحيحفىمسلئمرواه.!ثص-

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-6230

والنسائى،(454)والبخارى،(03071)أحمدطريقهومن،1/160ومالئه،(469)داودأبو(1)

به.مالكطريقمن(1753)حبانوابن،(732)

.(9165البهخارى(21

.(033)والترمذى،(1812)أحمدطريقهومن،(1122)الرزاقوعد،(680)الصغرىفىالمصنف(3)

.(276عقب/6491مسلم(41
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...مصلاهفىالمصلىمثثفىالترغيببابالصلاةكتاب

علىجدىأبوحدثنا:قالالطائئحرببنعلىبنعمربنيحيىبنمحمد

،حرببنسماكعن،سفيانعن،الحفرىهوداودأبوحدثثا،حربابن

جلسالصبحيعنىصلىإذالمجي!النبئكان:قالسمرةبنجابرعنأو،21/54

ابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الشمستطلعحتىمصلاهفى

51ورو.(2)انسحالشمستطلعحتى:فيهوزاد،سفيانعنوكيععنشيبةأبى

.حسنا)3(:يقلولمقام.طلعتفإذا:فيهوزادسماكعنخيثمةأبو

أخبرنا،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينبوأأخبرنا-6303

بنمحمدحدثنا،عليهقراءةالرزازالبخترىبنعمروبنمحمدجعفرأبو

عن،سمىعن،ورقاءأخبرنا،هارونبنيزيدحدثثا،الدقيمئالملكعبد

أهلذهب،اللهرسوليا:قالوا:قال!بههريرةأبىعن،صالحأبى

كماصلوا:قال.((؟كلذ"كيف:قال.المقيموالنعيمبالدرجاتالدثور)4(

.ماللناوليس،أموالهمفضولمنوأنفقوا،جاهدناكماوجاهدوا،صفينا

ولا،بعدكمجاءمنوتسبقون،قبلكمكانمنتدركونبأميرأخبزكم"أفلا:فقال

عشزا،صلاةكلدبرفىئسبحون؟بمثلهجاءمنإلابه،جئتمماب!ثلأحديأتى

المسندزوائدفىأحمدبنالقهوعبد،(0485)داودأبووأخرجه.(2959)العبفىالمصنف(1)

طريقمن1287/670)ومسلم،(20968)وأحمدبه.الحفرىداودأبىطريقمن(20948)

من(0292)حبانوابن،(757)خزيمةوابن،(1356)والنسائى،(585)والترمذى.بهسفيان

به.سماكطريق

.5/171النووىبرحمسلمحسنا.طلوعا:يعنى،حسنا!.:وقوله.(670/287)مسلم(2)

.(13468)فى)3(سيأتى

.2/001النهايةدثر-:مفردها،الكثيرةموالالأالدنور:(4)
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...مصلاهفىالمصلىمكثفىالترغيببابالصلاةكتاب

إسحاقعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)"ازشعوتكبرونعشزا،وتحمدون

(2)ربا
.هارودبنيزيدعن

كما:سمىعنعمربنالفهعبيدورواهال!ثيخ:قال

إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-4603

بكرأبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،الاسفرايينئهو

أبىعن،صالحأبىعن،سمىعن،اللهعبيدعن،معتمرحدثنا،المقدمئ

منالدثورأهلذهب:فقالوالمجماللهرسولإلىالفقراءجاء:قالءجبههريرة

ويصومون،نصلىكمايصفون،المقيموالنعيمالعلىبالدرجاتالأموال

ويجاهدونويعتمرونبهايحخونأموالمنفضولولهم،نصومكما

ولمسبقكممنأدركممبهأخذتمإنبأمبراظ،21/45أخبركم"ألا:فقال.قونويتصد

عملتم؟مابمثلعملأحدإلا،ظهرانئهبينأنتممنخيروكنتم،بعدكمأحديدرككم

بيننا،فاختلفنا:قال."وثلاثينثلاثاصلاةكلخلفوتكبرونوتحمدونتسبحون

أربعاوممبر،وثلاثينثلاثاونحمد،وثلاثينثلاثانسئحبعضنا:فقال

حتىرب!عاوالفهلفهوالحمداللهسبحان:"تقول:فقالإليهفرجعت،وثلاثين

بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواهوثلائين")3(.ثلاثاكئهن!هنيكون

به.يزيدطريقمن(720)السنةشرحفىالبغوىواخرجه.(617)ا-لشعبفىالمصنف(1)

.(6329)البخارى(2)

من-(1420)حبانابنطريقهومن-(749)خزيمةوابن،(9974)البهرىفىالنسائىأخرجه(3)

به.معتمرطريق



...مصلاهفىالمصلىمكثفىالترغيببابالصلاةكتاب

.(1)سليمانبنالمعتمرعنالنضربنعاصمعنمسلمورواهبكر،أبى

محمدبنمحمدالنضرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3065

مريمأبىبنسعيدحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسفابن

أبىمولىىمس-؟نع،عجلانابنحدثنىسعد،بنالليثحدثنا،المصرئ

أتواالمهاجرينفقراءأن،ل!بههريرةأبىعن،صالحأبىعنبكر،

والنعيمالعلىبالدرجاتوالأموالالدثورأهلذهب:فقالوا!لمج!اللهرسول

،نصومكماويصومون،نصلىكمايصلون:قال."؟كاذ))وما:فقال.المقيم

ولتدركونشيئاأعلمكم"أفلا:قال.نخقولاويعتقون،نتصدقولاويتصدقون

مامثلصنعمنإلامنكمأفضلأحديكونولا،بعدكممنبهوتسبقونسبقكممن

187/2وتحمدونوتكئرونالله"تسبحون:قال.اللهرسوليابلى:قالوا/."؟صنعتم

الحديثهذاأهلىبعضفحدثت:سمئقالوثلائين".ثلائماصلاةكلدبر

وثلاثين،ثلاتااللهوتحمد،وثلاثينثلاثاالله"تسبح:قالإنماوهصت:فقال

بيدىفأخذ،ذلكلهفقلتصالحأبىإلىفهـجعتوثلائين".ثلائماالفهوتكئر

ثلاثاجميعهنمنتبلغحتىللهوالحمدالفهوسبحانأكبرالله:تقول:وقال

إلىالمهاجريناو(55/21فقراءرجعثم:صالحأبوقال.وثلاثين

مثله.ففعلواقلتماالأموالأهلإخوانناسمعقد:فقالواجميداللهرسول

.(2)((ءاشيمنيوتيهاللهفضل"فذلك:كي!اللهرسولفقال

.(595/142)ومسلم،(843)البخارى(1)

فىنعيموأبو.بهالليثطريقمن(720)الدعاءفىوالطبرانى،(2086)عوانةابوأخرجه(2)

به.عجلانابنطريقمن(1321)المستخرج
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...مصلاهفىالمصلىمكثفىالترغيببابالصلاةكتاب

،حيوةبنرجاءالحديثبهذافحذثت:عجلانابنقال-3066

51رو.!اللهرسولعن،ز!بههريرةأبىعن،صالحابىعنبمثلهفحذثنى

غيروزاد:قالثم،سمىقولسوىالقيثعنقتيبةعن""الصحيحفىمسلم

بىأعن،بيهأعن،صالحأبىبنسهيلورواه.(1)فذكره.الحديثهذافىقتيبة

الحديث،فىالمهاجرينفقراءرجوعفىصالحأبىقولوأدرج،ز!نههريرة

كلهذلكفجميع،عشرةإحدىعشرةإحدىعشرةإحدى:سهيليقول:وزاد

:عددوزيادةمتنبزيادةاخرإسنادفيهولسهيل.(2)وثلاثونثلاث

الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3067

مسددحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

الحسن،بنالمؤملبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

حدثنا،اللهعبدبنخالدحدثنامسدد،أخبرنا،أتوببنمحمدحدثنا

قال:قالهريرةأبىعنيزيد،بنعطاءعنعبيد،أبىعن،سهيل

ثلاثااللهوكبر،وثلاثينثلاثاصلا؟كلدبرفىاللهسئحإمن:لمجي!اللهرسول

إلهلا:المائةتمامقالثم،وتسعونتسعةفتلك،وثلاثينثلاثااللهوحمد،وثلاثين

لهغفرتقدير.شىءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلا

الحميدعبدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)((رحبلازبدمثلكمانتوإنخطايماه

.(595/142)مسلم(1)

.(595/143)مسلم(2)

ومسلم،(10267)وأحمدبه.خالدطريقمن(1620)حبانوابن،(750)خزيمةابنأخرجه(3)

-:النسائىروايةفىووقع.بهسهيلطريقمن(9971)الكبرىفىوالنسائى،(461عقب/597)
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...مصلاهفىالمصلىمكثفىالترغيببابالصلاةكتاب

.(1)اللهعبدبنخالدعنبيانابن

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3568

حدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

الله،عبدأبووأخبرنا)ح(الزياتوحمزةمغولبنومالكشعبةاظ(55/21

أخبرنا،الموخهأبوحدثنا،المروزىحليمبنمحمدبنالحسنأخبرنا

بنالحكمسمعت:قالمغولبنمالكأخبرنا،اللهعبدأخبرنا،عبدان

:قالل!عبهعجرةبنكعبعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،يحدثعتيبة

صلاةكلدبر-فاعلهنأوقائلهن-يخيبلا"معقبات!يو:اللهرسولقال

.(2)"تكبيرةوثلاثينوأربعا،تحميدةوثلاثينوثلاثا،تسبيحةوثلاثينثلاثا؟مكتوبة

عنعيسىبنالحسنعن""الصحيحفىمسلمرواه.المباركابنحديثلفظ

.(3)الزياتحمنئعنآخروجهومن،المباركبنالفهعبد

أبوأخبرنا،الخسروجردىاللهعبدبنعلئالحسنأبوحدثنا-6935

الحلبى،الحسنبنعمرحفصأبوحدثنا،الاسماعيلئإبراهيمبنأحمدبكر

بنعطاءعن،الأعمشعن،عثامحدثنا،أعينبنقدامةبنمحمدحدثنا

الحديث.عقبالنسائىصوبهاوقد-"عبيدة".

.(597/146)مسلم(1)

ومسلم.بهومالكوحمزةشعبةطريقمن(1902)حبانابنوأخرجه.(461)الشعبفىالمصنف(2)

به.عتيبةبنالحكمطريقمن(1348)والنسالى،(3412)والترمذى،(145عقب/596)

.(596/144،145)مسلم(3)
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...بوجههالناسعلىيقبلالإمامبابالصلاةكتاب

يعقدجمتالقهرسولرأيت:قالعمبروبنالفهعبدعن،أبيهعن،ال!ائب

.(1)بيمينهالتسبيح

ا!لسإذابوجههالناسعلىيقبلالإمامباب

خيرايحونوفيماالعل!افىفيحدثهم

محمدبنمحمدالنضرأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3070

حدثنا،إسماعيلبنموسىأخبرنا،أثوببنمحمدحدثنا،الفقيهيوسفابن

كان:قالل!نهجندببنسمرةعنأبو-رجاء،حدثنا،حازمبن/جرير188/2

أحدرأى"هل:فقالبوجههعليناأقبلالضبحصلاةصفىإذالمجج!الفهرسول

(2)
الحديث..رؤيالا.

الحسينأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3071

جرير،بنوهبحدثنا،قلابةأبوحدثنا،الأدمئيحىبنعثمانبنأحمد

كان:قالز!بهجندببنسمرةعن،يحذثرجاءأباسمعت:قالابىحدثنا

رؤيامنكمرأى"من:فقالبوجههقبلأالضبحصفىإذااو(21/56لمجج!الفهرسول

"الصحيح"فىالبخارئرواه.قالهكذا.الحديثوذكر.(3)"هلأعبزهافليقضها

وقالبه.عثامطريقمن(843)حبانوابن،(1354)والنسائى،(3411)الترمذىأخرجه(1)

.(3412،3413)فىوصيأتى.الأعمقحديثمنغريبحسن:الترمذى

طريقمن(4659)حبانوابن،(16502)أحمدوأخرجه.(011)القبرعذابإثباتفىالمصنف(2)

به.جرير

به.جريربنوهبطريقمن(2294)الترمذىأخرجه(3)
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...بوجههالناسعلىيقبلالإمامبابالصلاةكتاب

وهبعنبشاربنمحمدعنمسلمورواه،جريرعنإسماعيلبنموسىعن

(1)

.حازمبنجريرابن

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3572

عن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،يعقوب

الجهنىخالدبنزيدعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،كيسانبنصالح

منكانتسماءإثرفىبالحديبيةالصبحصلاةع!يماللهرسول!لناصلى:قال!

."؟ربكمقالماذاتدرون"هل:فقال!بوجههلناساعلىقبلأنصرفافلما،لليلا

منفأماوكافر،بىمؤمنعبادىمنأصبح:"قال:قال.أعلمورسولهالفه:قالوا

مطرنا:قالمنوأما،بالكوكبوكافربىمؤمنفذلك.ورحمتهاللهبفضلمطرنا:قال

فىالبخارىرواه.(2)"بالكوكبومؤمنبىكافرفذلكوكذا.كذابنوء

عنيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مسلمةبناللهعبدعن"الصحيح"

مالئه)3(.

الحسينبنعبدوسالفضلأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-3573

حمياحذثنى،الأنصارىحدثنا،الرازىحاتمأبوحدثنامنصور،ابن

.(2275/23)ومسلم،(1386)البخارى(1)

الكبمىفىوالنسائى،(1038)والبخارى،(17061)أحمدطريقهومن،192/1مالك(2)

.(6524)فىوسيأتى.(188)حبانوابن،(18)دم

.(71/125)ومسلم،(846)البخارى(3)
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...بوجههالناسعلىيقبلالامامبابالصلاةكتاب

صلاةليلةأخر،نعم:فقالخاتما؟!ي!النبئالخذ:أنس!سئل:قالالطويل

:فقالبوجههإليناأقبلصفىفلفا،الفيلشطرمنقريبإلىالآخرةالعشاء

نىفكأ:نسأقالانتظرتموها".ماصلاةفىتزالواولموناموا،صفواقدالناس"إن

عنهارونبنيزيدحديثمنالبخارئأخرجه.(1)خاتمهوبيصإلىأنظر

.(2)ذكرهمضىكماحميد

سهلأبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-3074

،المباركابنحدثنا،عفانحدثنا،الحسنبنإسحاقحدثنا،القطانزيادابن

يطعمألاالصخبحصفىإذاللزجليستحثوناظ،56/21كانوا:قالالحسنعن

ركعتين.وجلعرلفهويصفى،الشئمستطلعحتىطعاما

تطلعحتىيتكلمونوماالناسأدركت:قالائهأنسبنمالكعنورؤينا

التوفيق.وبالفه.يعنيهملافيماأرادوإنماالشئمس.

الفجر:طلوعبعدوأفا

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوفأخبرنا-3075

حدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الكريمعبدعن،الوضاحأبىبنمحمدعن،مهدىبنعبدالرحمن

وأ.الفجربعدالحديثيكرهكانائه،عمرابنعن،مجاهدعن،الجزرئ

.(1776)فىتخريجهوتقدمبه.الأنصارىعن(12962)أحمدأخرجه(1)

.(847)البخارى(2)
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...بوجههالناسعلىيقبلالإمامبابالصلاةكتاب

.ويكبر)1(يسبحأنيستحبوكان.الفجرركعتىبعد:قال

عن،المسعودىعن،مهدىبنالرحمنعبدوحدثنا:قال-3076

ألامسعودابنيعنىاللهعبدعلىيعزكان:قالعبيدةأبىعن،مرةبنعمرو

الفجر)2(.يصلىحتىوالقرآناللهيذكر

الكلامكرهاأنهماالنخعىيزيدبنوإبراهيمجبيربنسعيدعنوروينا

.الفجر)3(ركعتىبعد

بنسلمةأبىعنثبتفقد،الكلاممنيعنىلاماكرهواوكأنهم-7703

الفجر،ركعتىيصلىلمج!اللهرسولكان:قالتر!نهاعائشةعنالرحمنعبد

189/2أبو.أخبرظهالصلاةإلىيقومحتىاضطجعوإلاحدثنى/مستيقظةكنتفإن

موسى،بنبشرأخبرنا،الفقيهإسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبد

بنسلمةأبىعنالنضر،أبوحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىأخبرنا

.()عيينةابنحديثمنأخرجاه.(4)فذكرهر!نها،عائشةعن،الرحمنعبد

(1

(2

(3

(4

(5

.بنحوهمجاهدطريقمن(6467)سيبةأبىابنأخرجه(

به.المسعودىطريقمن(6461)شيبةأبىابنأخرجه(

.(6465-6462)سيبةأبىابنأخرجه(

وأبو،(24"72)وأحمدبه.سفيانطريقمن(1122)خزيمةابنوأخرجه.(175)الحميدى(

طريقمن(4952)فىوسيأتىبه.النضرأبىطريقمن(418)والترمذى،(1262)داود

به.الحمدى

.(743/133)،1و،(1161)البهخارى(
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...البيتإلىالنافلةردفىالسنةبابالصلاةكتاب

بعدهايتنفلصلاةكانتإنالبيتإلىالنافلةردفىالشنةباب

حدثناجعفر،بنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3578

أبىعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،أبىحدثنىأحمد،بنالفهعبد

،وا21/57ا!لاةأحدكمقضى"إذا:جم!كلهاللهرسصللظ:قالجابرعن،سفيان

صلاتهمنبيتهفىجاعلوجلعزاللهفإنبمصلاتهمننصيبالبيتهفليجعلمسجدهفى

(1)!ص
ابىعنوغيرهشيبةابىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.خيرا"

(2)ري

ويه.

الأعمش.عنزيادبنالواحدعبدرواهوكذلك

بر،جاعن،سفيانبىأعن،الأعمشعن،الثورىسفيانورواه-7953

الحافظاللهعبدأبوأخبرظه.لمجسماللهرسولىقالى:قالىالخدرىسعيدأبىعن

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمبروأبىابنسعيدوأبو

الأعمش.حدثنا،سفيانعن،حفصبنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيد

.المسجد")3("فى:قالأنهإلابمثلهفذكره

الأعمش:عنزائدةرواهوكذلك

حبانوابن،(132)العللفىوالترمذى،(1206)عقبخزيمةابنوأخرجه.(14395)أحمد(1)

به.معاويةأبىطريقمن،(2490)

.(778/012)مسلم(2)

وذكره.بهسفيانطريقمن(0612)خزيمةوابن،(1376)ماجهوابن،(15671)أحمدأخرجه(3)

سعيد.أبامعاويةأبويحفظولم،أصحومذا:عقبهوقال.بهسفيانعن(133)العللفىالترمذى
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...البيتإلىالنافلةردفيالسنةبابالصلاةكتاب

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناه-8030

عمرو،بنمعاويةحدثنا،الرازىمحمدبنصالححدثنا،القطانزيادابن

.(1)إسنادهفىسعيدأبىبزيادةبمثلهفذكره.الأعمشعن،زائدةحدثنا

حدثنا،البزازبلالابنمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-8103

عمر،بنالفهعبيدعن،القطانسعيدبنيحيىحدثنا،بشربنالرحمنعبد

بيوتكمفىصلاتكممن"اجعلوا:والجمي!الخبئأن،ر!يي!ماعمرابنعن،نافععن

مسلمورواه،مسدفىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)"اروبق.ذخذوهماولا

.(3)يحيىعن،كلهموزهير،موسىأبىعن

فىالمرءصلاةاخير:!لمجيمالنبىعنشابتبنزيدعنالثابتالحديثوفى

تعالى.اللهشاءإنيردوذلك.(4)"المكتوبةالصلاةإلابيته

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-3082

حدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

بنكعببنإسحاقبنسعدعن،موسىبنمحمدحدثنا،الوزيرأبىابن

به.زائدةطريقمن(9650)شيبةأبىوابنبه.عمروبنمعاويةعن(15681)أحمداخرجه(1)

ماجهوابن-(4301)داودابوطريقهومن-(6534)أحمدواخرجه.(677)الصغرىفىالمصنف(2)

من(451)والترمذى،(1187)والبخارىبه.يحىطريقمن(5012)خزيمةوابن،(1377)

به-نافعطريقمن(1597)والنسالى،(777/209)ومسلمبه.اللهعبيدطريق

وينظر-وحدهالمثنىبنمحمدموسىأبىعن(777/582)مسلمعندوهو،(432)البخارى(3)

.6/69الأشرافه!ت

.(4668)فى)4(سيأتى
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المسجدفىفعلهاجوازبابالصلاةكتاب

مسجدفىالمغرباظ(57/21صفىجمتالنبئأن،جذهعن،أبيهعن،عجرة

هذهإنماافماس!أيها"يا:فقالخونالناسرأىفرغفلما،الأشهلعبدبنى

.(1)"البيوتفىالصلوات

المسجدفىفعلهاجوازباب

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3083

الله،عبيدحدثنا،يحيىحدثنابشئار،بنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

سجدتينالظهرقبللمخ!النبىمعصفيت:قالرفيهاعمرابنعن،نافعأخبركأ

وبعد،سجدتينالعشاءوبعد،سجدتينالمغربوبعد،سجدتينوبعدها

حفصةوحدثتنى.بشهففىوالجمعةوالعشاءالمغربفأقا،سجدتينالجمعة

يصلىأنقبلالفجرطلعإذاخفيفتينسجدتينيصلىكانجم!اللهرسولأن

فىالبخارىرواه.(2)تمجالنبىعلىفيهاأدخللاساعةوكانتالفجر،

وفيه.(3)القطانيحيىعنوغيرهزهيرعنمسلمورواه،مسذدعن""الصحيح

المسجد.فىبعدهاوالسجدتينالظهرقبلالسجدتينفعلإلىإشارة

عن،الوزيرأبىبنمحمدطريقمن(0013)داودوأبو،1/178الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(1)

طريقمن(1201)خزيمةوابن،(1599)والنسائى،(604)والترمذىبه.موسبنمحمد

الوجه.هذامنإلانعرفهلاغريب:الترمذىقال.بهموسبنمحمدعنالوزيرأبىبنإبراهيم

بلفظ:بنحوهاللهعبيدطريقمن(378)الكبرىفىوالنسائى.بهيحىعن(4660)أحمدأخرجه(2)

(4452)حبانوابن،(7،11)خزيمةوابن،(433)والترمذى،(1252)داودوأبو."رحله"ففى

.(4535)فىوسيأتىبه.نافعطريقمن

.(729/401)ومسلم،(1721)البخارى(3)
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...مكانهعنيتحولالإمامبابالصلاةكتاب

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3584

بنطلقأخبرنا،الجرجرائئالرحمنعبدبنحسينحدثناداود،أبوحدثنا

2/190بنسعيدعن،المغيرةأبىبنجعفرعن،اللهعبدبنيعقوبحدثنا/،غنام

بعدالركعتينفىالقراءةيطيلكي!اللهرسول!كان:قال!عباسابنعن،جبير

المسجد)1(.أهليتفردتىحتىالمغرب

.(2)مثلهوأسندهالقمىيعقوبعنالمجدرنصررواه

قالا:يونسبنوأحمدالعتكىداودبنسليمانوحدثنا:داودأبوقال!

مرسل.بمعناه(3)!ي!النبىعن،جبيربنسعيدعن،جعفرعن،يعقوبحدثنا

عمرابنروىا!و،ز!اداهذا!ل!ان!ح!مجو!أد4:اللهرحمهالشيخقال

التوفيق.وباللهزمانا،بيتهفىالمغربركعتىمن

محانهعنيتحولالإمامباباط58/21

المسجدفىيتطوعأنأرادإذا

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3585

الملكعبدبنالعزيزعبدحدثنا،نافعبنالربيعتوبةأبوحدثناداود،

قال!:قال!ه!رشعبةبنالمغيرةعنالخراساك!،2عطاحدثنا،القرشئ

وضعفهبه.الرحمنعبدبنحسينعن(379)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(13؟1)داودأبو(1)

.(283)داودابىضعيففىالألبانى

به.نصرطريقمن(1301)عقبداودأبوأخرجه(2)

.(284)داودابىضعيففىالألبانىوضعفه.(1302)داودأبو(3)
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...مكانهعنيتحولالإمامبابالصلاةكتاب

قال.(1)"لؤحتيحتىفيهصفىالذىالموضعفىالإماميصلى"لا:لمجرالفهرسول

شعبة.بنالمغيرةيدركلمالخراساخ!عطاء:داودأبو

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3086

حمادحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،إسماعيلبنإبراهيمعن،عبيدبنالحجاجعن،الفيثحدثنا،زيدابن

الفريضةبعديتطوعأنأحدكمأراد"إذا:جمبنالفهرسولقال:قالز!نههريرةبىأ

.(2)"شمالهعنأولمييهعنأوليستأخز،أوفليمحدم

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-3087

معتمر،حدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

عن،مل!ضرهريرةأبىعن،إبراهيمبنإسماعيلعن،الحخاجعن،ليصخعن

يتحؤلأويتأخر،أويتمدمأنيتطؤعأنفأرادصلىإذاأحدكمأيعجز":لقاجم!النبى

.(3)إ؟يسارهعنأويمييهعن

إبراهيمأوإبراهيمبنإسماعيلعنحخاجعنليثعنجريرورواه

،(4)خصأإبراهيمبنإسماعيل:الفهرحمهالبخارئقال.إسماعيلابن

(1)

(2)

(3)

(4)

.(576)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(616)داودأبو

وصححه.بنحوهحمادطريقمن(0601)داودوأبو،1/034الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

.(885)داودأبىصحيحفىالألبانى

وابن،(6001)داودوأبو،(9694)وأحمد.بهمعتمرطريقمن4/17الثقاتفىحبانابنأخرجه

.1/134الكبيرالتاريخ.الحديثهذايثبتولم:الخارىقال.بهالليثطريقمن(1427)ماجه

.9/74العلل.الليثمنالاضطراب،الحديثيصحولا:الدارقطنىوقال

ذا.منيدرىلا:2/634الذهبىقال
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...مكانهعنيتحولالإمامبابالصلاةكتاب

فيه.يضطربوالليث

أعلم.تعالىواللهبهيتفرد،سليمأبىبنليثوهو:اللةرحمهالشيخظل

نصيربنمحمدبنجعفرأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3088

،نجدةبنالوهابعبدحدثناالخزاز،علىبنأحمدحدثنا،ببغدادالخلدى

:قالقيسبمتالأزرقعن،خليفةبنالمنهالحدثنا،شعبةبنأشعثحدثنا

الضلاةهذهمثلأوالصلاةهذهصفيت:قالرمثةأبايكنىلناإمامبناصلى

الصففىيقومانر!يهنماوعمربكرأبووكان:قالاظ(058/21لمجيهوأالنبىمع

فصلى،الصلاةمنالأوشىالتكبيرةشهدقدرجلوكان،يمينهعنالمقدم

انفتلثم،خديهبياضرأيناحتىيسارهوعنيمينهعنسفمثما!ح!اللهنبئ

منالأولىالتكبيرةمعهأدركالذىالزجلفقام،نفسهيعنىزمثةأبىكانفتال

ا!لفإنهاجلس:قالثم،قهرهبمنكبيهفأخذعمر،إليهفوثبيشفعالصلاة

بصرهجمحوالنبئفرفعفصل.صلاتهمليقيكنا!لأنهإلاالكتابأهليهلك

.(1)"الخطابابنيابكالله"اصاب!قمال

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-8903

قيلوقد:داودأبوقال.بنحوهفذكره.نجدةبنالوهابعبدحدثنا،داودأبو

.(2)أميةأبو:رمثةأبىمكان

شرطعلى:الحاكموقال"الخزاز".:منبدلاالجزار"علىبن"احمد:وعنده،1/270الحاكم(1)

وأخرجهمنكر.والحديث،لينفيهوأشعث،معينابنضعفهالمنهال:بقولهالذهبىوتعقبه.مسلم

به.أشعثطريقمن(728)22/284الكبيرفىالطبرانى

.(215)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(ا.؟7)داودأبو(2)
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191/2

...مكانهعنيتحولالامامبابالصلاةكتاب

وكألك،والمأمومالإماميجمعثبتإنوهذا:اللهرحمهالشيخقمال

.هريرةأبىحديث

:ذكرناهماجميعمنأصخهوحديثالبابهذاوفى

الفه،عبدابنبكرأبوأخبركأ،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3595

ابنعن/،غندرحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

إلىأرسلهجبيربننافعأن،الخوارأبىبنعطاءبنعمرأخبركأ،جريج

نعم:فقال،الصلاةفىمعاويةمنهاهرشىأعنيسألهنمرأختابنالسائب

مقامىفىقمتالإمامسفمفلضا،المقصورةفىالجمعةمعهصليت

فلاالجمعةصليتإذا،فعلتلماتعدلا:فقالإلئأرسلدخلفلضا،فصفيت

ألا؟بذلكأمرناه!كالفهرسول!فإن؟تخرجأوتتكفمحتىبصلاةتصلها

بكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)نخرجأونتكفمحتىصلاةنوصل

.الففظ)2(بهذاشيبةأبىابن

فإن:اخرهفىوقالبمعناهجريجابنعنالرزاقعبدورواه-3591

وأكخرجحتىبصلاةصلاةتوصل"لا:ووالبذلكمرأاو،21/59ع!ج!اللهرسول!

!وربنيحيىجذىأخبرناطاهر،أبىابنصادحأبوأخبرناه.((تتكلم

رافعبنومحفدبشربنالرحمنعبدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

خزيمةوابن،(73بقع/883)ومسلم،(16913)(حمدو(خرجه.(5466)شيبةأبىابن(1)

به.جريجابنطريقمن(1705)

.(883/73)مسلم(2)
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...مكانهعنيتحولالإمامبابالصلاةكتاب

فلما:قالأنهإلا،بنحوهفذكره.جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:قالا

حيثوغيرهاالجمعةتجمعالروايةوهذه.(1)الإماميذكرولم.قمتسلمت

ا!اوكئ!!وق!وا!أهوم.ايلا!امح!و."بصلاةصلاةتوصل"لا:قال

هذهجريجابنعنالعزيزعبدبنالمجيدعبدعنالمزك!روايةفىاللهرحمه

الإملاءفىاللهرحمهالشافعىوقولعباسابنأثرمعنقلتهاوقد،(2)الرواية

."المبسوط"منالجمعةكتابفى

عمروأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-9235

بنعمروأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،السماكأحمدبنعثمان

اللهعبدبنعبادعنعمرو،بنالمنهالعن،الأعمشأخبرناالغفار،عبد

موضعهمنيقومألاالإمامسلمإذاالسنةمنإن:يقولر!نهعلياسمعت:قال

.(3)بكلاميفصلأويتحؤلأوينحرفحتىتطوعايصقىفيهصفىالذى

أنهإلاعمرو،بنالمنهالعنحبيبا،بنميسرةعن،الثورىورواه

فىعباسابنعنوروينا.للإمامينبغىلا:روايةوفى،مامللإيصلحلا:قال

.أحدا)4(ليكلمأوفليتقذم:وقالذلك

القاضىأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3593

خزيمةابنوأخرجه.(1291)داودوأبو،(16866)أحمدطريقهومن.(5534)الرزاقعبد(1)

.(999)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.رافعبنمحمدطريقمن(1705)

.(282)المأثورةالسننفىو(لشافس،(1797)ال!رفةفى)2(سالممشف

الذهبىوقالبه.السماكعئمانعن1/281الدارقطنىوأخرجه.(674)الصغرىفىالمصنف(3)

سماقط.وعمروالمدينىاينضغفهعباد:635/2

به.سفيانطريقمن(6579)شيبةأبىابنأخرجه(4)



2/192

...مكانهعنيتحولالإمامبابالصلاةكتا!

حدثنا،القاضىإسحاقبنموسىحدثنا،خززاذبنمحمودبنأحمدبكربوأ

ابنقال:قالعمروعنداود،حدثنا،الشتافعئيعنىمحمدبنإبراهيم

.أحداليكلمأوفليتقدمبعدهايصفىأنأرادثمالفريضةصفىمن:ز!بهعباس

بنأحمدحدثنا،القطانبكربوأأخبرنا،الفقيهطاهربوأأخبرنا-4903

رأيت:قالعطاءعن،الملكعبدحدثناعبيد،بن(1)يعلىحدثنا،يوسف

إنما:وقالالمكتوبةفيهصلىالذىمقامهعنرجلادفعزجبهعمرابن

الجمعة.فىبمعناهعنهوروىتأخر.أولتقذماظ،59/21فىفعتك

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9503

الوقابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنحفصعنكثير،أبىبنيحىعن،الدستوائئهشامأخبرناعطاء،ابن

فيه.صفىالذىمقامهمنتحولصفىإذاكانعمرابنأن،غياث

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-9603

علىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

كانعمربنالفهعبدأن،نافععن،عمربناللهعبدأخبرك:وهببنالفهعبد

فيه.صلىالذىمقامهفىسبحتهيصلى

يفصلكانوكاله.(2)رمعابنعننافععنأيوبعنشعبةرواهوكذلك

فعله.يجوزما/فعلأوانحرافأوبكلامبينهما

.9/476النبلاءأعلامسيروينظر."،معلى:سفى(1)

.بنحوه(يوبطريقمن(6068)شيبةأبىابنأخرجه(2)
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الإمامبانصرافالمامومانصرافيكونأناستحبمنبابالصلاةكتاب

أبوأخبرنا،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرناماوكذلك-3"97

أحمديعنىاللهعبدأبوحدثنى،إسحاقبنحنبلحدثنا،السماكابنعمرو

عن،أبيهعن،أحنفبنفراتحدثنا،ثابتبنعلئحدثنا،حنبلابن

يتطوعأنبأسايرىلاكان،!صرمسعودابنعن،الهلالىبشربناللهعبد

فىفردتىأنهعمربناللهعبدعنورويناعلئ.شك.فعلهاهرأو.مكانهالرجل

.قوىغيروإسناده،(1)مومالمأدونمامللإفكرهه،موموالمأالإمامبينذلك

الإمامبانصرا!المأمومانصرافي!ونأناستحبمنباب

"زياداتفىالحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-3"98

محمدبنعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناالفوائد"،

عنيزيد،بنيونسحدثنا،فارسبنعمربنعثمانحدثنا،الدورى

فىالنساءكن:قالتسلمةأمعن،القرشيةالحارثبنتهندعن،الزهرى

(او21/60!ماللهرسولوثبت،قمنالمكتوبةمنسلمإذالمججاللهرسولعهد

البخارىرواه.(2)الرجالقام!يمالفهرسولقامفإذا،الرجالمنخلفهومن

.(3)رمعبنعثمانعنمحمدبناللهعبدعن""الصحيحفى

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9930

.(6074)شيبةأبىابنأخرجه(1)

والنسانى.بهعثمانطريقمن(2234)حبانوابن،(1718)خزيمةوابن،(66882)أحمدأخرجه(2)

به.يونسطريقمن(1332)

.(866)البخارى(3)
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...سورتينكلبينيقرأقال:منبابالصلاةكتاب

عمرو،بنمعاويةحدثنا،الأزدىالنضربنأحمدبنمحمدحدثنا،بالويه

علىحضهمجم!النبئأن،أنسعن،فلفلبنالمختارعن،زائدةحدثنا

منمختصروهذاالضلاة)1(.منانصرافهقبلينصرفواأنونهاهم،الصلاة

النهىفى،أنسعنفلفلبنالمختارعنمسهربنعلىعنالثابتالحديث

نأويحتمل.(2)والانصرافوالقيامدوج!لاوبالركوعالإماممومالمأسبقعن

والله،غيرهويحتمل،مال!لابالضلاةمنالخروجبالانصرافأراديكون

أعلم.

التكبير،الضلاةمفتاح:قالأنه،!جهمسعودبناللهعبدعنورؤينا

.(3)تئشإنفقمالامامسفمإذا،التسليموانقضاؤها

سورتين:كلبينيقرأقال:منباب

الزجمض!ألرخمفألئهإتجص

.هذافىالأخبارمضتقد

أصلمنقتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبووأخبرنا-0031

حدثنا،الخزاعئعقيلبنمحمدبنالفضلبنعلئالحسنأبوأخبرنا،كتابه

جويريةحدثنا،أسماءبنمحمدبنالفهعبدحدثنا،البغوئهاشمبنإبراهيم

فىالقراءةفىابتدأإذاكانعمرابنيعنىالفهعبدأن،نافععن،أسماءابن

الألبانىوصححه.بهزائدةطريقمن(462)داودوأبو،(13527)أحمدوأخرجه.1/182الحاكم(1)

.(583)داودأبىصحيحفى

.(2629)فىتقدم(2)

.(3006)فىتقدم(3)

-108-



والعصر...الظهرفىبالقراءةالاسراريابالصلاةكتاب

الكتابفاتحةمنفرغفإذاآلرحيسز!.ألرخمفأدله)تجسص:قالالصلاة

.(1)السورةيستفتححينذلكقال

خميرويهبنللهاعبدبنمحمدلفضلابوأناأخبر،نصربوأناخبروأ-1013

حدثنا،نميربناللهعبدبنمحمدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،بهاالهروى

:قرأإذايجهركانأنه،عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدحدثنا،بشربنمحمد

.أيضا)2(بهاجهرالسورةقرأوإذا.الرصز!ألرحمىأدله)تجصو

محمداظ(21/60العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2031

عن،شعبةحدثنا،النضرأبوحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

أدله)تجص:يقرأفكانرصيهماالزبيرابنوراءصليت:قالقيسبنالأزرق

أدله)تجص:قالالفهالين!.)ولا:قالفإذاآلزصؤ!.ألرحمف

.(3)وه!ضجصزلآالرخف

.(4)!لالصحابةمنواحدوغيرهريرةأبىعنوروينا

فيهماالقراءةووجوبوالعصرالطهرفىبالقراءةالإسرار/باب

.()قتادةأبىحديثفيهمضىقد

(1

(3

فىعبيدوأبو4(26.8)الرزاقوعبدالعى(،شفاء-226)1/201مسندهفىالشافعىأخرجه

.بنحوهنافعطريقمن115صالقرانفضائل

به.الفهعبيدطريقمن(4174)شيبةأبىابنأخرجه

به.شعبةطريقمن1/020المعانىشرحفىوالطحاوى،(4173)شيبةأبىابنأخرجه

.2؟./االمعانىشرحوينظر.(4170)شيبةأبىابنأخرجه

.(2513،2523)فىتقدم

-159-
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والعصر...الظهرفىبالقراءةالإسراربابالصلاةكتاب

المخزومئمحمدبنالحسنبنالحسينالفهعبدأبوأخبرنا-5331

حدثنا،ال!قاكابناللهعبدبنأحمدبنعثمانحدثناببغداد،الغضائرئ

)ح(الأعمشأخبرنا،موسىبنالفهعبيدحدثنا،ال!ؤاقسلآمبنالحسن

عثمانحدثنا،راف!صلاعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا

الأعمش،سليمانحدثنا،الواحدعبدحدثنامسذد،حدثنا،ئئ!ضلاعمرابن

كانهل:الأرتبنلخبابقلنا:قالمعمرأبىعنعمير،بنعمارةعن

تعرفونكنتمبم:قلنانعم.:قالوالعصر؟الطهرفىيقرأ!يبالفهرسول

فىالبخارىرواه.(1)عبدانابنحديثلفظ.لحيتهباضطراب:قالذلك؟

.(2)الأعمشعنأخرأوجهمنزيادبنالواحدعبدعنموسىعن!"الصحيح

بنمحمدالقهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3104

بنمحمدحدثنا،الجرجانح!عمربنمحمدأخبرناإملاء،الحافظيعقوب

عطاءسمعت:قالالشهيدبنحبيبعن،أسامةأبوحدثنا،نميربنالفهعبد

أبوقال."بقراءةإلاصلاةي!لا:قالجمجوالفهرسولأن،هريرةأبىعنيحلىث

51رو.(3)مكلأخفيناهأخفاهوما،لكمأعلناهلمجؤالفهرسولأعلنفما:هريرة

.(4)ريمنبناللهعبدبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلم

.(2397)فىوتقدممسدد.طريقمن(1826)حبانوابن،(180)داودأبواخر-(1)

.(746،076،761،777)البخارى(2)

أحمدواخرجه."أسامة"ابو:منبدلا!أمامة،أبووعنده.(9)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

.بنحوهحبيبطريقمن(7503)

.(396/42)مسلم(4)

-110-



...الأوليينالركعتينفىبالقراءةالجهربابالصلاةكتاب

الحرفئاللهعبدبناللهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-5031

أبوحدثنا،الوليدبنأحمدحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةحدثنا،ببغداد

عناو(21/61،زيدبنكثيرحدثنا،الزبيرىالزبيربناللهعبدبنمحمدأحمد

والعصر،الظهرفىالقراءةفىتماروا:قالحنطببنالفهعبدبنالمطلب

بنافصلىع!ي!اللهرسولقام:أبىلىقال:فقالثابتبنزيدبنخارجةفأتوا

.(1)نفعلهفنحن،بقراءةإلاذلكأعلمولا،شفتيهيحركوالعصرالظهر

إسحادتىبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0631

يحيى،بنهمامحدثنا،منهالبنحجاجحدثنا،مسلمأبوأخبرناإملاء،

كان!صالنبئأن،أبيهعن،قتادةأبىبناللهعبدعن،كثيرأبىبنيحيىحدثنا

وكان،وسورةالكتاببفاتحةالأوليينالركعتينفىالظهرصلاةفىيقرأ

بفاتحةالأخريينالركعتينفىيقرأوكان:قال.الآيةالأحيانيسمعنا

فىوهكذا:قال.الثانيةفىيطيللاماالأولىالزكعةفىيطيلوكان،الكتاب

من""الصحيحفىأخرجاه.(2)الصبحصلاةفىوهكذا:قال.العصرصلاة

.(3)وغيرهيحيىبنهمامحديث

والعشاءالمغربمنالأوليينالركعتينفىبالقراءةالجهرباب

أخبرنا،إملاءالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-0731

به.زيدبنكثيرطريقمن(292)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى،(21622)أحمدأخرجه(1)

.(2523)فىتقدم(2)

.(451/551)ومسلم،(776)البخارى(3)

-اا-ا



2/194

...الأوليينالركعتينفىبالقراءةالجهربابالصلاةكتاب

بنمحمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

جبيربنمحمدعن،الزهرئعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الرعفراك!الصخئاح

بالطور)1(.المغربفىيقرألمججالفهرسولسمعت:قالأبيهعن،مطعمابن

منمسلم/وأخرجه،سفيانعنالحميدىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.الرهرئ)2(عنأخرأوجه

أخبرنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-8031

عن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،العنبرىعتاس!حدثنا،الفاريابئ

:قالبدر-أسارىفىجاءقدوكان-أبيهعنجبيبر،بنمحمدعن،الزهرئ

فىالإيمانوقرماأولطوذلك،بالطورالمغربفىيقرأجمتالفهرسولسمعت

(3)!و.

بنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارئرواه.مشركيومئدوهو.قلبى

.الززاق)4(عبدعنمنصور

بنمحمدبكرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0931

حدثنا،يحيىبنخلأدحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،الجلأببالويهبنأحمد

فىيقرأ!رالنبئسمعت:قالالبراءمحمعأنه،ثابتبنعدئحذثنى،مسعر

حبانوابن.بهسمانطريقمن(451)خزيمةوابن،(832)صاجهوابن،(16735)احمدأخرجه(1)

.(0914)فىوسياتىبه.الزهرىطريقمن(1833)

.(463)ومسلم،(4854)البخارى(2)

الرزاقعبدطريقمن(174عقب/463)ومسلم،(0530)والبخارى،(16773)أحمدأخرجه(3)

.(0234)البخارى(4)
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الصبحصلاةفىبالقراءةالجهربابالصلاةكتاب

رواه.اوقراءهمنهصوتاأحسنأحداسمعتفما،والزيتونبالتينالعشاء

منمسلموأخرجه،يحيىبنخلادعن""الصحيحفىاظ(61/21البخارى

(2)برص-
.وعيرهمسعرعناخروجه

الصبحصلاةفىبالقراعةالجهرباب

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-3110

أخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

يقرأ!يمالنبئسمعت:قالحريثبنعمروعن،سريعبنالوليدعن،مسعر

(3)
من"الصحيح"فىمسلمرواه.(17:التكويرأ!عسعسإذا)وأل!يل:الفجرفى

.مسعر)4(عنأوجه

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3111

عوانة،أبوحدثنامسدد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

جميمالقهرلممولقرأما:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبىعن

لىإمدينعاأصحابهمنطائفةفىو!عاللهرسولانطلق،اهمرولاالجنعلى

عليهموأرسلتالسماء،خبروبينالشياطينبينحيلوقد،عكاظلعوق

طريقمن(522)خزيمةوابن،(835)ماجهوابن؟(6475)والبخارى،(18566)أحمدأخرجه(1)

.(4؟96)فىوسيأتى.بهمسعر

.(464/177)ومسلم،(769)البخارى(2)

.(4066)فىوسيأتىبه.مسعرطريقمن(18733)احمدأخرجه(3)

.(456/164)مسلم(4)

-13!-
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الصبحصلاةفىبالقراءةالجهربابالصلاةكتاب

بينناحيلقد:قالوا؟لكمما:فقالوا،قومهمإلىالشياطينفرجعت،الشئهب

خبروبينبينكمحالماقالوا:.الشهبعليناوأرسلتال!ماء،خبروبين

هذاماوانظروا،ومغاربهاالأرضمشارقفاضربوا،حدثشىءإلاالسماء

تهامةنحوتوخهوااتذينأولئكفانصرفالسماء.خبروبينبينكمحالىالذى

يصفىوهو،عكاظاو(62/21سوقإلىعامدينبنخلةوهوبئالنبىإلى

الذىهذاوالفه:وقالوالهاستمعواالقرآنسمعوافلقا،الفجرصلاةبأصحابه

ناإقومنايا:قالواقومهمإلىرجعواحينفهنالكال!ماء.خبروبينبينكمحالى

عزالفهنزلىفأأحدا.برئنانشركولنبهفامناالزشدإلىيهدىعجباقراناسمعنا

.(1)الجنقولىإليهأوحىوإنما.(ا:الجنأإك!أوحمما)قل:!رنبئهعلىوجل

عنفزوخبنشيبانعنمسلمورواه،مسذدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(2)عوانةأبى

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلىبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-1231

،الرزاقعبدحدثنا،الزمادئمنصوربنأحمدحدثناالضقار،محمدابن

عمرانعندكنا:قالىنضرةأبىعن،جدعانبنزيدبنعلىعن،معمرأخبرنا

.القرآنفىبماإلاتتحدثوالا:رجلفقالى،العلمنتذاكرفكناز!بهحصينيابن

،ركعاتأربعالطهرصلواالقرانفىأوجدت،لأحمقإنك:عمرانلهفقالى

والترمذى،(4921)والبخارى،(2271)أحمدوأخرجه.2/225،226الدلائلفىالمصنف(1)

عوانة.أبىطريقمن(6526)حبانوابن،(11624)الكبرىفىوالنسالى،(3323)

.(449/149)ومسلم،(773)البخارى(2)

-114-



الجهركيفيةبابالصلاةكتاب

بالقراءةتجهرثلاثاوالمغرب،منهاشىءفىبالقراءةتجهرلاأربعاوالعصر

تجهرركعاتأربعوالعشاء،ركعةفىبالقراءةتجهرولا،منهاالركعتينفى

ركعتينوالفجر،ركعتينفىبالقراءةتجهرولامنها،ركعتينفىبالقراءة

.(1)؟بالقراءةفيهماتجهر

الجهركيفية/باب

إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3113

أبىعن،هشيمحدثنامنهال!،بنحجاجحدثنا،مسلمأبوأخبرنا،الفقيه

لمجصوالنبىالآيةهذهنزلت:قال!عباسابنعنجبير،بنسعيدعنبشر،

سبواالمشركونذلكسمعفإذا،صوتهرفعصلىإذافكان،بمكةمتوار

عهر)ولا:لمجملنبيهوجلعزالفهفقال!،بهجاءومنبهنزل!ومنالقران

ا!سراء:أشيلا!ذلكبئن)وابمغ،أصحابكأسمعبها!.تخافتولابصحلانك

فىاظ،62/21البخارئرواه.(2)كنعيأخذواحتىالقرانأسمعهم.،110

الصباحبنمحمدعنمسلمورواه.(3)!لاهنمبنحجاجعن"الصحيح"

روخر:لنبيهاللهفقال!:الحديثفىقال!أنهإلا،هشيمعنالناقدوعمرو

عن.بها!تخافت)ولا:قراءتكالمشركونفيسمع.بصحلانك!عهر)ولا

شيلا!و.ذلكبتن)وابمغ،الجهرذلكتجهرولاالقرانأسمعهم،أصحابك

وسط.إسناده:2/638الذهبىوقال.1/531التمهيدفىالبرعبدابنطريقهومن،(47402)الرزاقعبد(1)

.(3052)فىوتقدم.(575)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

.(7547)البخارى(3)

-ا15-
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الإمامسكتتىفيبابالصلاةكتاب

.والمخافتة)1(الجهربين:يقول:قال

البخارئ،سهلبنأحمدأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-4131

هشيم.حدثنا،الصخئاحبنمحمدحدثنا،الحافظمحمدبنصالححدثنا

(2):ص
.فدكره

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-3115

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،البوشنجئبراهيمإبنمحمدحدثنا،المزكى

فىبالقراءةيجهركانل!!جبهالخطاببنعمرأن،أبيهعن،لسهيلىأبىعمهعن

اللهعبدأبوقال.(3)بالبلاطجهمأبىدارعندتسمعكانتقراءتهوأن،الصلاة

.السوقمنقريببالمدينةموضعالبلاط:الفهرحمهالبوشنجئهو

ماالجهرهذاعمرفيهجهرالذىالوقتدىيمنولم:اللهرحمهالشيخقمال

منه.ينالواأنالمشركينخوفمنالآيةنزولوقتفىكان

الإمامسحتتىفىبافي

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-1631

الله،عبدبنعلئحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

عن،زرعةأبىعن،القعقاعبنعمارةعنالحميد،عبدبنجريرحدثنا

.(446/145)مسلم(1)

به.الصباحبنمحمدطريقمن(991)مستخرجهفىنعيمأبرأخرجه(2)

الحسن.بنمحمدبرواية(134)الموطأ(3)
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الاماملممكتتىفىبابالصلاةكتاب

نأقبلهنيةسكتالصلاةفىكبرإذا!يماللهرسولكان:قالز!جبههريرةأبى

التكبهيربينسكوتكأرأيتك،وأفىأنتبأبىاللهرسوليا:قلتيقرأ،

بينباعدتكماخطاياىوبينبييىباعداللهم:"أقول:قال؟تقولماوالقراءة

الدنس،الأبيفمنالثوبينقىكماخطاياىمننقنىاللهم،والمغربالمشرق

.والبرد")1(والماءبالثلجخطاياىمناغسلنىالل!م

بنعثمانحدثنا)2(،أحمدأخبرنا،الحسنأبواو،63/21أخبرنا-1731

.القعقاعبنعمارةحدثنا،الواحدعبدحدثنا،كاملأبوحدثنا،الضبئعمر

(3)ص.
عنإسماعيلبنموسىعن،""الصحيحفىالبخارىرواه.بنحوهفدكره

عنحرببنزهيروعنكاملأبىعنمسلمورواهزياد،بنالواحدعبد

(4)

جرير.

يعقوببنأحمدسعيدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1831

محمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(يعقوببنيوسفأخبرنا،الثقفئ

،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ

عن،ذئبأبىابنعنسعيد،بنيحيىحدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا

وابن،(06)والنسالى،(4671)أحمدواخرجه.(3132)والشعب،(573)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عمارةطريقمن(805)ماجهوابن.بهجريرطريقمن(1776)حبانوابن،(465)خزيمة

."بن":مفى(2)

به.كاملأبىعن(781)داودأبوأخرجه(3)

.(471عقب/985)،(985/471)مسلمو،(474)البخارى(4)
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الإمامسكتتىفىبابالصلاةكتاب

كانثلاث:فقالزريقبنىمسجدفىهريرةأبوأتانا:قالسمعانبنسعيد

مذا،الصلاةفىدخلإذايديهيرفع؟الناستركهنيفعلهنلمجراللهرسول

وإذاركعإذاويكئر،فضلهمنوجلعرالفهيسألهنئةالقراءةبعدويسكت

.القراءةبعد:الزوايةهذهفىكذا.(1)ضفخ

الحديث:فىفقالذئبأبىابنعن،علىبنعاصمورواه-3119

أحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئ.أخبرظههنئةالقراءةقبليسكتوكان

.فذكره.علىبنعاصمحدثنا،قمافيأبىابنحدثنا،الصفارعبيدابن

أبىابنعنوغيرهالحنفئالمجيدعبدبنالفهعبيدرواهالمعنىوبهذا

.(2).ذء

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلئأبوأخبرنا-0312

نأ،الحسنعن،قتادةحدثنا،سعياحدثنا،يزيدحدثنا،مسذدحدثنا،داود

جندببنسمرةفحذث،تذاكرار!ماحصينبنوعمرانجندببن/سمرة196/2

:قراءةمنفرغإذاوسكتة،كترإذاسكتة؟سكتتينلمجمالفهرسولعنحفظأنه

عمرانعليهوأنكر،سمرةذاكفحفظ.!ال!الينولاعلتهتماتمغضحوب)غيز

كتابهفىأظ،63/21وكان،رض!كعببنأبىإلىذلكفىفكتبا،حصينابن

به.سعيدابنيحىطريقمن(460)خزيمةوابن،(882)والنسائى،(9608)أحمدأخرجه(1)

.(850)النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.ذئبأبىابنطريقمن1/234والحاكم

ذئبأبىابنطريقمن(460)خزيمةوابن،(279)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه(2)
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الصلاةكتاب

.(1)ظفحقدسمرةإن:عليهماردهفىأو،إليهما

الإمامسكتتىفىباب

إذاوسكتة:الحديثفىفقالزريعبنيزيدعنالمنهالبنمحمدورواه

عنعبيدبنيونسرواهوبمعناه.(2)الفاتحةيذكرولم،ال!ورةقراءةمنفرغ

الحسن.

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىجملىأبوأخبرنا-3121

الحسنعن،يونسعن،إسماعيلحدثنا،براهيمإبنيعقوبحدثنا،داودبوأ

يقرأ،حتىمامالإكبرإذاسكتة،الصلاةفىسكتتينحفظت:سمرةقال:قال

بنعمراناكذنكرفأ:قال.لركوعاعندوسورةالكتابتحةفامنفرغاإذوسكتة

.(3)سمرةفصذق،بالمدينةأبىإلىذلكفىفكتبوا:قال.حصين

سكتة.سكتالفهالين!وولا):قرأوإذا:يونسعنهشيمعن:وقيل

منفرغإذاوسكتة:الحسنعنالطويلحميدوقال.السورةيذكرلم

.(كلها)القراءةمنفرغإذا:الحسنعنأشعثوقال.(4)القراءة

(1

(2

(3

(277)مامالإخلفالقراءةفىالبخارىوأخرجه.(779)داودوأبو،(575)الصغرىفىالمصنف

به.سعيدطريقمن(08102)واحمدبه.يزيدطريقمن(1578)خزيمةوابن.بهمسددطريقمن

.(165)داودابىضعيففىالألبانىوضعفه

المنهالبنمحمدطريقمن(299)الامامخلفالقراءةفىوالمصنف،(6875)الطبرانىأخرجه

وضعفهبه.إسماعيلطريقمن(845)ماجهوابن،(20245)أحمدوأخرجه.(777)داودابو

.(163)داودأبىضعيففىالألبانى

به.حميدطريقمن(278)الامامخلفالقراءةفىوالبخارى،(16620)أحمدأخرجه

.(164)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.أشعثطريقمن(778)داودأبوأخرجه
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الامامسكتتىفىبابالصلاةكتاب

فلذلك؟الحسنعنرواتهمنوقعالتفسيرهذايكونأنويحتمل

عليه:ويدلق،اختلفوا

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناما-2231

إبراهيم،بنمكئأخبرنا،كثيرأبىبنمحمدبنإسماعيليعقوبأبوحدثنا

نأ،جندببنسمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا

عنأحفظهماما:حصينبنعمرانفقال!،سكتتانلهكانتلمجراللهرسول!

حفظ.قدسمرةإن:أبىفكتب،كعببنأبىإلىفيهفكتبوا.لمجرالفهرسول!

منيفرغحينوالأخرىيكئر،حينسكتة:قال!ال!كتتان؟ما:لقتادةقلنا

حينسكتة:-الأخرىالمئيعنى-الأخرىقال!ثم،الركوععندالقراءة

.الصفالين!)1(ولااو(21/64علئهتماتمغضوب)غير:قال!إذاوسكتة،يكبر

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا-3123

عن،قتادةعن،سعيدحدثنا،الأعلىعبدحدثنا،المثنىابنحدثنا،داودأبو

فيه:قال!.لمجراللهرسول!عنحفظتهماسكتتان:قال!ر!نهسمرةعن،الحسن

وإذا،صلاتهفىدخلإذا:فقال!السكتتان؟هاتانما:لقتادةقلنا:سعيدقال!

ولاعلتهتمائمغضوب)غيز:قال!وإذابعد:قال!ثم.القراءةمنفرغ

.الفهالين!و)2(

.(930)المعرفةفىالمصنف(1)

ماجهوابن.بهالمثنىابنطريقمن(7180)حبانوابن،(125)مذىالتروأخرجه.(078)داودابو(2)

عمرانمنوسمعشيئا،سمرةمنيسمعلموالحسن:حبانابنقال.بهالأعلىعدطريقمن(484)

.سمرةدونعمرانعلىفيهواعتمادنا،الخبرهذا
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الامامسكتتىفيبابالصلاةكتاب

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3124

عبدبناللهعبدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،الحافظيعقوب

،القعقاعبنعمارةحدثنازياد،بنالواحدعبدحدثنا،الحجبئالوهاب

الله!رسولكان:قالهريرةأبوحدثنا،جريربنعمروبنزرعةأبوحدثنا

.(1)يسكتولمالفدفي!.ربلله)آتحتد:باستفتحالثانيةفىنهضإذا

والدى،حدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-3125

معاركبننصربنالحسينحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبوأخبرنا

.(2)بمثلهفذكرهزياد.بنالواحدعبدحدثنا،حسانبنيحيىحدثنا،المصرى

منصوربنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىبناصالحبوأوأخبرنا-2631

بنيونسحدثنا،أسلمبنمحمدحدثنى،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

زرعةأبىعن،القعقاعبنعمارةعنزياد،بنالواحدعبدحدثنامحمد،

الثانيةالركعةمننهضإذالمجج!اللهرسولكان:.يقولهريرةأباسمعت:قال

عنحذثت:فقال"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(3)يسكتولمالقراءةاستفتح

.(4)كرهفذالواحد.عبدحدثنا:قالواوغيرهماالمؤدبويونسحسانبنيحيى

،القهـراءةقبل/الثانيةالزكعةفىسكتةلااظ(64/21أنهعلىدلالةوفيه

؟وقال.الوهابعبدبناللهعبد:منبدلاالوهابعبدبنالوهابعبد:وعنده.1/215الحاكم(1)

.يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيح

نعيموأبو.بهنصربنحسينعن1/002المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(1603)خزيمةأبن(2)

به.حسانبنيحىطريقمن(1339)المستخرجفى

به.أسلمبنمحمدطريقمن(1936)حبانابنأخرجه(31

.(599/148)مسلم(4)
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نازلةنزولعندالصلواتفىالقنوتبابالصلاةكتاب

فىكسكوتهالثانيةفىيسكتلاأنهبهأرادأنهويحتمل،صحيححديثوهو

أعلم.والفه،للاستفتاحالأولى

نازلةنزولعندالصلواتفىالقنوتباب

بنمحمدبنإسماعيلأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3127

إبراهيمحدثنا،ثابتأبوحدثنا،جذىحدثنا،الشئعرانئمحمدبنالفضل

بكرأبوأخبرنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(

إبراهيمحدثناخالد،بنعثمانبنمحمدحدثنا،الفريابئمحمدبنجعفر

عبدبنسلمةوأبىالمسئببنسعيدعن،الرهرىشهابابنعن،سعدابن

أحدعلىيدعوأنأرادإذاجمح!اللهرسولكان:قالهريرةأبىعن،الرحمن

،حمدهلمنالله"سمع:قالإذاقالفربما،الزكوعبعديقنتلأحديدعوأو

منوالمستفمعفينهشامبنوسلمةالوليدبنالوليدأنجالفهئمالحمد،ولكرثنا

."يوسفكسنىسنينعليهمواجعلهامفر،علىوطأتكاشدداللهم،المؤمنين

"اللهثم:الفجرصلاةفىصلواتهبعضفىيقولوكان:قال،بذلكيجهر

الأضمنلك)ليس:تعالىاللهأنزلحتىالعربمنلأحياءوفلانا".فلاناالعن

(1)صصصصروءصويرلمص
البخارممئىرواه.(128:عمرانالأطنمو%!دانهميعذبهمأؤعلتهتميهؤباؤشئء

.(2)دعسبنإبراهيمعنوغيرهإسماعيلبنموسىعن""الصحيحفى

طريقمن(1969)حبانوابن.بهإبراهيمطريقمن(619)خزيمةوابن،(7465)أحمدأخرجه(1)

به.الزهرى

.(4560)البخارى(2)
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نازلةنزولعندالصلواتفىالقنوتبابالصلاةكتاب

المزكىإبراهيمبنيحيىزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2831

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:القاضىالحسنبنأحمدبكروأبو

بنيونسأخبرك،وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

او،21/65بنسلمةوأبوالمسيببنسعيدأخبرنحما:قالشهابابنعن،يزيد

يفرغحينيقوللمجي!اللهرسولكان:يقولهريرةأباسمعاأنهماالرحمنعبد

ربنا،حمدهلمنالله"سمع:رأسهويرحويكبر،القراءةمنالفجرصلاةمن

هشايمبنوسلمةالوليدبنالوليدأنج"اللهم:قائموهويقولثمالحمد((.ولك

مضر،علىوطأتكاشدداللهم،المؤمنينمنوالمستضعفينربيعةأبىبنوعيالتق

وعصيةوذكوانورعلالحيانالعناللهم،يوسفكسنىسنينعليهمواجعفها

منلك)ليس:وجلعزاللهأنزللماذلكتركأفبلغناشمورسود((.اللهعصت

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)!%ومنطدانهخيعذبهمأؤعيتئيتوبأؤشئ"الأتر

.(2)بهوابنعنوحرملةالطاهرأبىعن

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3129

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

رفعلما!لمجرالنبئأن،هريرةأبىعن،المسيبابنعن،الزهرىعن،سفيان

بنوسلمةالوليدبنالوليدأنج"اللهم:قالالصبحمنالثانيةالركعةمنرأسه

مضر،علىوطأتكاشدذاللهم،بمكةوالمستضعفينربيعةأبىبنوعيالتقهشابم

وهب.ابنطريقمن(1972)حبانابنأخرجه(1)

.(675/294)مسلم(2)
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نازلةل!زنعندالصلياتفىالقنوتبابالصلاةكتاب

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"يوسفكسنىسنينعليهماجعلهااللهئم

.(2)سفيانعنوغيرهالناقدعمروعنمسلمورواه،نعيمأبى

محمدبنعلىالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3130

حدثنا/،نعيمأبوحدثنا،خالدبنالهيثمحدثنا،بالكوفةالشئيبانئعقبةابن198/2

أبىعن،سلمةأبىعنكثير،أبىبنيحيىعن،الرحمنعبدبنشيبان

.((5حمدلمنالله"سع:والإذءاث!علايصفىهوبينماجم!اللهرسولأن،هريرة

هشابم،بنسلمةأنجاللهئم،ربيعةأبىبنعيالتقأنج"اللهم:يسجدأنقبلقالثم

اللهم،المؤمنينمنالمستضعفيناظ،65/21نجالفهمالوليد،بنالوليدأنجاللهم

البخارىرواه.(4)"فدويكسنىسنيناجعلها)3(اللهممضر،علىوطأتكاشدد

.()شيبانعنآخروجهمنمسلموأخرجه،نعيمأبىعن""الصحيحفى

.(6)العتمةصلاة:يحيىعنالأوزاعىقالهوكذلك

عنه:الروايتينإحدىوفى،يحيىعنالذستوائئهشامقالهوكذلك

:الآخرةالعشاء

والنسائى،(7260)احمدوأخرجه.186/7،187والافعى،(956)المعرفةفىالمصنف(1)

.(3365)فىوسيهأتىبه.سفيانطريقمن(615)خزيمةوابن،(1244)ماجهوابن،(0721)

.(294بقع/675)ومسلم،(0620)البخارى(2)

."عليهم":مفىبعده(3)

.(17818)فىتخريجهوسمياتىبه.شيبانطريقمن(1514)مستخرجهفىنعيمابوأخرجه(4)

.(295عقب/675)ومسلم،(4598)البخارى(5)

.(3143)فى)6(سيهاتى
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نازلةنزولعندالصلواتفيالقنوتبابالصلاةكتاب

،القطانزيادابنسهلأبوأخبرنا،القاضىبكرأبوأخبرنا-3131

حدثنا،السهمئبكربناللهعبدحدثنا،المنادىالفهعبيدبنمحمدحدثنا

بناللهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(اللهعبدأبىبنهشام

بنمعاذحدثنا،الحارثبنسليمانبنمحمدحدثنا،الكعبئمحمد

سلمة،أبىعنكئير،أبىبنيحيىعن،اللهعبدأبىبنهشامحدثنا،فضالة

."حمدهلمنالله"سمع:قالإذاكفاللهرسول!كان:قال!ل!جنههريرةأبىعن

بنالوليدأنج"اللهمفقال!:قنتالآخرةالعشاءصلاةمنالأخيرةالركعةفى

أنجاللهم،هشامبنسلمةأنجاللهم،ربيعةأبىبنعياشأنجاللهمالوليد،

كسنىسنيناجعلهااللهمفضر،علىوطأتكاشذداللهم،الفؤمنينمنالفستفعفين

.(2)فضالةبنمعاذعن""الصحيحفىالبخارىرواه.يوس!"
.(1)

،إسحاقبنأحمدبكربوأأخبرنا،الحافظاللهعبدبوأوأخبرنا-3231

يحيى،عن،هشامحدثنا،الحوضئعمربوأأخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنا

صلاةأقربكملأناواللهقال!:ز!جنههريرةأبىعن،سلمةأبىعن

الظهر،صلاةمنالأخيرةالركعةفىيقنتهريرةأبوفكان!حم.اللهبرسول!

فيدعو."حمدهلمنالله"سمع:يقولمابعد،الصبحوصلاة،الآخرةوعشاء

.الكفار)3(ويلعنللمؤمنين

به.هشامطريقمن(617)خزيمةوابن،(07201)أحمدأخرجه(1)

.(6393)البخارى(2)

به.هشامطريقمن(1981)حبانوابن،(0741)والنسائى،(7464)أحمداخرجه(3)
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نازلةنزولعندالصلواتفىالقنوتبابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-3133

الذستوائىصاحبهشامابنيعنىمعاذحدثنا،أمثةبنداودحدثنا،اودفى

بكملأقزبنوالفه:قالالهإلا،معناهبمثلفذكره.او،21/66أبىحذثنى:قال

عنفضالةبنمعاذعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)لمج!الفهرسولصلاة

الروايةفهذه.(2)هشامبنمعاذعنالمثنىبنمحمدعنمسلمورواه،هشابم

.الثلاثالضلواتفىالقنوتأثبتت

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبووأخبرنا-3134

عمروأخبرنحما،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيون!حدثناجعفبر،

فىيقنتكانجم!النبئأن،البراءعن،يحذثليلىأبىابنسمع،مزةابن

شعبة،عنغندرحديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(3)والمغربالمئ!بح

(4)ص، .مزةبنعمروعنالثورئعناخروج!منوأخرجه

بنالحسنبنالحسينأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3135

يعنىمحماحدثنا،موسىبنإبراهيمحدثنا،الزازئحاتبمأبوحدثنا،أئوب

لاكانجم!النبئأن،هن!!لعازببنالبراءعن،الجهمأبىعن،مطرفيعن

به.معاذطريقمن(عباسابنمسند-546)الاثارتهذيبفىالطبرىوأخرجه.(0144)داودأبو(1)

.(676/296)ومسلم،(797)البخارى(2)

د!اووأأبوالا(،8،470)أحمدوأخرجه.(0991)عقبخزيمةابنطريقهومن،(773)الطيالسى(3)

به.سعبةطريقمن(1980)حبانوابن،(0751)والنسائى،(104)والترمذى،(1441)

.(678/503،603)مسلم(4)
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نازلةنزولعندالصلواتفىالقنوتبابالصلاةكتاب

مولىأنسأبوأنسابنهوهذامحما.(1)اهيفقنتإلامكتوبةصلاةيصفى

طريف.ابنهوومطرف،الخطاببنعمر

بتإسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3136

أخبرنا،اللهعبدحدثنا،حبانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،الفقيهأيوب

رأسهرفعإذا!النبئسمعأنه،أبيهعن،سالمأخبرنى،الزهرىعن،معمر

وفلانا".فلاناالعن"اللهم:قالرب!دامنالآخرةالركعةمنالزكوعمن

رواه.(2)الآية0(128:عمرانالأ!2شئالأترمنلك)ليس:وجلعزالفهفأنزل

.(3)حبانعن""الصحيحفىالبخارى

199/2بنمحمدبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا/-3137

بنالأعلىعبدحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،بالويهبنأحمد

بنأنسعن،قتادةعنسعيد،حدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،النرسئحماد

!ماللهرسولاستمدوالحيانوبنىاظ(21/66وعصيةوذكوانرعلاأن،مالك

كانوا،زمانهمفىالقراءنسميهمكناالأنصارمنبسبعينفأمذهم،4عدؤا

(1)

(2)

(3)

(4)

محمدطريقمن(9450)الأوسطفىوالطبرانىبه.حاتمابىطريقمن2/37الدارقطنىأخرجه

.!مدة/ر!ميلالرازيأنسبنومحمدمنكرهذا:2/642:الذهبىقالبه.أنسابن

.أاا076زالكردىوالنسائى،(6350)احمدطريقهومن،(58)الجهادفىالمباركاين

وسيأقيء.!بمعمرطريقمن(1987)حبانوابن،(622)خزيمةوابن،(0771)النسائىرأخرجه

.(3172)!ه

.(9554)البخارى

."قومهم"على:بعضهاوفىعدو"."على:التخريجمصادروفى.م،سفىكذا
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نازلةنزولعندالصلواتفىالقنوتبابالصلاةكتاب

وغدرواقتلوهممعونةببئركانواإذاحتى،بالفيلويصفونبالنهاريحتطبون

صلاةفىيدعوشهرالمجي!الفهرسولفقنتلمجي!،النبئذلكفبلغ،بهم

.لحيانوبنىوعصئةوذكوانرعلعلى؟العربأحياءمنأحيا؟علىالضبح

رئنالقيناقدائاقومنابلغوا:رفعذلكإنثمقرآنا،بهمفقرأنا:أنس!قال

بنالأعلىعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواهوأرضانا)1(.عنافرضى

.النرسى)2(حضاب

بكرأبوأخبرنا،إملاعيوسفبناللهعبدمحمدأبووحذثنا-3138

حدثناال!لمئ،يوسفبنأحمدأخبرنا،القطانالحسينبنمحمد

رأيتما:قالمالكبنأنسعن،عاصمعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبد

وأصحابمعونةبئرأصحابعلىوجدماقطشىءعلىوجدلمجي!الفهرسول

قنوتفىأصابوهمائذينعلىيدعوشهرافمكثعمرو،بنالمنذرسرية

ودح!ان)3(.وعصئةوذكوانرعلعلىيدعو،الغداةصلاة

حميد)6(بنلاحقمجلزوأبو()صهيببنالعزيزوعبد(4)قتادةورواه

به.سعيدطريقمن(3064)والبخارى،(06412)أحمدأخرجه(1)

.(0904)البخارى(2)

(677/230)ومسلم،(6394)البخارىوأخرجه.(13027)أحمدوعنه،(9742)الرزاقعد(3)

به.عاصمطريقمن

.(3137)فىتقدم(4)

.(4088)البخارىاخرجه(5)

.(3366)فى)6(صاتى

-128-



نازلةنزولعندالصلواتفىالقنوتبابالصلاةكتاب

كلهمالأحول!)3(سليمانبنوعاصم(2)سنأبنوموسى(1)سيرينبنوأنس

عنأنسبنمالكورواهشهرا.:الحديثفىوقالوا،مالكبنأنسعن

ورواهصباحا)4(.ثلاثين:كذلكأنسعنطلحةأبىبناللهعبدبنإسحاق

وقد.ثلاثينوالصحيح.(صباحا)أربعين:فقالإسحاقعنيحىبنهفام

.(6)همامعنأيضاذلكروى

فىفأرسل:قال!العرنيينققحةفىأنسعنالطويلحميدعنوروى

غيرالقصةوتلك،يوماوعشرينخمسةصلاتهفىعليهمدعاأنبعداثارهم

القراء:قصةفىحميدعنوالمحفوظهذه.

يعقوببنعلىبنمحمدبنعلئاو(67/21القاسمأبوأخبرناما-3931

النصيبى،خلآدبنيوسفبنأحمدبكرأبوأخبرنا،ببغدادالمالكئالإيادى

جعمر،بنمحمدأخبرنا،مريمأبىابنحدثنا،الواحدعبدبن7عبيدحدثنا

منشبابكان:يقول!ه!رمالكبنأنسسمعأنه،الطويلحميدأخبرك!

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.(4541)داودوابو،(677/030)ومسلم،(11291)أحمدأخرجه

.(033عقب/677)ومسلم،(41372)أحمدأخرجه

.(3138)فىتقدم

من(1654)حبانوابن،(677/972)ومسلم،(4281)والبخارى،(55132)أحمدأخرجه

مالك.طريق

.همامطريقمن(1280)والبخارى،(13195)أحمدأخرجه

بلفظ:(18855)فىوسيأتىبه.همامطريقمن(0914)والبخارى،(07414)أحمدأخرجه

سبعين.

.13/385النبلاءأعلاموسير،99/11دمثقتاريخوينظرالفه،.عبيد9:سفى
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نازلةنزولعندالصلواتفىالقنوتبابالصلاةكتاب

أهلوهميحسب،المدينةناحيةفى(1)ينتحونثمالقرانيستمعونالأنصار

الليلمنفيصلون،أهليهمفىأنهمالمسجدأهلويحسب،المسجدفىأنهم

ثم،العذبالماءمنبعضهمواستقى،بعضهماحتطبالضبحتقاربإذاحتى

فبعثهم،لمجمالنبىحجرأبوابعلىوقربهمحزمهميضعواحتىيقبلون

منعلىكج!اللهرسولفدعا،كفهمفاستشهدوا،معونةبئرإلىلمجؤالنبئ

.(2)ليلةعشرةخمسقتلهم

منعلىفدعا:قالمالكبنأنسعنعلقمةأبىبنعلقمةرواهوكألك

خمسة:مرسلاأبيهعنمحمدبنجعفررواهوكذلكيوما.عشرخمسةقتلهم

أعلم.تعالىوالله،وأصحوأكثرأشهرالشئهرفىوالرواياتيوما.عشر

ثبتوقد،الضبحصلاةفىالقنوتإثباتفىأنسعنالرواياتوأكثر

أيضا:المغربفىعنه

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،البسطامئعمروأبوأخبرناه-3140

ابنهوخالاأخبرنا،بقتةابنهوب!هوحدثنا،موسىبنعمرانأنجرءكأ

القنوت:يقولكانلها،نسأعن،بةقلابىأعن،لحذاءاهوخالدعن،الفهعبد

عنوغيرهمسذدعن""الصحيحفىالبخارئرواهوالغداة)3(.المغربفى

التخريج.مصادروينظر.6"يتنحون:م،سفى(1)

.فردغريب:2/643الذهبىوقال.بهحميدطريقمن(13462)أحمدأخرجه(2)

خالدطريقمن(عباسابنمسند-581)الاثارتهذيبفىوالطبرى،(4712)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.الحذاء
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نازلةنزولعندالصلواتفىالقنوتبابالصلاةكتاب

.والفجر)1(المغربفىالقنوتكان:وقال!،الحذاءلدخاعنعليةبناإسماعيل

.الضلواتجميعفى:أنس!رواهاالتىالقصةفىعباسابنعنوروى

العدل!،حمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-4131

حدثنا،الفضلىبناظ،67/21عارمحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا

قنت:قالعباسابنعن،عكرمةعن،خباببنهلال!حدثنا،يزيدبنثابت

فىوالضبحوالعشاءوالمغربوالعصرالظهرفىمتتابعاشهرا!ج!اللهرسول!

علىيدعو،الأخيرةالركعةفى."حمدهلمناللة"سمع:!الا!!صلاة!ل!بر

أرسلوكان،خلفهمنويؤمن،وعصيةوذكوانرعلعلىسليمبنىمنحى

.(2)القنوتمفتاحهذا:عكرمةقال.فقتلوهمالإسلامإلىيدعوهمإليهم

أخبرنا:قالاالحافظاللهعبدوأبوالروذبارىعلىأبوأخبرنا-4231

حدثنا،مسزةأبىابنيحيىأبوأخبرنا،الطوسئأيوببنالحسنبنالحسين

نس،أأبىبنعمرانحدثنى،الليثحدثنا،يزيدبناللهعبدالرحمنعبدأبو

صلاةفى!رالنبىقال:قال!الغفارىإيماءبنخفافعن،علىبنحنظلةعن

وغفاز،ورسولهاللهعصواوعصئة،وذكوانورعلالحيانبنىالعن"اللهثم:لصبحا

بناحديثمن"الصحيح"فى!سلمأخرجه.(3)"هفلاسالمهاوأسلملها،اللهغفر

.(4)الليثعنوهب

.(01؟798،4)البخارى(1)

به.عارمطريقمن(618)خزيمةابنواخرجه.1/225والحاكم،(442)الصغرىفىالمصنف(2)

.(3196)فىوسيأتى.بهثابتطريقمن(2746)وأحمد

به.حنظلةطريقمن(308بقع/679)ومسلمبه.عمرانطريقمن(16570)أحمدأخرجه(3)

.(679/307)مسلم(4)
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...الصلواتسائرفىالقنوتتركبابالصلاةكتاب

عندالصبحغيرالصلواتسائرفىالقنوتتر&باب

لقومالصبحصلاةوفىالنازلةارتفاع

قبائلهمأوبأسمائهمقومعلىأو

بنمحمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4331

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالسوسئيوسف

الأوزاعى،حدثنا،أبىأخبرنامزيد،بنالوليدبنالعتاسأخبرنا،يعقوب

قنت!طاللهرسولأن،هريرةأبوحذثنى،سلمةأبوحذثمثى،يحيىحدثنى

شصهرا."حمدهلمنالله"سمع:قالمابعدالأخيرةالركعةفىالعتمةصلاةفى

أنجاللهمهشابم،بنسلمةأنجاللهمالوليد،بنالوليدأنج"اللهم:قنوتهفىيقول

اشدداللهم9المؤمنينمنالمستفمعفينأنجالفهغاو،68/21،ربيعةأبىبنعيالمق

.(1)"يوسفكسنىسنينعليهماجعلهااللهممضر،علىوطأتك

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4431

حدثنا،مسلمابنهوالوليدحدثنا،إبراهيمبنالرحمنعبدحدثناداود،

شهرا،العتمةصلاةفىك!صيهاللهرسولقنت:قالبإسنادهفذكره.الأوزاعئ

فىوزاد،ربيعةأبىبنعئاشيذكرلمائهإلا،بمثلهفذكره.قنوتهفىيقول

فذكرت،لهميدعفلميومذاتع!ي!اللهرسولوأصبح:هريرةأبوقال:اخره

به.الوليدبنالعباسعن(عباسابنمسند-541)الائارتهذيبفىالطبرىأخرجه(1)
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...الصلواتسائرفىالقنوتتركبابالصلاةكتاب

محمدعن""الصحيحفىمسلمرواهقدموا؟إ(()1(.قدتراهم"وما:فقاللهذلك

قال:اخرهفىوقالعياشاوذكر،مسلمبنالوليدعنالرازىمهرالنابن

أرى:فقلتبعد،الدعاءترك!م!ك!اللهرسولرأيتثم:أبوهريرة

.!؟(2)اومدققدتراهموما:فقيل:قاللهم.الدعاءتركقد!ي!ك!الفهرسول

وأبوعيسىابنأحمدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-4531

بنمسلمحدثنا،سفيالنبنمحمدبنإبراهيمأخبرنا:قالايزيدابناللهعبد

إلا،فذكره.مسلمبنالوليدحدثنا،الرازىمهرالنبنمحمدحدثنا،الحجاج

."حمدهلمنالله))سمع:قالإذاشهراصلاتهفى:وظلالعتمةيذىلىأف

قنوته.فىيقول

الأوزاعى،روايةبمعنىكثيرأبىبنيحيىعنشدادبنحربورواه

روايةوفى.(3)مهلالدعاءتركثم،اللهنجاهمحتىيدعويزللم:اخرهوفى

ل!كنه:الخطاببنعمرفقال:قالالحديثهدافىحربعنأخرى

.قدموا؟إ"قدأنهمعلمت"أوما:قالللنفر؟تدعلملكمااللهرسوليا

201/2بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو6413-/أخبرنا

حدثنا،جريراظ(68/21بنوهبأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

من(162)خزيمةوابن.بهالرحمنعبدطريقمن(1986)حبانابنوأخرجه.(4421)داودأبو(1)

به.الوليدطريق

.(675/295)مسلم(2)

به.حربطريقمن72صالاعتبارفىوالحازمى،4/176الدلائلفىالمصنفأخرجه(3)
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...الصبحصلاةفىالقنوتأصليتركلمأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

أخبرنا،الفهعبدابنبكرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(هشام

،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

علىيدعوشهراقنتجميرالفهرسولأن،أنسعن،قتادةعن،هشامحدثنا

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)تركهثمالعربأحياءمنأحياء

.(2)المثنى

موسىبنمحمدأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3147

عن،يحكىقدامةأباسمعت:قالطالبأبىبنإبراهيمحدثنا،الصخيدلاك!

الرحمنعبدقال.تركهثمشهراقنت:أنسحديثفىمهدىبنالرحمنعبد

.الفعن)3(تركإنما:الفهرحمه

الصبحصلاةفىالقنوتأصليزكلمأنهعلىالدليلباب

آخرينقومعلىأولقومالدعاءتركإنما

قبائلهماوباسمائهم

أبوأخبرنا،الحافظالقهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-3148

حدثنا،الأصبها:كأمهرانبنأحمدحدثناالضفار،الفهعبدبنمحمدالفهعبد

أنس،عن،أنسبنالزبيععن،الزازئجعفرأبوأخبرنا،موسىبنالفهعبيد

يقنتيزلفلمالضبحفىفأقا،تركهثمعليهميدعوشهراقنتجميرالنبئأن

وابن،(1243)ماجهوابن،(0761)والنسائى،(0894)والبخارى،(12150)أحمدأخرجه(1)

به.هامطريقمن(1982)حبان

.(677/403)مسلم(2)

به.الحاكمعن66صالاعتبارفىالحازمىأخرجه(3)
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الصلاةكتاب

الدنيا)1(فارقحتى

...الصبحصلاةفيالقنوتأصليتر&لمأنهعلىالدليلباب

الصيرفئمحمدبنبكرأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3149

جعفرأبوحدثنا،نعيمأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنابمرو،

قنتإنما:لهفقيلأنسعندجالساكنت:قال!أنسبنالربيععن،الرازى

حتىالغداةصلاةفىيقنتع!ج!اللهرسول!زال!ما:فقال!شهرا.لمجي!اللهرسول!

والربيع،رواتهثقة،سندهصحيحإسنادهذا:اللهعبدبوأقال!.الدنيا)2(فارق

عنهروى،مالكبنأنسسمعالبصرةأهلمنمعروفتابعئأنسابن

ابنمحمدأبووقال!وغيرهما.المباركبناللهعبداو،69/2وأالتيمئسليمان

.(3)ةقثصدوق:فقالاأنسبنالربيععنزرعةوأباأبىسألت:حاتمأبى

202/2عنعبيدبنوعمروالمكئمسلبمبنإسماعيلرواهوقدالثيخ:/قال

:(4)ديبعبنبعمروولاالمكىبإسماعيلنحتجلاأناإلا،أنسعنالحسن

الغضائرئالمخزومئالحسنبنالحسيناللهعبدأبوأخبرناه-0315

بنالملكعبدقلابةأبوحدثنا،السماكابنأحمدبنعثمانحدثناببغداد،

بنوعمروالمكئإسماعيلحدثنا،أنسبنقريشحدثنا،الرقاشئمحمد

بكروأبوجم!الفهرسول!قنت:قال!مالكبنأنسعن،الحسنعنعبيد،

به.جعفرأبىطريقمن(12657)أحمدوأخرجه.(446)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عيسىبنمحمدبنأحمدطريقمن2/39الدارقطنىواخرجه.(963)المعرفةفىالمصنف(2)

به.نعيمأبىطريقمن1/244المعانىشرحفىوالطحاوى

.صدوق:تالحاتمأباأنوفيه.3/454والتحديلالجرح(3)

،198/3الكمالوتهذيب،198/2والتحديلالجرح:فىينظر.المكىمسلمبنإسماعيلهو(4)

والتحديل=الجرح:فىينظرعبيدبنوعمرو.الحديثضعيف:1/74التقريبفىحجرابنوتال
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...الصبحصلاةفىالقنوتأصليتركلمأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

الوارثعبدورواه.(1)فارقتهمحتى-راج:قالوأحسبه-!فروعثمانوعمر

.(2)الغداةصلاةفى:وقالعبيدبنعمروعنسعيدابن

فمنها:زضالغخلفائهعنثمجميمالنبىعنشواهدهذاولحديثهما

العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناما-3151

بنمحمدالفهعبدأبوحدثناقالا:العنبرىالفهعبدبنمحمدبنويحيى

عن،دعلجبنخليدحدثنا،النفيلئمحمدبنالقهعبدحدثنا،العبدئإبراهيم

فقنت،!صالقهرسولخلفصفيت:قالل!بهمالبنبنأنسعن،قتادة

.فقنت)3(عثمانوخلف،فقنتعمروخلف

عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعل!أبوأخبرناماومنها-3152

حدثناسعيد،بنيحيىحدثنابندار،حدثنا،(4)ال!اجئحدثنا،الحافظ

بعد:قالالضبحفىالقنوتعنعثماناباسألت:قالحمىبنالعؤام

إسنادهذا.()!ضزوعثمانوعمربكرأبىعن:قالعضن؟:قلت.ع!زلا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.123/22الكمالوتهذيب،5/1750عدىلابنوالكامل،6/246=

الهيثمىوقال.بهقريمئ!طريقمن(6703)والبزار.بهالسماكعمانعن2/04الدارقطنىأخرجه

.موثقونورجاله:2/139المجمعفى

عمروطريقمن2/04والدارقطنى.بهالرارثعدطريقمن(965)المعرفةفىالمصنفأخرجه

عوفعنالرارثعدعنفصيرهبعضهموغلط:1/245التخيصفىحجرابنوقال.بهعبيدابن

ولا،القدريةراسعبيدابنوهرعمروروايةمنهوبل،كذلكولي!الصحةالحديثظاهرفصار

حجة.بحديثهيقوم

-455)الاثارتهذيبفىالطبرىوأخرجه.بهالنفيلىطريقمن3/918الكاملفىعدىابنأخرجه

أحمد.لينهخليد:2/645الذهبىوقال.بهخليدطريقمن(عباسابنمسند

الكامل.فىوكذاالساجى!.اصوابه:سحاشيةوفىإالافعى".:م،سفى

.5/2020الكاملفىعدىوابن،(966)المعرفةفىالمصنف
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...الصبحصلاةفىالقنوتأصليتركلمأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

.عندهالثقاتعنإلايحدثلاسعيدبنويحيىحسن.

203/2أخبرنا،الخطيبيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبووأخبرنا/-3153

حدثنا،موسىبن(1)رشبحدثنا،البربهارىالحسنبنمحمدبحرأبو

صليت:قالطارقعنمخارقاظ(69/21حدثنى،سفيانحدثنا،الحميدى

.فقنت)2(الضبحعمرخلف

عن،سليمبنيحيىحدثنا،الحميدىحدثنا:وبإسناده-3154

ههنايقنتعمرسمعت:قالعميربنعبيدعن،عطاءعن،أميةبنإسماعيل

.(3)بمكةالفجرفى

عن،جريجابنعن،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا:وبإسناده-5531

موصولة.صحيحةرواياتوهذه.(4)مثلهعمرعن،عميربنعبيدعن،عطاء

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5631

شعبةأخبرناالجعد،بنعلئحدثنا،المرثدىبشربنأحمدحدثنا،بالويه

ابنهوإسحاقبنمحمدحدثنا،الذارمئعلىبنالحسينوأخبرخ!قال:

عن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنابشئار،بنمحمدحدثنا،خزيمة

فىريهبهبن-الخطابعمرخلفصليت:قالطالأسودعن،براهيمإعن،حماد

.7/76بغدادتاريخوينظر"بهثير".:سفى(1)

به.سفيانطريقمن1/025المعانىشرحفىوالطحاوى،(4979)الرزاقعبدأخرجه(2)

من1/942المعانىشرحفىوالطحاوى.بهإسماعلطريقمن(966)عقبالمعرفةفىالمصنفأخرجه(3)

به.عطاءطريق

جريح.ابنطريقمن(51203)ضيبةأبىوابن.بهسفيانطريقمن(967)المعرفةفىالمصنفأخرجه(4)
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...الصبحصلاةفىالقنوتأصليتركلمأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

.الفجر)1(صلاةفىإلايقنتكانفماوالحضررف!لا

فىيقنتفكان:وقالبإسنادهشعبةعنإياسبىأبىبنادمورواه-5731

أبو.أخبرنماهصلواتهسائرفىيقنتولاالفجر،صلاةمنالثانيةالركعة

حدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،الحسنبنالرحمنعبدحدثنا،الفهعبد

.(2)فذكره.شعبةحدثنا،ادم

:الذىالحديثفىوقعاختصابى/علىدليلهذاوفى

حدثناأحمد،بنحاجبأخبرنا،الحسنابنبكرأبوأخبرنا-3158

الأسودأن،إبراهيمعن،منصورعن،الفضيلحدثنا،منيببنالرحيمعبد

.(3)يقنتفلمالفجرعمرخلفصفيناقالا:ميمونبنوعمرو

فىحمادفروايةسليمانأبىبنحضادمنوأوثقأحفظكانوإنمنصور

.القنوتفىعمرعنالمشهورالمذهبتوافقهذا

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد-5931

بنسعيدحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

خلفصليت،و170/21:قالالنهدئعثمانأبىعن،عوفحدثناعامبر،

.(367)الجعدياتفىالغوى(1)

صحيح.سنده:وقالشمعبة.عنادمعن1/244التحقيقكتابتنقيحفىالذهبىذكره(2)

والطبرى.بهمنصورطريقمن1/025المعانىشرحفىوالطحاوى،(4948)الرزاقعبدأخرجه(3)

.51وحاجب:2/646الذهبىوقال.إبراهمطريقمن(عباسابنمسند-652)الآثارتهذيبفى

.(3936)فىوسيأتى
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...الصبحصلاةفىالقنوتأصليتركلمأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

يقنت.فكانسنينلست4!رعمر

،(1)ى!لاصلاةفىقنتعمرأن،عثمانأبىعنالتيمئسليمانورواه

فىوالقول.(2)تعالىاللهشاءإننذكرهماعلىعمرعنرافعأبوأيضاورواه

وبالفه،يحفظولميشاهدلممنقوللاوحفظشاهدمنقولهذامثل

التوفيق.

المقرئالتميمئخشيشبنعلىبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-0316

بنأحمدأخبرنا،الأزدىالفهعبدبنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا،بالكوفة

حصين،أبىعن،سفيانعن،موسىبنالفهعبيدأخبرنا،غرررأبىبنحازم

صحيحعلىعنوهذاالفجر)3(.فىز!جبهعلئقنت:قالمعقلبناللهعبدعن

.مشهور

الحسنأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدابننصرأبووأخبرنا-3161

2/205علىحدثنا/،غنامبناللهعبدحدثنا،السزاجإسماعيلبنالحسنبنمحمد

عن،ثابتأبىبنحبيبعن،خليفةبن(4)رطفعن،شريكأخبرنا،حكيمابن

قنتحينالفجرفى،!فرعلياأسمعكأنى:قالالكاهلىسويدبنالرحمنعبد

.(ونستغفرك)نستعينكإنااللهم:يقولوهو

.(عباسابنمسند-591)الاثارتهذيبفىالطبرىاخرجه(1)

.(3178)فى)2(سيأتى

موسى.أباعلىمعوزادبه.سفيانطريقمن1/251المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.7/30النبلاءأعلامسيروينظر"مطر،،:م،سفى(4)

به.شريكعن1/246التنقيحفىالذهبىوذكرهبه.حبيبطريقمن(4978)الرزاقعبداخرجه(5)
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...الصبحصلاةفىالقنوتأصليتر&لمأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

الرحمنعبدأخبرناالعمرى،الفتحأبوالإمامأخبرنا-3162

أخبرناالجعد،بنعلئحدثنا،البغوئالقاسمأبوحدثنا،الشريحى

ابنمعصليت:قالعرفجةعن،زرعةأبىبنعثمانعن،شريك

.فقنت)1(علىمعوصليت،يقنتفلمالفجرصلاةد!بهمسعود

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-6331

ابنهوسعيدأخبرنا،إسحادتىبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

هذافىالضبحصلاةعبالسابنصلى:قالرجاءأبىعن،عوفعن،عامر

.(238:البترةأقنتينمهـودئهوقوموأ):الايةهذهوقرأفقنتالمسجد

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-6431

ابنيعنىعلئحدثنا،ببغدادالبغوىالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبدالقاسم

ليلىأبىابنسمعت(ظ21/170:قالمزةبنعمروعن،شعبةأخبرنا،الجعد

عمرو:قالالضبح.فىيقنتكانأنه،!النبىعنالبراء،عن،يحذث

مراء.أصاحبكان،الفهعبدكأصحابيكنلم:فقاللابراهيمذلكفذكرت

قطكاليومرأيناماتالله:المسجدأهلفقال.القنوتفتركتفرجعت:قال

إبراهيم،ذلكفبلغ،القنوتإلىفرجعت:قالمسجدنا.فىيزللمشيئا

.(2)صلاتهعلىمغلوبهذا:فقالفلقينى

ليس،مرضىغيروإياهاللهرحمناالنخعىإبراهيممنوهذا:الشيخقال

بنحوهعثمانطريقمن6/180الطبقاتفىسعدابنواخرجه.(2168)الجعدياتفىالبغوى(1)

على.ذكربدونبنحوهعثمانطريقمن(7032)ثيبةأبىوابنمسعود.ابنذكربدون

."والمغرب"الصبع:بلفظ(3134)فىوتقدم.(72)الجعدياتفىالبغوى(2)
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الركوعبعديقنتأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

لاغيرهعندووجدر!عبهمسعودبناللهعبدأصحابعنديوجدلاعلمكل

ثقة،الراوىوكانالفهعبدأصحابمنأعلىكانإذابهيؤخذبل،بهيؤخذ

أنهالمسجدأهلعنمرةبنعمروأخبروقد،ثقةليلىأبىبنالرحمنوعبد

مسجدهم.فى/يزللم

الفجر:صلاةفىقنتأنهاخروجهمندتماجبهعازببنالبراءعنوروينا

محمدبنإسماعيلأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-3165

عن،سفيانحدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنامحمد،بنعباسحدثنا،الصفار

.الفجر)1(فىقنتأنهالبراء،عنالبراء،بنعبيدعن،دثاربنمحارب

الركوعبعديقنتأنهعلىالدليلباب

،القطانزيادابنسهلأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3166

بنشيبانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،القاضىعيسىبنمحمدبنأحمدحدثنا

أبىعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،الرحمنعبد

أبوفكان.!ي!اللهبرسولصلاةأقربكملأناوالله:قال4!رهريرة

اللهسمع:يقولمابعدالصبحصلاةمنالأخيرةالركعةفىيقنت4!فرهريرة

.(2)الكافرينويلعنللمؤمنينفيدعو.حمدهلمن

به.سفيانطريقمن(عباسابنمسند-628)الاثارتهذيبفىوالطبرى،(7076)شيجةأبىابنأخرجه(1)

زيادابنسهلأبىطريقمن72صالاعتبارفىالحازمىوأخرجه.(454)الصغرىفىالمصنف(2)

.(3132)فىوتقدمبه.القطالأ
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الركوعبعديقنتأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

بنعلى،و21/171الحسنأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6731

حدثهم،إبراهيمبنمسلمأن-،مسلمأبوأخبرنا،العدلسختويهبنمحمد

يدعو،الركوعبعدشهراقنتلمجتالنبئأن،أنسعن،قتادةعن،هشامحدثنا

بنمسلمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)العربأحياءمنأحياءعلى

.(2)براهيمإ

الوكيل،مهدىبنمحمدبنأحمدبنجامعالخيرأبوأخبرنا-3168

حدثنا،الذارمئسعيدبنعثمانحدثنا،المحفداباذئطاهرأبوأخبرنا

بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(حرببنسليمان

بنحقادحدثناقالا:مسذدحدثنا،القاضىيوسفأخبرنا،الاسماعيلئ

سئل:أنه،ل!!جبهمالكبنأنسعن،سيرينبنمحمدعن،أئوبعنزيد،

وأالركوعقبل:لهفقيل.نعم:قال؟الضبحصلاةفىجموالفهرسولقنتهل

لفظ.القنوتأوالقياماليسيرأدرىفلا:قال.يسيراالركوعبعد:قال؟بعده

قنت:مالكبنأنسسئلمسدد:حديثوفى،سليمانحديث

الركوعبعد:قال؟بعدهأوالزكوعقبلالضبحصلاةفىخميوالفهرسول

.مسذد)4(عن""الصحيحفىالبخارىرواه.3يسيرا

.(3146)افتقدم(1)

.(4089)البخارى(2)

به.حمادطريقمن(0701)والنسائىبه.ومسددحرببنسليمانعن(1444)داود(بوأخرجه(3)

به.أيوبطريقمن(1184)ماجهوابن

.(1001)البخارى(4)
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الركوعبعديقنتأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

جعفر،أبىابنعمروبوأأخبرنى،الحافظاللهعبدبوأوأخبرنا-6931

عن،أيوبعن،إسماعيلحدثنا،حرببنزهيرحدثنا،يعلىأبوأخبرنا

نعم:قالالضبح؟صلاةفىلمج!اللهرسولقنتهل:لأنسقلت:قالمحمد

الصبح؟صلاةفى!واللهرسولقنتهل:ذلكبعدسئلثم.الركوعبعد

2/207حرببنزهيرعن/"الصحيح"فىمسلمرواهيسيرا)1(.الركوعبعدنعم:قال

(2)ص
وغيره

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3175

بنمخلدأخبرنا،المعروفأبىابنالحسنأبووأخبرنما.إسحادتىبنمحمد

حدثنامسدد،حدثناظأ171/21،يعقوببنيوسفحدثناقالا:جعفر

عنمالكبنأنسسألت:قالالأحولعاصمحدثنازياد،بنالواحدعبد

قلت:.قبله:قال؟بعدهأوالركوعقبل:قلت.القنوتكانقد:فقالالقنوت

قنتإنما،كذب:قال.الركوعبعدقلتأنكعنكأخبرنحطفلاناإن

سبعينزهاءالقراءلهميقالقومابعثكانأنه؟شهراالركوعبعد!والفهرسول

وكان،أولئكدونالمشركينمنقومفقتلهم،المشركينمنقومإلىرجلا

رواه.(3)عليهميدعوشهراكي!اللهرسولفقنت،عهذع!ي!اللهرسولوبينبينهم

به.إسماعيلعن(17121)احمدوأخرجه.(2832)يعلىأبو(1)

.(677/298)مسلم(2)

من(677/130)ومسلم،(12705)وأحمدالواحد.عبدطريقمن(0964)البخارىأخرجه(3)

به.عاصمطريق

-ا43-



الركوعبعديقنتأنهعليالدليلبابالصلاةكتاب

:الأحولعاصمعنالروايةهذهفىكذا.(1)دذسمعن"الصحيح"فىالبخارئ

،القزاءقتلواائذينعلىيدعوكانحينشهراكانإنماالركوعبعدالقنوتأن

.الزكوعقبلهوإنماوبعدهذلكقبلالقنوتأنوأوهم

فدعا:قالالقراءقصةفىأنسعنصهيببنالعزيزعبدوروى

كناوما،القنوتبدءوذلك،الغداةصلاةفىعليهمشهرالمجي!الفهرسول

وأالركوعأبعد:القنوتعنأنساسألرجلاأنالعزيزعبدروىثمنقنت.

.(2)القراءةمنالفراغعندبللا:قال؟القراءةمنالفراغعند

كانفيهلمجحقهالنبىقنوتأنالقزاء،قضةغيرفىهريرةأبىعنرؤيناوقد

عمر:ابنعنوكذلك،الزكوعبعد

بنمحمدالنضرأبوأخبرنا،بطوسالروذبارئعلىأبوأخبرنا-3171

الحسنأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبو.وأخبرناالفقيهيوسفبنمحمد

:قالالذارمئسعيدبنعثمانحدثناقالا:عبدوسبنمحمدبنأحمد

أخبرك!،الزهرئعنأخبرهحمنئأبىبنشعيبأن،اليمانأبىعلىقرأنا

بنسلمةوأبوهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبن(و172/21بكرأبو

يرفعحينخم!الفهرسولكان:هريرةأبوقال:قالاعوفبنالرحمنعبد

ووالملا!رلي!عوالحمد".ولكرشما،حمدهلمناله"سمع:فيقولصلبه

أبىبنوعثالتقهشابم،بنوسلمةالوليد،بنالوليدأنج"الفهم:فيقولبأسمائهم

.(2001)رىلبخاا(1)

.(0884)البخارىأخرجه(2)
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الركوعبعديقنتأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

واجعلهامضر،علىوطأتكاشدداللهم،المؤمنينمنوالمستضعفين،ربيعة

يخالفونيومئذمضرمنالمشرقوأهل."ايوسفكسنىشينعليهم

.(2)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)!يجملاللهرسول

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3172

عن،معمرأخبرنا،المباركابنحدثنا،حفادبننعيمحدثنا،سعيدبنعثمان

إذالمججدالنبىسمعأنه،أبيهعنحدثه،اللهعبدبنسالمعن،الزهرى

فلاناالعن"اللهم:قالا!جرمنالآخرةالركعةفىالركوعمنرأسهرفع

اللهنزل!فأالحمد".لكربنا،حمدهلمنالله)اسمع:يقولمابعدوفلانا".وفلانا

البخارىرواه.(3)الآية(128:عمرانالأ!!ئشالأقرمنلك)ليش:وجلعر

المباركبناللهعبدعنالسلمىاللهعبدبنيحيىعن"الصحيح"فى

208/2بنسالمسمعت:قال!سفيانأبىبنحنظلةوعن:فقالوزاد/،بإسناده

بنولسهيلأمئةبنصفوانعلىيدعولمجي!اللهرسول!كان:يقول!الفهعبد

قوله:إلىشئلم!.الأقرمنلك)ليش:فنزلتهشامبنوالحارثعمرو

.)طئمو%!

النسوى،محمدبنأحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدبوأأخبرناه-7331

الله،عبدبنيحيىحدثنا،البخارىهومحماحدثنا،شاكبربنحفادحدثنا

به.شعيبطريقمن(عباسابنمسند-544)الآثارتهذيبفىالطبرىأخرجه(1)

.(308)البخارى(2)

.(3136)فىتقدم(3)

-145-
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الصلاةكتاب

.(1)فذكره.الفهعبدحدثنا

الركوعبعديقنتأنهعليالدليلباب

موصولا،أبيهعنسالمعنحمزةبنعمراظ،72/21عنهذاروىوقد

.سهيلى)2(بدلىسفيانأباذكرأنهإلا

محمدحدثناالوليد،أبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3174

عن،عمروبنمحمدعن،إسماعيلحدثنا،حجربنعلئحدثنا،سليمانابن

بنخفافقالى:قالىأنه،خفافبنالحارثعن،حرملةبنالفهعبدبنخالد

وأسلملها،الفهغفر"غفار:فقالرأسهرفعثمجمي!الفهرسولركع:إيماء

رعلأوالعن،لحيانبنىالعناللهئم،ورسولهاللهعصتوعصئة،اللهسالمها

.(4)كلذلأجلالكفرة(3)لعنةفجعلت:خالاقالىساجذا.خزثموذصان((.

أنهإلا،حجربنوعلىوقتيبةأيوببنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه

.()فجعلت:خفافقالى:قالى

الزكوع:بعدبالقنوتأفتىأنه،أنسعنالأحولىعاصمعنورؤينا

العباسأبوحدثنا،العطارالفوارسأبىابنصادقأبوأخبرنا-3175

حدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنا،الدورئمحمدبنالعئاسحدثنا،الأصم

كيف:فقلتشهرا.جمي!النبئقنتإنما:قالأنسعن،عاصمعن،سفيان

.(9604)لبخارىا(1)

غريب.حسن:مذىلتراوقال،عمروبنسهل:أحمدوعند(4003)مذىوالتر،(4675)(حمدأخرجه(2)

.،اللهالعنة:م،سفى(3)

به.خالدطريقمن(16571)وأحمد.بهعمروبنمحمدطريقمن(1984)حبانابنأخرجه(4)

.(679/308)مسلم(5)
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الركوعبعديقثتأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

.(1)كوعلرابعد:قال؟القنوت

قنتإنما:وقوله.الركوعبعدالمعتادالمطلقالقنوتأنأخبرقدذافهو

أكثرالركوعبعدالقنوتورواة.أعلمتعالىوالله،اللعنبهيريدشهرا.

أشهرفىرفل!الراشدونالخلفاءدرجهذاوعلى،أولىفهو،وأحفظ

وأكثرها.عنهمالروايات

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-3176

أبىبنإسحاقحدثنا،الحناطأحمدبنمحمدبنسعيدحدثنا،الحافظ

أبىعن،مازنبنىمنرجلالعوامحدثنازيد،بنحمادحدثنا،إسرائيل

.(2)الركوعبعدوأ173/21الصبحصلاةفىقنتار!جمماوعمربكرأباأن،عثمان

بنعثمان:بزيادةحمزةبنالعوامعنالقطانسعيدبنيحيىعنورويناه-

.(3)!امتلعفان

الأموى،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرناه-3177

الأحولعاصمعن،شعبةحدثنا،مسلمبنعفانحدثناالصغاض!،حدثنا

يحدثعثمانأباسمعأنه،هؤلاءكلأخبرض!،زيدبنوعلىالتيمىوسليمان

.الركوعبعديقنتكانأنه،عمرعن

به.سفيانطريقمن(13280)احمدأخرجه(1)

.2/33الدارقطنى(2)

به.يحصطريقمن.(7078)شيبةابىابناخرجه(3)
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209/2

الركوعبعديقنتأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

ببغداد،العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلىوأخبرنا-3178

بنأحمدحدثنا،ملاعببنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

صلاةفىقنتعمرأن،رافعأبىعن،الحسنعن،وهي!بحدثنا،إسحاق

.الزكوع)1(بعدالصبح

بنأحمدبنمحمدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3179

أبىبنيزيدعن،شعبةحدثنا،روححدثنا،يونسبنمحمدأخبرنا،بالويه

.(2)محن:قال؟الركوعبعد:قلتعمر.قنت:قالوهببنزيدعنزياد،

كانعلئاأنيحذثونأشياخناسمعت:قالزيادأبىبنيزيدعنوبإسناده

.(3)الركوعبعدحبم!صلاصلاةفىيقنت

عنهماتعالى/اللهرضىوعلىعمرعنروىوقد:اللهرحمهالشيخقل

.بعدهعمرعنوالضحيحالزكوع)4(،قبل

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبووأخبرنا-5831

أبىبنبكاربنأحمدحدثنى،بحرانالسلمئمعشرأبىبنالحسينعروبة

عن،قتادةعن،دعلجبنخليدعن،يزيدبنمخلدحدثنا،الحرانئميمونة

ثم،الركوعبعدرصينوعثمانوعمربكروأبولمخ!النبئقنت:قالل!لا!نهأنس

رافع.أبىذكربدونالحسنطريقمن(4986)الرزاقعبدأخرجه(1)

.الركوعقبل:وعنده،بهيزيدطريقمن(7084)شيبةأبىابنأخر!(2)

شعبة.طريقمن(عباسابنمسند-622)الآثارتهذيبفىالطبرىأخرجه(3)

المعانىشرحفىوالطحاوىعمر.عن(عباسابنمسند-614)الاثارتهذيبفىالطبرىأخرجه(4)

على.عن251/1

-ا48-



القنوتدعاءبابالصلاةكتاب

الصلاةفىالقنوتيجعلأنرقريهنهعثمانإلىالناسفطلب،الديارتباعدت

لادعلجبنخليد.(1)الركوعقبلفقنت،الصلاةيدركوالكىالركوعقبل

كفايه.مضىوفيما.2بهيحتج

القنوتذعاءباب

بناللهعبدبنمحمدبنمحمدمنصورأبوأخبرنا(ظ3181-173/21

بنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،بالكوفةالنخعىإبراهيمأولادمننوح

بناللهعبيدأخبرنا،غرورأبىبنحازمبنأحمدحدثنا،الشيبانئدحيم

أبىعن،مريمأبىبنبريدعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلأخبرنا،موسى

ص!لىجواللهرسولعفمنى:قالعلىبن-(3)الحسنأوحسن-عن،الحوراء

عافيت،فيمنوعافنى،هديتفيمناهدنى"اللهم:القنوتفىأقولهنكلمات

ولاتقضىإنك،قفميتماشروقنى،أعطيتفيمالىوبارك،توليتفيمنوتولنى

.(4)"وتعاليتربناتباركت،عاديتمنيعزولا،واليتمنيذللاوإنه،عليكيقضى

(1)

(2)

(3)

(4)

الحديثناسعخفىت!اشوأبن،(عباسابنمسند-554)الآثارتهذيبفىالطبرىأخرجه

به.خليدطريقمن(219)ومنسوخه

والجرح،3/199الكبيرالتاريخفىعليهالكلامينظر.السدوسىمىالشاعمروأبو،دعلجبنخليد

أبنوقال.8/307الكمالوتثذيب،3/47والكامل،1/285والمجروحين،3/384والتعديل

ضعيف.:227/1.التقريبفىحجر

تثذيبوينظربعد.المصنفكلاممفهوموهوالتخريجمصادرمنوالمثبت."الحسين":م،سفى

.9/171الكمال

مذىوالتر،(6241)أوددوأبو،(1172)وأحمد.بهإسرائيلطريقمن(9501)خزيمةابنأخرجه

-:الترمذىبه.وقالإسحاقأبىطريقمن،(1178)ماجهوابن،(1744)والنسائى،(464)

-ا49-



القنوتدعاءبابالصلاةكتاب

لمالشكفكأنعلى.بن(1)الحسنأوالحسنعن:كتابهأصلفىكانكذا

هذهكتابهأصلفىوكان،النسبةأوالاطلاقفىوقعوإنماالحسنفىيقع

.((عاديتمنيعز"ولا:الزيادة

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3182

بنمحمدحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الأسفاطئالفضلبنالعئاسحدثنا

أبوحدثنا،مريمأبىبنبريدحدثنى،صالحبنالعلاءحدثنا،العبدئبشر

:فقاللمجر؟اللهرسولمنعقلتماعلىبنالحسنسألت:قالالحوراء

وتولنى،عافيتفيمنوعافنى،هديتفيمناهدنى)اللهم:قولهنأدعوابعفميى

يقضىولاتقضىإئك،قضيتماشروقنى،أعطيتفيمالىوبارك،توليتفيمن

فذكرت:قال."وتعاليتربناتباركت،واليتمنيذللا"إنه:قالأراه."عليك

صلاةفىبهيدعوأبىكانالذىالدعاءإنه:فقال،الحنفئةابنلمحمدذلك

.قنوته)2(فىالفجر

الحنفية:ابنلمحمدذلكذكرت:يقولبريد:الشيخقل

بن،و174/21الحسنبنأحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنافقد-3183

أخبرنا/،الذارقطنىالحسنأبىبخطسماعهأصلمنببغدادالبزارإسحاق2/210

.(4689)فىوسياتىبه.بريدطريقمن(945)حبانوابن=حسن.

أالحسين!.:م،سفى(1)

(748)الدعاءفىالطبرانىوأخرجه.(380)البهيرالدعراتوفى،(453)الصغرىفىالمصنف(2)إ

به.العلاءطريقمن
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القنوتدعاءبابالصلاةكتاب

يحيىأبوحدثنا،بمكةالفاكهئإسحاقبنمحمدبنالفهعبدمحمدأبو

أخبرنا،أبىأخبرخ!،(1)مسرةأبىبنالحارثبنزكريابنأحمدبناللهعبد

أخبرنى،جريجابنعنرواد،أبىبنالعزيزعبدابنيعنىالمجيدعبد

عباسابنسمعت:قالأخبرهمريمأبىبنبريدأن،هرمزبنالرحمنعبد

فىيقنتلمج!النبئكان:يقولانبالخيفالحنفيةابنهوعلىبنومحمد

هديت،فيمناهدنى"اللهم:ا!لماتبهؤلاءالليلوتروفىالصبحصلاة

قفميت،ماشروقنى،أعطيتفيمالىوبارك،توليتفيماوتولنى،عافيتفيمنوعافنى

.(2)"وتعاليتربناتباركت،واليتمنيذذلاإنه،عليكيقضىولاتقفمىإئك

الحافظ،الفهعبدأبوأخبرظكمامسلمبنالوليدعنورؤينا-3184

بنمحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الفقيهمحمدبنحسانالوليدأبوحدثنا

ابنحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،الأزرقخالدبنهشامحدثنا،سليمان

:قالعباسبنالفهعبدعن،مريمأبىبنبريدعن،هرمزابنعن،جريج

"اللهم:الصبحصلاةمنالقنوتفىبهندعودعاءيعفمناع!حواللهرسولكان

أعطيت،فيمالناوبارك،توليتفيمنوتولنا،عافيتفيمنوعافنا،هديتفيمناهدنا

ربناتباركت،واليتمنيذللاإنه،عليكيقضىولاتقضىإنك،قضيتماشروقنا

بريدروايةفذى،جريجابنعنالحراخ!يزيدبنمخلدورواه.(3)((وتعاليت

.12/632النبلاءأعلامسيروينظر.""ميسرة:م،سفى(1)

وما،مسرةابىبنزكريابنأحمدهويحىأبىوالد:2/065الذهبىوقال.(201)فوائدهفىالفاكهى(2)

جماعة.إسحاقبىأعنرواهفقد؟ثبتابريدعنإسحاقأبىوطريق،الحديثةنكارمعجرحافيهماعلمت

.(4957)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

-ا5-ا



القنوتدعاءبابالصلاةكتاب

بريا:قالثم،وترهفىالدعاءهذاابنتهابنىأحدلمج!النبىتعليمفىمرسلة

يقولها(ظ21/174جم!اللهرسولىكان:يقولانعباسوابنالحنفئةابنسمعت

:قالنهألاإ،جريجابنعنموئالأصفوانبوأرواهوكذلك،الليلقنوتفى

قنوتفى:الحنفئةوابنعباسبىابنحديثفىوقالى.هرمزبنالفهعبدعن

وقنوتالمخبحةصلالقنوتوقعالدعاءاهذتعليمأنكلهابهذفصخ.الصئ!بحةصلا

التوفيق.وبالله،ذكرناهماالفذينالوجهينمنالحديثأخذبريداوأن،الوتر

بنمحمدالعباسأبوحدثناالحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-3185

أخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالىالخولاخ!نصبربنبحرحدثنا،يعقوب

بينا:قالىعمرانأبىبنخالدعنالقاهر،عبدعن،صالحبنمعاوية

اسكت،أنإليهفأومأجبريلجاءهإذمضرعلىيدعولمج!القهرسولى

بعثكوإنمالعانا،ولاستابايبعثكلمالقهإنمحمد،يا:فقالى،فسكت

يحذبهخأؤعيتئيؤباؤشئلمالأترمنلك)لسىعذابايبعثكولم،رحمة

نستعينكإناالقهتم:القنوتهذاعفمهثم،،128:عمرانالأ!%وطهانهغ

اللهم،يكفركمنونتركونخلع،لك،.ونخضعبكونؤمن،ونستغفرك

رحمتكنرجوونحفد)1(،نسعىوإليكونسجد،نصلىولكنعبد،إياك

مرسل.هذا.(2)ملحقبالكافرينعذابكإنالجذ،عذابكونخشى

.406/1النهاية.والخدمةالعملفىنسرعأىنحفد:(11

الحرتهذايروىهكذاتفتحولاالحاءبكسروملحق.العبثولااللعبلاالحق:الجيمبكسرالجد(2)

:قالومن،لاحقبمعنىالموضعهذافىوملحقواحد،بمعنىوألحقغ.،القوملحقت:يقال

=.الاولىهىالروايةأنغيرصحيحمعنىوهو،إياهيلحقهوعزجلالفهأنأرادالحاءبفتحملحق
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القنوتدعاءبابالصلاةكتاب

موصولا:صحيحارفجبهالخطاببنعمرعنروىوقد

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8631

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

نأ،عميربنعبيدعن،عطاءعن،جريجابنحدثنى:قالسفيانعن،حفص

،والمؤمناتوللمؤمنينلنااغفراللهم:فقالالركوعبعدقنتر!جهعمر

بين!،ذات(و21/175وأصلح،قلوبهمبينوألف،والمسلماتوالمسلمين

211/2الذينالكتا"بأهلكفرةالعناللهم،وعدوهم/عدوكعلىوانصرهم

بينخالفاللهم*أولياءكويقاتلون،رسلكويكذبون،سبيلكعنيصدون

القومعنتردهلاالذىبأسكبهموأنزل،أقدامهموزلزل،كلمتهم

ونثنى،ونستغفركنستعينكإنااللهمالرحيمالرحمناللهبسم،المجرمين

اللهمالرحيمالرحمناللهبسم،يفجركمنونترئرونخلع،نكفركولاعليك

الجد،عذابكنخشىونحفد،نسعىولك،ونسجدنصلىولكنعبد،إياك

الرحمنعبدبنسعيدورواه.(1)ملحقبالكافرينعذابكإن،رحمتكونرجو

بعضه:فىهذافخالفعمر،عنأبيهعنأبزىابن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3187

نسخةفىوضبطتتقلت.349/26العروستاجوانظر.1/171قتيبةلابنالحديث-غريب

كماالوجهينصحةإلىإشارة.معا"":فوقهاوكتبوكسرهاالحاءبفتحللذهبىالمهذبمنالأصل

.3"3صوينظر.المهذبمحققذلكذكر

ابنعن(89)المراليلفىداودأبووأخرجه.(382)الكبيرالدعواتفىالمصنفعندوالحديث

يجهل.القاهرعبد:2/651الذهبىوقال.بهوهب

به.جريجابنعن(4969)الرزاقعبدأخرجه(1)
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القنوتدعاءبابالصلاةكتاب

حذثنى،الأوزاعئحدثنا،أبىأخبرخ!الوليد،بنالعئاسأخبرنا،يعقوب

صفيت:قالأبيهعن،أبزىبنالرحمنعبدبنسعيدعن،لبابةأبىبنعبدة

قبلالقراءةبعديقولفسمعته،الضبحصلاة!نهالخطاببنعمرخلف

نرجو،ونحفدنسعىوإليك،ونسجدنصفىولك،نعبدإئاكالفهئم:الزكوع

نستعينكإناالفهئم،ملحقبالكافرينعذابكإن،عذابكونخشىرحمتك

لك،ونخفحبكونؤمن،بمفركولاالخير،عليكونثنى،ونستغفرك

.يكفرك)1(منونخلع

عمرعنروىفمن،صحيحاإسناداكانوإنوهو.الزكوعقبل:قالكذا

عثمانوأبوعمير)3(بنوعبيد(2)رافعأبورواهفقد؟أكثرالركوعبعدقنوته

حسنوفىالواحد،منبالحفظأولىوالعدد،وهببنوزيدالنهدئ)4(
(5)

،ظ21/175.عنهحفظمنوحفظحفظهعلىدلالةللحديثعميربنعبيدسياق

ونستغفرك)6(.نستعينكإناالفهئم:فقالالفجرفىقنتأنه!بهعلىعنوروينا

عذابكإن:القنوتدعاءفىيقرأكانائهالعلاءبنعمروأبىعنورؤينا

.الحاءبخفضيعنى.ملحقبالكفار

به.أبزىبنالرحمنعبدطريقمن(عباسابنمسند-596)الاثارتهذيبفىالطبرىأخرجه(1)

.(3178)فىتقدم(2)

.(3186)فىتقدم(3)

.(3176،3177)فىتقدم(4)

.(3179)فىتقدم(5)

.(3161)فىتقدم(6)
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الصلاةكتاب

المنوتفىاليدينرفعباب

القنوتفىاليدينرفعباب

أخبرنا:قالاقتادةابننصروأبوالسلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-8831

نصربنصقربنعلئالقاسمأبوأخبرنا،القاضىمنصوربنيحيىمحمدأبو

مسلم،بنعفانحدثنا،كتابهمنغالبسويقةفىببغدادالسكرىموسىابن

القراءقصةفىمالكبنأنسعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثنا

رفعالغداةصلىكلماجم!اللهرسولرأيتلقد:أنس!محرفقال:قالوقتلهم

.(1)قتلوهمالذينعلىيعنى،عليهميدعويديه

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-3189

الملك،عبدبنمحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

جعفرأنهزعمواعبيدبنعمرومجلسفىشيخأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا

جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(ميمونابن

أبىابنحدثنا،أبىحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعئ

عن،النهدىعثمانأبىعن،الأنماطبتاعميمونبنجعفرعن،عدى

رفعا!!جى،3كرحتئاللهي!إن:قالاج!جمالنبىعن،!جنهالفارسىسلمان

ووقفه.هكذاميمونبنجعفررفعهخمائتتين")2(.صفرايردهماأنيديهإيىالزجل

:2/651الذهبىقالبه.عفانطريقمن(973)المعرفةفىوالمصنف،(02124)أحمدأخرجه(1)

.بالقوىلي!:الدارقطنىقالعلى

والترمذىبه.يزيدعن(23715)أحمدوأخرجه.(1014)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

(4881)داودوأبو.بهعدىأبىابنطريقمن(876)حبانوابن،(3865)ماجهوابن،(3556)

.(0132)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.جعفرطريقمن
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212/2

القنوتفىاليدينرفعبابالصلاةكتاب

فىوالحديث،(1)هنعالروايتينإحدىفىعثمانأبىعنالتيمئسليمان

فىأيديهمرفعواعنهمتعالىالفهرضىالضحابةمنعدداأنإلاجملةالذعاء

.(2)ص!النبىعنمالكبنأنسعنرؤيناهمامع،القنوت

جعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا/(و3190-176/21

بىأجعفرعن،سفيانحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

فىيديهيمدل!بهعمررأيت:قالعثمانأباسمعت:قالالأنماطبياععلى

.(3)القنوت

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3191

ميمونبنجعفرعن،سعيدبنيحيىحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا

بنايقنتثم،الناسيؤئموعمرنجىءكنا:قالالنهدئعثمانأبوحذثنى:قال

.ضبعيه)4(ويخرجكفاهيبدوحتىيديهويرفع،الركوعبعد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3192

عن،عطاءبنالوهابعبدحدثنا،الضغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

ل!بهالخطاببنعمرخلفصفيت:قالعثمانأبىعن،قتادةعنسعيد،

بياضرأيتحتىيديهورفع،الركوعبعدوقنت،""البقرةمنآيةثمانينفقرأ

حبانابنوأخرجه.موقوفا(1301)والمفاتالاسماءفىوالمصنف،(23714)أحمدأخرجه(1)

مرفوعا.(181)الدعواتفىوالمصنف،(880)

.(3188)فىتقدم(2)

به.سمانطريقمن(162)اليدينرفعفىوالبخارى،(0871)شيةأبىابنأخرجه(3)

به.مسددعن(161)اليدينرفعفىالبخارىأخرجه(4)
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القنوتفياليدينرفعبابالصلاةكتاب

.(1)الحائطوراءمنسمعحتىبالدعاءصوتهورفع،إبطيه

جميعا،القهعبدبنوبكرالحسنعن،قتادةعقالإسنادوبهذا-3193

،الركوعبعدفقنتل!جبهالخطاببنعمرخلفصليت:قال!رافعأبىعن

عنوهذا.(2)كلذمثليفعلالحسنوكان:قتادةقال!بالدعاء.وجهريديهورفع

صحيح.ل!جنهعمر

مسعودبنالقهعبدعنوروى،ضعففيهبإسناده!رعلىعنوروى

.الوتر)3(قنوتفىزنحكيماهريرةوأبى

فلستأدعاءحمتالفراغعندبالو!اليدينمسحفأما:اللهرحمهالشيخقال

أسدعاءأشىبعضهمعنيروىكانوإن،القنوتدعاءفىالسلفمنأحدعنأحفظه

وهو،4ضعصفيه،ظ21/176حديثص!لهعيمالنبىعنفيهروىوقد،الصلاةخارض!

بجريثبتلمعملفهوالصلاةفىقاوأ،الصلاةخار!بعضهمعندمستعمل

فعلهماعلىويقتصر،يفعلهألافالأولى،قياسولاثابتأثرولاصحيح

التوفيق.وبالقه،الضلاةفىبالوجهمسحهمادوناليدينرفعمنرضينالسلف

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3194

محمدبنالملكعبدحدثنا،مسلمةبناللهعبدحدثناالسجستاك!،هوداود

.(974)والمعرفة،(455)الصغرىفىالمصنف(1)

.(456،457)الصغرىفىالمصنف(2)

.(459)الصغرىفىالمصنف(3)

من(3386)مذىوالتريزيد.بنالسائبحديثمن(4921)داودوأبو،(17943)أحمدأخرجه(4)

الاتى.عباسابنحديثوينظر.492صالأذكارفىالنووىوضعفه.الخطاببنعمرحديث
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القثوتدعاءعلىيؤمنالمامومبابالصلاةكتاب

بنمحمدعن،حذثهعمن،إسحاقبنيعقوببنالفهعبدعن،أيمنابن

:قالجم!الفهرسولأن،عباسبنالفهعبدحذثنى:قالالقرظىكعب

بهافامسحوافرغتمفإذابظهورها،تسألوهولااكفكم،ببطونوجلعزالفه"سلوا

بنمحمدعنوجهغيرمنالحديثهذاروى:داودأبوقال.ا"وجوهكم

أيفث!ا.ضعيفوهوأمثلهاالطريقوهذا،واهيةكلهاكعب

حدثنا،الجراحئبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3195

زمعة،بنوهبحدثنا،ال!كرئالكريمعبدحدثنا،شاسويهبنيحى

دعاإذاالذىعنالمباركابنيعنىالفهعبدسألت:قالالباشاخ!علىأخبرخ!

وكان:قال.ذلكيفعلأرهولم:علىقالثبتا.لهأجدلم:قال،وجههمسح

يديه.يرفعوكانالوتر،فىالزكوعبعديقنتالفهعبد

القنوتدعاءعلىيؤمنالمأمومباب

أبوحدثنا،بكبربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3196

بنهلالعن،يزيدبنثابتحدثنا،الجمحئمعاويةبنالفهعبدحدثنا،داود

فىمتتابغاشهرالمجي!الفهرسولقنت:قالعباسابنعن،عكرمةعن،ختاب

:قالإذاصلاةكلدبرفى،والضبح،والعشاءوالمغرب،والعصرالطهر

منحلو!77/21أحياءعلىيدعو،الاخرةالركعةمن."حمدهلمنالثه"سمع

.(2)خلفهمنويؤمن،وعصئةوذكوانرعلعلى،سليم

به.كعببنمحمدطريقمن(1181،3866)ماجهابنوأخرجه.(1485)داودأبو(1)

.(1280)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(3141)فىوتقدم.(4314)داودأبو(2)
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الصبحصلاةفىالقنوتيرلممنبابالصلاةكتاب

الصبحصلاةفىالقنوتيرلممن/باب

بنمحمدبناللهعبدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3197

بنمحمدحدثنامنصور،بنمعلىحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،موسى

مسعودبناللهعبدعن،والأسودعلقمةعن،إبراهيمعن،حمادعن،جاير

جابربنمحمدرواهكذا.(1)صلواتهمنشىءفىلمجماللهرسولقنتما:قال

.(2)متروكوهو،السحيمئ

عن،علقمةعن،إبراهيمعنحمىآلأعور،أبوروىوقد-3198

ظهرفلما،وذكوانعصيةعلىيدعوشهراو!عالفهرسولقنت:قالالفهعبد

بنيحيىحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمد.أنجرظهالقنوتتركعليهم

حدثنا،غسانأبوحدثناالعزيز،عبدبنعلئحدثنا،القاضىمنصور

.(3)فذكرهحمىةأبىعنشريأ،

تركإنما:قالأنهاللهرحمهمهدىبنالرحمنعبدعنرويناوقد

الفعن)4(.

(1)

(2)

(3)

(4)

مطولا.بهجابربنمحمدطريقمن(7483)الأوسطفىالطبرانىأخرجه

التاريخ:فىعليهالكلامينظرالسحيمئ.اليمامىالفهعبدأبو،طلقبنشاربنجابربنمحمدهو

ضوحينوالص-،6/1382عدىلابنوالكامل،4/41للعقيلىالكبيروالضعفاء،1/53ر!ما

صدوق:150كائمالتمريبفىحجرابنوقال،24/564الكمالوتهذيب،2/270حبانلاين

يلقن.فصاروعمىكثيزا،وخلطحفظهفساءكتبهقميت

به.إسماعيلابنمالكطريقمن(5691)والبزارالعزيز.عبدبنعلىعن(9973)الطبرانىأخرجه

الأعورحمزةأبووفيه:2/137المجمعفىالهيثمىوقال.بهشريكطريقمن(4305)يعلىوأيو

ضعيف.وهوالقصاب

.(3147)عقبتقالم
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الصبحصلاةفىالقنوتيرلممنبابالصلاةكتاب

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-3199

أبىعن،عوانةأبوحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

جمرالقهرسولخلفصفيتقدأليسأبتيا:لأبىقلت:قالالأشجعىمالك

الفجر؟فىيقنتونفكانوا:قلتبلى.:قالعمر؟بكرلأوخلفأبىوخلف

خلفهصفىعفنيحفظهلمالأشجعئأشيمبنطارق.(1)محدثةبنئيا:قال

دونه.لهفالحكم،غيرهحفظهوقدمحدثا،فراه

حدثنا،العنزئالحسنأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0032

ابىعن،قتادةعن،هماثمحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،سعيدبنعثمان

لا:عمرلابنفقلت،يقنتفلمالضبحصلاةعمرابنمعصفيت:قالمجلز

.أصحابنا)2(منأحدعناحفظهلا:قالتقنت؟،ظ177/21اراك

فىيقدحلانن!لابعضعنغفلتهأوالضحابةبعضنسيانالثيخ:قال

.(3)وأثبتهحفظهمنرواية

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-1032

والترمذى،(58791)وأحمد.عوانةأبىطريقمن(034)الترمذىوأخرجه.(5421)الطيالسى(1)

بهمالكأبىطريقمن(1989)جانوابن،(1241)ماجهوابن،(1079)والنائى،(024)

.بنحوه

صحيح:2/653الذهبىقال.بنحوهبهقادةطريقمن1/246المعانىثرحفىالطحاوىأخرجه(2)

عمر.ابنعن

دائئا،الصبحصلاةعلىمستمرلأنه؟كالمستحيللذلكعمرابننسيان:2/654الذهبىقال(3)

.الاتباعثديد،وصاحبيه-جعللنبىملازئاوكان
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الصبحصلاةفىالقنوتيرلممنبابالصلاةكتاب

حمادحدثنا،لربيعأبومحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عندمهمقياأرأيت:يقولعمرابنسمعت:قالحرببنبشرحدثنا،زيدابن

إلا!س!اللهرسولفعلهما،لبدعةإنها،القنوتهذا،السوزةمنالقارئفراغ

.(1)تركهثمشهزا

ففيهاعمزابنعنروايتهصحتفإن،(2)ضعيفالندبئحرببنبشر

دواما.3)الركوعقبلالقنوتأنكرإنماأنهعلىدلالة

بنعلىأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرك!الذى(3وأما-2032

الطوسئ،منصوربنمحمدحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا/عمر،

،(4)حئأبىبنإبراهيمعن،ليلىأبوميسرةبنالفهعبدحدثنا،شبابةحدثنا

.()بدعةالصبحصلاةفىالقنوتأن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن

أنهعباسابنعنرويناوقد،(6)متروكالكوفئليلىوأبو،يصحلافإنه

.(7)الصبحصلاةفىقنت

214/2

(1

(2

(3

(7

.بنحوهبهحمادطريقمن2/442الكاملفىعدىابنأخرجه(

/أللبخارىالصغيرالضعفاء:فىعل!الكلامينظرالئدبئ.عمبروأبو،الأزدىحرببنلرهو(

،110/4الكمالوتهذيب،186/1والمجروحين،138/1للعقيلىالكبيروالضعفاء،21

حجرابنوتال.النسائىبهواحتج،قواهبعضهم:2/654الذهبىوقال.1/314الاعتدالوميزان

لين.فيهصدوق:98/1التقريبفى

.عمر!ابنعنروايتهصحتماوأما9:سفى(3-

.،مرة!:سفى(

.2/41ا،لدارتطنى(

.(32)عقبتقدم(

.(2199)فىتقدم(
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...الصلاةوقتحفظفىالترغيببابالصلاةكتاب

أخبرنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-0332

حدثنا،بشئاربنبراهيمإيعنىمادئ)1(الزحدثنا،مسلمبوأالقهعبدبنبراهيمإ

عن،نافعبنالفهعبدعن،الرحمنعبدبنعنبسةحدثنا،يعلىبنمحمد

الضبح)2(5صلاةفىالقنوتعننهى!تالنبئأن،سلمةأمعن،أبيه

الدارقطنئ:الحسنأبوقال:قالالفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرظ

منسماعلنافعيصخولاضعفاء،نافعبنالفهوعبدوعنبسةيعلىبنمحمد

أبىبنتصفئةعنأبيهعننافعابنعنعنبسةعنهئاجوقال:قال.سلمةائم

.(3)ت!النبئتدركلمعبيدأبىبنتوصفئة.جمي!النبىعن،و178/21عبيد

أضاعهمنعلىوالتشديدالصلاةوقتحفظفىالترغيبباب

!وساهونصحلاضهئمعنهمائذين!لقمصئن)نوئل:وجلعرالفهقال

،4،5:الماعرنأ

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدابوأخبرنا-4032

أبوحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنمصعبعن،مصرفبنطلحةعن،الايامئزبيدبنالفهعبدحدثنا،بدر

قراءةوفى.!ساهونصحلاضهتمعنهمائذين):قالوفاصأبىبنسعدعن،سعد

.وقتها)4(تركعنهاالسهو:قال.(الاهون:الفهعبد

.2/56الكمالتهذيبوينظر"الزيادىا.:صفى(1)

:(255)ماجهابنضعيففىالألبانىوقال.بهيعلىبنمحمدطريقمن(4212)ماجهابنأخرجه(2)

موضرع.

.2/38الدارقطنى(3)

بن=الفهعبدوقراءة.بهالقاضىالحسنابنبكرأبىعن(233)التلخيصتالىفىالخطيبأخرجه(4)
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...الصلاةوقتحفظفىالترغيببابالصلاةكتاب

.(1)مصرفبنطلحةعن،حوشببنخلفرواهوبمعناه

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسين!وأوأخبرنا-5532

بنأبانحدثنا،إسماعيلبن(2)موسىحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،الرزاز

لأبى:قلت:قال!سعدبنمصدبعن،النجودأبىابنهوعاصمعن،يزيد

أحدنايحذثالذىهو.!ساهونصلاخهتمعنهئمائذين!الو:تعالىالفهقول!أرأيت

السهوولكن!ةال!ئصلافىنفسهيحدثلاوأئنالا،:قال!؟ةال!ئصلافىنفسه

.وقتها)3(عنالضلاةترك

الأزدى:إبراهيمبنعكرمةأسندهوقد

أخبرناالمهراخ!،إبراهيمبنمحمدبنأحمدسهلأبوأخبرنا-6532

سليمانبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،السراجالحسنبنمحمدالحسنأبو

عن،الأزدئإبراهيمبنعكرمةحدثنا،فزوخبنشيبانحدثنا،الحضرمئ

عن!صالتبئسألت:قال!سعدعن،سعدبنمصعبعن،عميربنالملكعبد

عنالثلاةيوخرون)4،الذين"هم:قال!.!ساهونصلاتهتمعنهتم!الوائذين:قوله

-(5)
.وثها((

(2

(3

(4

.18أصخالويهلابنالواذمختصرينظر.شاذةمسعود-

به.حوشببنخلفطريقمن24/659تفسيرهفىجريرابنأخرجه(

.29/21الكمالتهذيبوينظر"محمدإ.:سفى(

به.عاصمطريقمن(704)يعلىأبوأخرجه(

.)تركوا!:سفى(

ابنوقال،يهفروخبنشانطريقمن(536)العللفىحاتمأبىوابن،(822)يعلىأبوأخرجه(

من-(1145)البزاروأخرجه.موقوفوالصحيحخطأهذا:يقولزرعةابافسمعت:حاتمأبى
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215/2

...الصلاةوقتحفظفىالترغيببابالصلاةكتاب

اللهعبدأبوأخبرنا(ظ178/21،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-0732

حدثنا،القسملىحفصبنحرمئحذثنى،غالببنمحمدحدثناالضفار،

عنهتمالذين):عنلمجيهماللهرسولسئل:بإسنادهفذكره.إبراهيمبن/عكرمة

موقوفا.يصحإنماالحديثوهذا.(1)"الوقت"إفاعة:قال.!ساهونصلاتهتم

الحديث.أئمةمنوعيرهمعينبنيحيىضغفهقد(2)إبراهيمبنوعكرمة
(3).

رحمه(4)الحسنىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-0832

بنمحمدحدثنا،الدقاقدئويهبنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،إملاءالله

:قالشعبةحدثنا،الملكعبدبنهشامالوليدأبوحدثنا،البخارىإسماعيل

أخبرنى:يقولالشيبانىعمروأباسمعت:قالأخبركأالعيزاربنالوليد

سألت:قالمسعود،بناللهعبددارإلىبيدهوأومأ،الدارهذهصاحب

أى؟ثم:!لتلوقتها"."الصلاة:قال؟اللهإلىأحبالعملأى:ككمالنبئ

ثنىوحذ:قال."اللهسبيلفى"الجهاد:قال؟أئثم:قلت.((الوالدين"بز:قال

الدارقطنىعللوينظرعمير.بنالملكعبدعنعكرمةإلاأسندهنعلمولا:وقال،بهعكرمة=طريق

4/132.

به.سعيدأبىطريقمن(397)السنةشرحفىالغوىأخرجه(1)

والجرح،7/05الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.القهعبدأبو،الأزدىإبراهيمبنعكرمةهو(2)

ولسان،3/89الاعتدالوميزان،2/185الجرزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،7/11والتعديل

.4/181لميزانا

.2/412الدورىبروايةمعينابنتاريخ(3)

.1/15فىترجمتهوتقدمت)الحسينىأ.:م،سفى(4)
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...الصلاةوقتحفحرفىالترغيببابالصلاةكتاب

"الصحيح"،فىالبخارىأخرجههكذالزادنى)1(.استزدتهولو،بهن

.(2)شعبةعنآخروجهمنمسلموأخرجه

سهلأبوحدثنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-0932

،إياسأبىبنآدمحدثنا،البلدىالهيثمبنإبراهيمحدثنا،القطانزيادابن

الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(مطرفبنمحمديعنىغسانأبوحدثنا

أبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا،لهواللفظ

بنزيدعن،مطرفابنهومحماأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،طالب

نأمحمدأبوزعم:قالالصنابحىالفهعبدعن،يساربنعطاءعن،أسلم

سمعتأنىأشهد،(3)دمحمأبوكذب:عبادةفقالواجمب.الوتر

وضوءهنأحسنمن،اللهافترضهنصلوات"خصمق:يقولجمسماللهرسول

نأعهداللهعندلهكانوخشوعهن،ركوعهنوأتم(و179/21لوقتهن،وصلاتهن

ليس.(4)"عذبهشاءوإنله،غفرشاءإنعهد،اللهعندلهفليسيفعللمومنله،يغفر

من(1477)حبانوابن،(609)والنسائى،(389،4186؟)احمدواخرجه.(527)البخارى(1)

به.شعبةطريق

.(85/139)مسلم(2)

ضدالكذبأنكما،الصوابضدكونهفىيشبههلأنه؟كذباسماه،اخطا:اى:محمدابوكذب(3)

يدخلهلاوالاجتهاد،واجبالوترأنإلىاداهباجتهادقالهوإنما،بمخبرليسالرجلوهذا...الصدق

.4/159النهايةالخطأ.يدخلهوإنما،الكذب

مطرتبنمحمدطريقمن(42270)وأحمد.بههارونبنيزيدطريقمن(425)داودأبواخرجه(4)

.(041)داودابىصحيحفىالالبانىوصححه.(6574)فىوسيأتى.(1713)فىوتقدم.به
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...الصلاةوقتحفظفىالترغيببابالصلاةكتاب

.الصنابحى)1(اللهعبدأبىعن:وقالالوتر،ذكرادمحديثفى

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5132

خلفأبىبنأحمدمدحاأبووأخبرنا)ح(سليمانبنالفهعبدبنمحمدحدثنا

بنمحمدحدثناالجوسقاك!،مسعودبنيزدادبنمحمدحدثنا،الصوفئ

بنحفصحدثنا،الأشعثئعمروبنسعيدحدثنا،سليمانبنالفهعبد

أنسعن،الفقيريزيدعن،كدامبنلمسعرجليسالرحمنعبدعن،غياث

تأخيرهمأمتىعلىأخافماأخوفاإن:!عالفهرسولقال:قالمالكابن

.وكعهاأعنالضلاةوتعجيلهموكعها،عنالضلاة

بنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمابنبكرأبوأخبرناه-3211

بنمحمدحدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثناالأصبهاك!،الفهعبد

ثمالحديثهذافذكر.الأشعثئحدثنا:قالأحمدحدثنا،البخارىإسماعيل

.(2)الحديثهذاأيشأدرىلا:البخارئقال

وقد،أعلموالفه،هذاالرحمنعبدحاليعرفلالائهوهذا:الشيخقال

كفاية.وفيهاالمواقيتفىالأخبار*مضت

حفصعن،(3الحديثهذافذكر3)،الأشعثىغيررواهوقد-3212

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه.فأسنده

.5/291،429/6الإصابةينظر(1)

قال.3/474الميزانلسانوينظر.الحديثهذاأل!أدرىلا:ذكردون،5/372الكبيرالتاريخ(2)

.مجهولالرحمنوعبد،منكرالخبر:2/655الذهبى

قبلها.ممانظرانتقالولعلها،م،سفىالجملةهذهجاءتكذا(3-3)
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نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكتاب

الحسن،بنعلئالشعثاءأبوحدثنا،عصامبنسعيدبنمحمدبنأحمد

عن،الزقاشىيزيدعنزياد،بنالرحمنعبدعن،غياثبنحفصحدثنا

.نحوه،ظ179/21!هيجملالنبىعن،مالكبنأنس

محمويهابنبكرأبوحدثناالزوذبارئ،علىأبوأخبرنا-3213

شعبة،حدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،القلانسئجعفرحدثنا،العسكرى

كانما:عائشةسألت:قالالأسودعن،إبراهيمعن،الحكمعن

تعنى:قال-أهلهمهنةفىيكونكان:فقالت؟أهلهفىيصنعلمجيه!اللهرسول

فىالبخارىرواه.(1)الصلاةإلىخرجالصلاةحضرتفإذا-أهلهخدمةفى

.(2)مداعن""الصحيح

نسيهاأوصلاةعنناممنعلىتفريطلا/باب:

قضاؤهاوعليهوقتها،ذهبحتى

ذلكإلالهاحفارةلاذحرها،إذا

أخبرض!،لاسماعيلئابكربوأأخبرنا،يبلأداعمروبوأأخبرنا-4123

قالا:مخلدبنوشجاعشيبةأبىبنمحمدبناللهعبدبكرأبوحدثنا،المنيعئ

أبيهعن،قتادةأبىبناللهعبدحدثنا،حصينأخبرنا،بشيربنهشيمحدثنا

فقلنا:ليلةذاتسفرفىونحنلمجيه!الفهرسولمعسرينا:قالقتادةأبى

فقال،الضلاةعننومهمفىالحديثفذكربنا؟عزستلوالفهرسوليا

به.شعبةطريقمن(2489)والترمذى،(24226،24948)أحمداخرجه(1)

.(676)الخارى(2)

-671-
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نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكتاب

شمشاء".حينعليكموردهاشاء،حينأرواحكمقبضالفه"إن:مي!جمالفهرسول!

51رو.(1)مهبفصلىالشئمسوارتفعت،اوش!ضوتولحاجتهمفانتشرواأمرهم

.(2)هشيمعنسلامبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارى

قالا:يوسفبناللهعبدمحمدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-3215

الحارثبنإبراهيمحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا

ثابتحدثنى،المغيرةبنسليمانحدثنا،بكيرأبىبنيحىحدثنا،البغدادئ

فى،و21/180الحديثفذكر.قتادةأبىعن،رباحبناللهعبدعن،البنانئ

علينا"احفظوا:قال!ثم،رأسهفوضعالطريقعنع!ي!النبئفمال!:قال!مسيرهم

فزعينفقمنا،ظهرهفىوالشئمسع!يمالنبئاستيقظمنأؤل!فكانعلاتنا".

معىكانتبميضأة)3(دعاثم،الشئمسارتفعتحتىفسرنا"اركبوا".:فقال!

بلال!نادىثم:قال!الحديثوذكرمنها.فتوضأناماء،منشىءفيها

كمافصنع،الغداةصلاةصفىثم،ركعتينع!ي!الفهرسول!فصفى،بالضلاة

إلىيهمسبعضنافجعلوركبنا،لمج!النبئركبثم،يومكليصنعكان

الذىهذا"ما:عجج!النبئفقالصلاتنا؟فىبتفريطناصنعناماكفارةما:بعض

فئلكم"أما:فقال.صلاتنافىتفريطناالفهنبئيا:فقلنا.اد؟ئودتهمسون

الضلاةيصللممنعلىالئفريطإنما،تفريطالئومفىليسأإنه:قالثمألم!وة؟!.

.(1916)فىوتقدم.(4787)شيبةآبىابن(1)

.(74711البخارى(2)

.(227)فىتعريفهاتقدم!3)
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نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكتاب

الغدمنكانفإذا،يستيقظحينفليصلهاذلككانفإذا،الأخرىوقتيجىءحتى

إنى:رباحبناللهعبدقالثمادىليث.باقىى!ووكمها".عندفليصلها

الحصين:بنعمرانلىفقالالجامعالمسجدفىالحديثبهذالأحدث

أبايا:قلت.الليلةتلكالركبلأحدفإنى،تحدثكيفالفتىأيهاانظر

الأنصطر.من:قلتأنت؟ممن:قال.بالحديثأعلمأنت،حدثنجيد

تلكشهدتلقد:عمرانفقال،القومفحذثت.بالحديثأعلمفأنتم:قال

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)حفظتهكماحفظهأحداأنشعرتفماالليلة

ينتبهحينفليصلهاذلكفعل"فمن:وقالالمغيرةبنسليمانعنفروخبنشيبان

.وقتها")2(عند(ظ21/180فليصلهاالغذكانفإذالها،

طلوعبعدماإلىيتحوللموقتهاأنليبينأعلموالفهأرادوإنما

حملهوقدالغد.صلاةيعنىوقتها،عندصلأهاالغدكانفإذا،الشمس

الوهم:علىرباحبنالفهعبدعنبعضهم

أخبرنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرناه-3216

2/217بنخالد/عن،شيبانبنالأسودحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،خليفةأبو

لفقههالأنصاروكانتالأنصارىرباحبناللهعبدعليناقدم:قال3سمير

.(1917)فىتقدم(1)

.(681/131)مسلم(2)

الموافقوهوالصوابهووالمثبت.المعجمةبالشن"ضمير".:داودأبىسمنومطبوعة،م،سفى(3)

فىالذهبىضبطهكذامصغرا،المهملةالشنبضم:آبادىالعظيمقال.2/657المهذبفىلما

-.1/168المعبودعونالمعتمد.الصحيحوهو،تخريجهفىوالزيلعىوالمختلفالمشتبهكتاب
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نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكتاب

ةم!مقفذكر.لمج!الفهرسولىفارسالأنصارئقتادةأبوحدثنا:قالىفحذثنا

فقمنا،عليناطالعةبالشمسإلااستيقظنافما:قالىأنإلىالصلاةعننومهم

الشئمس،تعالتحتى"رويدارويدا".:لمجج!الفهرسولفقالى،لصلاتنااوهلين

:قالفليصفهما((.الغداةصلاةقبلالزكعتينهاتينيصفىكانا"من:قالثم

ثم،بالضلاةفنودىأمرثميصقيهما،لاكانومنيصقيهماكانمنفصلأهما

الدنياأمرمنشىءفىنكنلمالئهبحمد)إنا:قالسفمفلفابنا،فصفىتقذم

هذهأدركنهفمنشاء،إذاأرسلهاالفهبيدكانتأرواحناوكنعحلاتنا،عنشغلنا

.مئلهاي!)3(معهافليصلصالحا)2(غل!منالضلاة

صلاةنسى"من:قولهفىيتابملا:البخارئإسماعيلبنمحمدقال

.الغدأمنولوكعهاذكرهاإذافليصفها

أحمدأبوأخبرنا،الفهعبدبنإبراهيمأخبرنا،الفارسئبكرأبوأخبرناه

.(4)فذكرهمحما.قالى:قالىفارسابن

ماالضحيحوأنالكلمةهذهضعفعلىيدلوالذىالئه:رحمهالشيخقمال

كماالركبأحدحصينبنعمرانأن،المغيرةبنسليمانروايةمنمضى

.2/789حجرلابنالمنتبههوتبمير،2/014للذهبىوالمشتبه،8/90الكمالتهذيب=وينظر

.168/1المعبودعون.فزعينيعنى:وهلين(1)

.)صلاها":المطبوعمننسخةفى(2)

فىالألبانىوقالمنلها".معهاأفليقض:وفيه،شيبانبنالأسودطريقمن(438)داودأبوأخرجه(3)

ثاذ.:(81)داودابىضعيف

.5/84الكبيرالتاريخ(4)
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نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكتاب

بأنالحديثهذاروايةفىصرحوقد،عنهرباحبنالفهعبداو،21/81حذث

:غيرهالقضاءمعيجبلا

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-1732

،هشامحدثنا،إبراهيمبنمكئحدثنا،كثيرأبىبنمحمدبنإسماعيلحدثنا

وأ-غزاةفى!يماللهرسولمعسرينا:قالحصينبنعمرانعن،الحسنعن

حرأيقظناحتىاستيقظنافماعرسنا،السحراخرفىكانفلما-سرية:قال

مرناألمجصاللهرسولاستيقظفلما،دهشافزعاينتبهمناالقومفجعل،الشمس

ثم،حوائجهمالقومفقضىنزلناثم،الشئمسارتفعتحتىسرناثم،فارتحلنا

يا:فقلنا،الغداةصلىثم،فأقامأمرهثم،ركعتينفصلينا،فأذنبلالامرأ

الله"ينهاكم:لمجصاللهرسوللهمفقاللوقتها؟الغد)1(مننقضيهاألااللهنبئ

.(2)((إ؟منكمويقبلهالرباعن

.(3)هشامعنعبادةبنروحرواهوكذلك

بنعمرانأن،الحسنعن،هشامعن،قدامةبنزائدةورواه-1832

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنماه.معناهفذكر.حدثهحصين

بنعمروبنمعاويةحدثنا،المقرئبيانبنالحسنبنعلئحدثناعبيد،

.!"الغداة:سفى(1)

قال.بههثامطريقمن(1641،0652)حبانوابن،(499)خزيمةوابن،(49961)أحمداخرجه(2)

صالح.إسناده:2/657الذهبى

به.روحطريقمن(19964)أحمداخرجه(3)
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نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكقاب

.(1)فذكره.قدامةبنزائدةحدثنا،المهفب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3219

الفهعبدأبووأخبرنا)ح(وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،

،سفيانبنالحسنأخبرنا،الفهعبدابنبكرأبوأخبرخ!،لهواللفظالحافظ

،شهابابنعن،يونسأخبرنى،وهبابنأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا

قفل(ظ21/181حينلمجوالفهرسولأن،هريرةأبىعن،المسئببنسعيدعن

لنا"اكلأ:لبلالوقال،عرسالكرىأدركهإذاحتىليلةسارخيبرغزوةمن

تقاربفلما،وأصحابهجم!اللهرسولونام،لهقذرمابلالفصفى."(2)الليل

مستندوهوعيناهبلالافغلبت،الفجرمواجهراحلتهإلىبلالاستندالفجر

حتىأصحابهمنأحاولابلالولالمججالفهرسوليستيقظفلم،راحلتهإلى

!والفهرسولففزع،استيقاظاأؤلهمجمح!اللهرسولفكان،الشمسضربتهم

مىوأأنتبأبىبنفسكأخذالذىبنفسىأخذ:بلالفقال."؟بلال"أى:فقال

!رالفهرسولتوضأثم،شيئارواحلهمفاقتادوا"اظفىوا".:قال.اللهرسوليا

امن:قالالضلاةقضىفلضا،الصئ!بحبهمفصقى،الضلاةفأقامبلالاوأمر

لذئحرى!الصلؤة)وآقص:قالوجلعزاللهفإنذكرها،إذافليملهاالفحلاةنسى

حديثوفىلذتحر!آ!.):يقرؤهاشهابابنوكان:يونسقال."،14:أطه

عنرجاءأبىحديثمن(1059)فىوتقدمبه.زائدةطريقمن(19965)أحمدأخرجه(1)

.عمران

.4/194النهايةينظرالفجر.صلاةلناراقب:بمعنىلنا؟واحرسهاحفظه:أى،اللجللنااكلا(2)
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نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكتاب

218/2قال.كذلكيقرؤها/شهابابنوكان:يونسقالاللذكرى()1(أحمد:

قال.(الذكرى:الحديثهذافىيونسعنيعنى،عنبسةقالأحمد:

.(3)حرملةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)النعاسالكرى:أحمد

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-5232

الزهرى،عن،معمرحدثنا،أبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

فقال:قالالخبرهذافىهريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن

فأمر:قال."الغفلةفيهأصابتكمالذىمكانكمعن"تحولوا:م!كالفهرسول

.(4)وصلىوأقامفأذنبلالا

عنالمسيبابنعنالزهرىعنوجماعةأنسبنمالكرواهالخبروهذا

(و182/21لمجمالنبىعنأسلمبنزيدعنمالكورواهمرسلا.كجحمالنبى

مختصرا:هريرةأبىعناخروجهمنتبتوقدثقه.وصلهومن،ص.

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3221

(1

(2

(3

(4

(5

.9.صخالويهلابنالواذمختصرينظر،شاذةقراءةهذه(

هذافى":منبدلا"للذكرىالحديثهذا"فى:وفيه،الأوليونسقولذكردون(435)داودأبو(

عن(697)ماجهوابنبه.سفيانبنالحسنعن(2069)حبانابنوأخرجه."لذكرىالحديث

الزهرىطريقمن(3163)والترمذىمختصرا.بهوهبابنطريقمن(618)والنسائى.بهحرملة

.(680/930)مسلم(

داودبىأصحيحفىالألبانىوصححه.بهمعمرطريقمن(619)افائىواخرجه.(436)داودأبو(

(421).

.70-323/3،68/4التمهيدوينظر.ا13/1،4مالك(
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نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكتاب

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبىعن،حازبمأبوحدثنى:قالكيسانبنيزيدعن،يحيىحدثنابكر،

فقال،الشمسطلعتحتىنستيقظفلمجمتالنبىمععزسنا:قالهريرة

فيهحف!رنامنزلهذافإن،راحلتهبرأسرجلكلاليأخذ:!جم!الفهرسول

الصلاةأقيمتثم،مجدتينسجدثمفتوضأبالماءدعاثم،ففعلنا.،الشيطان

عنوغيرهحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الغداةفصلى

.(2)القطانسعيدبنيحيى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3222

الوليدوأبونعيمأبوحدثناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

:قال!رالنبىعن،أنسعن،قتادةعن،يحيىبنهفامحدثنا:قالواومسلم

وأقص!م:قتادةقرأثم."ذلكإلالهاكفارةولاذكرها،إذااهف!حيلفصلاةنسى"من

.(4)نعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواهلذتحرى!)3(.الصلؤة

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-3223

.قتادةحدثنا،همامحدثنا،هدبةحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

(2651)حبانابنوعنه،(988،999)خزيمةوابن،(622)والنسائى،(9534)أحمدأخرجه(1)

.بنحوهبهيحىطريقمن

.(680/31)مسلم(2)

(993)خزيمةوابن،(244)داودوأبو،(13848)أحمدوأخرجه.(966)الصغرىفىالمصنف(3)

به.همامطريقمن

.(597)البخارى(4)
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نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكتاب

.هدلة)2(وهو،خالدلنهدا!عن"الصحيح"فىمسلمرواه.بنحوه5فذ! (1)..

حدثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3224

عن،قتادةعن،عوانةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبهبنإسماعيل

نأدكفارتهاعنهانامأوصلاةنسى"من:!جاططرسولقال:قالمالكبننسأ

(4)ص
.وغيرهيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)((اهركذإذايمليها

.()قتادةعنوغيرهماسعيدبنوالمثنىعروبةأبىابنرواهوكذلك

أخبرنا،فورك،ظ182/21بنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-3225

حدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربنالفهعبد

علقمةأبىبنالرحمنعبدعنشداد،بنجامععن،والمسعودىشعبة

أحسن،المسعودئوحديث،مسعودبنالفهعبدعن،قارةبنىمنالقارى

يحرسنا"من:فقال،فعرسظيبئةل!امنمرجعهع!ي!اللهرسولمعكنا:قال

المسعودئ:لظأنا.:بلالفقال-يكلؤنا؟""من:شعبة:وقال-لصلالنا؟"

مسعو!:ابن!اللصلاظ؟".يحرسنا"من:!الثمشمائم؟"."إنك:حديثهفى

إذاحتىفحرستهم."؟شمام"إنك:!ي!الفهرسولفقال.اللهرسولياأنا:قلت

.(38531فىوسيأتىبه.هدبةطريقمن(26481حبانابناخرجه(11

.(6841/431مسلم(21

خزيمةوابن،(6961ماجهوابن،(1216والنسائى،(178)والترمذى،(05135)أحمدأخرجه(31

.بنحوهبهعوانةابىطريقمن(15551،2647حبانوابن،(41160

.(314عقب/6841مسلم(41

.(44451،4446فىالرواياتهذهستاتى(51
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219/2

نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكتاب

إلااستيقظنافما،فنمتلمججالفهرسولقالماأدركيىالضبحوجهفىكان

لوالله"إن:قالثم،يصنعكانمافصنعلمجج!الفهرسولفقام:قالبالشئمس.

(1)نمفافعلوا؟فهكذا،بعدكملمنيكونأنأرادوكنتناموا،لمعنهاتنامواألاأراد

.(2)"ىسنأومنكمنام

ابنسعيدوأبوالقاضىبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-3226

بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمبروأبى

أبىعن،العطافأبىبنحفصحدثنا،ثابحقأبوحدثنا،البرئسئسليمان

فوقتهاصلاةنسى"من:قاللمجفالنبئأن،هريرةأبىعن"الأعرجعن"الرناد

عن،عنه:قيلوقد،العطافأبىبنعمربنحفصرواهكذا.(3)"اهركذإذا

منكروهو.هريرةأبىعن،الأعرجعنأوحكيمبنالقعقاععنالرناد،أبى

عنوغيرههريرةأبىعنوالضحيح.وغيرهالبخارئ)6((قال)،(4)الحديث

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.)ومن،:سفى

والنسائى،(474)داودوابو،(1424)وفى،مختصزا(3657)أحمدوأخرجه.(375)الطيالسى

للمصنفالدلاللويظر،بلاليكلؤهمكانالذىأنوفيهبهشعبةطريقمن(8853)الكبرىفى

.(430)داودأبىصجحفىالألبانىوصححه.4/274

من(0884)الأوسطفىوالطرانى،423/1الدارقطنىوأخرجه.(980)المعرفةفىالمصنف

به.عمربنحفصطريق

،3/177والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر.السهمىالقرشىالعطافأبىبنعمربنحفصهو

:1/187التقريبفىحجرابنوقال.38/7الكمالوتهذيب،1/255حبانلابنوالمجروحين

.الصوابولعله.قاله:المعرفةفى

.367/2الكبيرالتاريخ
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نسيها...أوصلاةعنناممنعلىتفريطلابابالصلاةكتاب

.ذكرها"إذا"فوقتهافيهليس،ذكرناماصينالنبى

وقتأناو،83/21علىدلالةوغيرهماهريرةوأبىقتادةأبىحديثوفى

لمكانالانتباهحالعنيؤخرهاألالأشبهيتضيقكانولو،يتضيقلاالقضاء

الشافعئقال.الشيطانيخنقوهولمجلا،اللهرسولصلىفقد،الشيطان

.(1)شيطانفيهوادمنأكبرالضلاةفىالشيطانوخنقه:اللهرحمه

القطيعئ،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3227

حدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

منعفريتا"إن:قال!صالنبىعن،هريرةأبىعن،زيادبنمحمدعن،شعبة

نأوأردتفذرعئه)2(،منهاللهفأمكننى،الصلاةعلئليقطعالبارحةعلئتفلتالجن

كلكمإليهكمنظرواتصبحواحتىالمسجدسوارىمنساريةجنبإلىأربطه

منلأحدينبنىلافلكالىهبرب:سليمانأخىدعوة"فذكرت:قال."أجمعون

بشاربنمحمدعنجميعاومسلمالبخارىرواهخماسئا")3(."فرده:قالبعدى".

:(4)
جعمر.بنمحمدعن

بالكوفة،المحاربئجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-3228

أخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحماجعفرأبوأخبرنا

.78/1الافعى(1)

.رع()ذ21/6العروستاج.خنقته:وذرعته"فدرعته".:سفى(2)

حبانوابن.بهجعفربنمحمدطريقمن(14401)الكبرىفىالنسالىوأخرجه.(7969)احمد(3)

به.شعبةطريقمن(6419)

.(541/39)عقبومسلم،(3423)البخارى(4)
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الصلاةكتاب
فالأوليالأولىالصلواتقضاءباب

،عبيدةأبىعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلأخبرنا،موسىابنهوالفهعبيد

كععاولتهالشيطان"مرعلئ:لمجيهراللهرسولطقالط:قالطمسعودابنهوالفهعبدعن

ما)اولولا.أوجعتنىأوجعئتى:وقال،يدىعلىلسانهبردوجدتحئىفخنمتهفأخذته

إليهينظرالمسجد،أساطينمنأسطوانةإلىمناطالأصبحالسلامعليهسليمان(ادعا

.(2)((المدينةأهلولدان

.(3)بمعناهجمحوالنبىعنفرواهسمرةبنجابرتابعه

فالأولىالاولىالصلواتقضاءباب،ظ21/183

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوانجرنا-3229

بنعلئحدثنا،وكيعحدثنا،هاشمبنالفهعبدحدثنا،الطوسئأحمد

قالط:القهعبدبنجابرعن،سلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،المبارك

يا:ويقولقريشكفارث!سيفجعل،الخندقيوملمجوالنبىإلىعمرجاء

قال.الشمستغيبأنكادتحتىالعصرصلاةصقيتماالقهرسول

وصقىفتوضمأ(4)بطحانإلىفنزلط:قالبعد".صفيتهاماواللهإوأظ:لمجيوالنبئ

.(بعدها)المغربصفىثم،الشئمسغابتمابعدالعصر

."دعاءأ:سفى(أ-1)

مختصرا.بهإسرائيلطريقمن(3926)وأحمد.بهدحيمابنطريقمن7/99الدلائلفىالمصنف(2)

الصحح.رجالرجالهوبقيةأبيهمنيسمعلمعبيدةوأبو:288/1المجمعفىالهيئمىوقال

.(4418)فى)3(سيأتى

.1/662البلدانمعجم.بالمدينةواد:بطحان(4)

به.كثيرابىبنيحىطريقمن(995)خزيمةوابن،(1365)والنسائى،(180)الترمذىأخرجه(5)
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فالأولىالأولىالصلواتقضاءبابالصلاةكتاب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3230

رواه.(1)بنحوهوكيعحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

أيىابنبكرأبىعنمسلمورواه،وكيععنيحيىعن"الصحيح"فىالبخارى

؟2)ري
شيبه

بنمحمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3231

بنسعيد)3(حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالسوسئيوسف

أبوحدثنى،الأوزاعىحدثنى،بكربنبشرحدثنا،التنوخئعثمانأبوعثمان

عن،مسعودبناللهعبدبنعبيدةأبىعن،مطعمبنجبيربننافععن،الزبير

لمجيهاللهرسولفشغلواالعدوموازىلمجفهاللهرسولمعكنا:قالمسعودابن

فقام،الليلنصفكانحتىوالعشاء،والمغربوالعصرالظهرصلاةعن

2/220،العشاءثم،المغربثم،العصرثمفصلاها،بالظهرفبدأ/!عاللهرسول

يتاج:الأوزاعىعمروأبىعنمسلمبنالوليدفيهزاد.(4)اضعببعضهايتبع

.ذكرهمضىوقد.إقامةبإقامةبعضابعضها

.()الأذانمسألةفىلمجفهالنبىعنالخدرىسعيدأبىعنورؤيناه

.(4788)شيبةأبىابن(1)

.(209بقع/631)ومسلم،(945)البهخارى(2)

."سعد":سفى(3)

.(1936)فىالأوزاعىطريقمنتقدم(4)

.(1912)فىتقدم(5)
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قضائهنفىالترتيببتركقالمنبابالصلاةكتاب

قضائهنفىالترتيببتركقالمناو،21/84باب

والحسن.طاوسقولىوهو

حدثنا،الشرقئابنمدحاأبوأخبرنا،العلوئالحسنأبوحدثنا-3232

بنإبراهيمحذثنى،اللهعبدبنحفصحدثناالفراء،محمدبنالفهعبد

أبىبنعلىعن،شكلبنشتيرعن،الضحىأبىعن،الأعمشعن،طهمان

صلىحتىالعصرصلاةعنالأحزابيومع!يمالقهرسولىشغل:قالىأنهطالب

الفهملأالعصر،صلاة؟الوسطىالضلاةعن"شغلونا:فقالىوالعشاءلمغربابينما

(2)ر(1)وير
نازا"وبيوتهمرهم.

الكعبئ،محمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3233

عن،معاويةأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوأخبرنا،أئوببنمحمدحدثنا

قالى:قالىعلىعن،شكلبنشتيرعن،صبيحبنمسلمعن،الأعمش

اللهملأالعصر،صلاةالوسطىالضلاةعن"شغلونا:الأحزابيومجمي!الفهرسولى

51رو.(3)والعشاءالمغرببين؟العشاءينبينصلأهاثمنازا".وقبورهمبيوتهم

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

.،قلوبهما:سفى(1)

.(219؟)فىوتقدم.(183)القبرعذابفىالمصنف(2)

وابن،(617،911)احمدوأخرجه.(8676)ضيبةأبىوابن،(184)القبرعذابفىالمصنف(3)

والعشاء:المغرببين:قولهعن1/661الذهبىوقالبه.معاوية(بىطريقمن(1337)خزيمة

الصلاتين.لاالوقتينيريد

لا.(627/205)مسلم(4)

-180-



قضائهنفىالترتيببتركقالمنبابالصلاةكتاب

صلىثمالعصرفصلىالأولىنقضأنهضعيفبإسنادروىوقد

:لمغربا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمكأخبرناه-3234

أخبرنا،مريمأبىابنحدثنا،الضغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بناللهعبدعنيزيد،بنمحمدعن،حبيبأبىبنيزيدعن،لهيعة،ابن

،!ح!اللهرسولأصحابمنوكان،سباعبنحبيبجمعةأبىعن،عوف

(1)فقالالعصر،ونسىالمغربصلىالأحزابعام!ي!اللهرسولألن

فأمر.اللهرسوليالاقالوا:العصر؟".صفيترأيتمونى"هل:!لأهـح!ابه

العصر،فصلىالصلاةأقامثم،فأذدنالمؤذدن،ظ184/21جمي!اللهرسول

.(2)المغربصلىثم،الأولىونقض

أنه،لمجمالنبىعن،اللهعبدبنجابرعنالثابتالحديثفىورؤينا

،يومفىذلكفعليكودنأدنفيحتمل،بعدهاالمغربصلىثم،العصرصلى

221/2ابنحديثفىرويناهوماآخر،يومفى!صالنبىعن/علىعنرويناوما

بين:علىبقولالمراديكودنأنويحتملآخر.يومفىسعيدوأبىمسعود

لروايةموافقافيكودن،العشاءووقتالشمسغروببينوالعشاء.المغرب

أعلم.والله،جابر

.غ!ت"الفه)رسول:سفىبعده(1)

حديثوهذا:4/86التمهيدفىالبرعبدابنقال.بهلهيعةابنطريقمن(16975)أحمدأخرجه(2)

مجهولين.عنلهيعةابنبروايةمنكر،
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الصلاةكتاب
أخرىفيوهوصللأةذكرمنباب

أخرىفىوهوصلاةذحرمنباب

ثمأدركعمما"صلوا:عيمقولهبعمومذلكفىأصحابنابعضاحتجقد

.((فاتكممااقضوا

منصوربنيحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-3235

،سفيانأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

:قالك!ي!اللهرسولأن،هريرةأبىعن،المسئببنسعيدعن،الرهرىعن

مافصلواالشكينة،وعليكمتمشونوأتوها،تسعونتأتوهافلاالصلاةأتيتمأإذا

أبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)((مكتظماواقضواأدركعم

(2)رب.و.-صء
سفيالى.عنوعيرهسيبه

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3236

الصغانئ،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنسعيدحدثناالترجمانئ،إبراهيمأبوب!امبنإسماعيلأخبرنا

الفه!رسولأنعمر،ابنعن،نافععن،الفهعبيدعن،الرحمنعبد

منفرغفإذا،الإماممعفلئصل،الإماممعوهوإلايذكزهافلمصلاةنسىامن:قال

أبوتفرد.(3)"الإماممعصثىالتىالصلاةليكدثمنسى،التىالضلاةفليكدصلاته

فىوشأتى.بهسفيانطريقمن(2145)حبانوابن،(860)والنسائى،(7250)أحمدأخرجه(1)

به.الزهرىعنطرقمن(3669،3671)

.(602/151)مسلم(2)

معجمهفىيعلىوابوبه.القاضىالحسنابنبكرأبىعن67/9تاريخهفىالخطيبأخرجه(3)

هذا=يرفعلم:الطبرانىوقال.بهالترجمانىطريقمن(5132)الأوسطفىوالطبرانى،(110)
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أخرىفىوهوصلاةذكرمنبابالصلاةكتاب

منأنهوالضحيح،مرفوعاالحديثهذابرواية(و185/21الترجماخ!إبراهيم

سعيد.عنإبراهيمأبىغيررواهوهكذاموقوفا.عمرابنقول

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3237

يحيىأخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ولم،مثلهعمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعنسعيا،حدثنا،أئوبابن

(1)بره

ير!عه.

ابنعننافععنالعمرىعمربناللهوعبدأنسبنمالكرواهوكذلك

موقوفا:عمر

2/222الحسنبنأحمدبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرناه/-3238

علىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بناللهعبدأن،نافععن،أنسبنومالكعمربنالفهعبدأخبرك:وهبابن

فإذا،الاماموراءوهوإلايذكرهافلمصلواتهمنصلاةنسىمن:قالعمر

.(2)الأخرىالضلاةبعدليصلثمنسيها،التىالصلاةفليصلالإمامسلم

بناللهعبدبنويحيىسعدبنوالليثمالكوقال:وهبابنقال

(1)

(2)

أبوالموقوفوصحح.الترجمانىبهتفرد،الرحمنعبدبنسعيدإلاعمربنالفهعبيدعن=الحديث

13/42الدارقطنىوعلل،(293)2/172حاتمابىابنعللينظروالدارقطنى.،الرازىزرعة

(2913).

يحىطريقمن1/421والدارقطنى.بهالحسنابنبكرابىعن9/67تاريخهفىالخطيبأخرجه

به.ايوبابن

.(2255)الرزاقعبدوعنه،168/1ومالك،(459)موطئهفىوهبابن
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والسجودالركوعفىالتجافىتركمنللمرأةيستحبمابابالصلاةكتاب

مثله.سالم

الشافعىعندالاماممعصلأهاالتىالصلاةوإعادة:الفهرحمهالضيخقال

أعلم.والله،إيجابلااستحبابالفهرحمه

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-3239

بقئة،حدثناحجر،بنعلئحدثنا،الرحيمعبدبنالحسينبنعلىحدثنا

:قالجم!اللهرسولأن،عباسابنعن،مكحولعن،عمرأبىبنعمرحدثنا

فرغفإذافيها،هوبائتىفليبدأ،مكموبةصلاةفىوهوفذكرهاصلاةأحدكمنسى"إذا

لا،مجهولعمرأبىبنعمر:الفهرحمهأحمدأبوقال.(1)"ىسناقىصلى

بقئة.غيرعنهيروىأعلم

أحكاممنالرجلفيهالمرأةيفارقماوجماع:اللهرحمهالشيخقال

والأبواب،لهاأستركانمابكلمأمورةأنهاوهو،رت!لاإلىراجعالضلاة

التوفيق.وبالفه،وتفصيلهمعناهعنتكشفهذهتلىاتتىاظ،85/21

والسجودالركوعفىالتجافىتركمنللمرأةيستحبماباب

بطنهاتلزقأنسجدتإذاتؤمرالمرأةكانت:النخعئإبراهيمقال

.(2)الزجليجافىكماتجافىولاعجيزتها،ترتفعلاكىبفخذيها

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0432

أبىبنعمر:وقال،بهحجربنعلىطريقمن1/421الدارقطنىوأخرجه.ا5/682عدىابن(1)

.عباسابنأدركمامكحول:2/661الذهبىوقال.مجهولعمر

.(2795)شبةأبىوابن،(5071)الرزاقعبدأخرجه(2)
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والسجودالركوعفىالتجافىتركمنللمرأةيستحبمابابالصلاةكتاب

أبوحدثنامنصور،بنسعيدحدثنا:قال!زيادبنعلىبنالحسنأخبرنا

المرأةسجدتإذا:علئقال!:قال!الحارثعن،إسحاقأبىعن،الأحوص

لأ.فخذيها)1(فلتضم

أحدهما:،بأمثالهمايحتجلاضعيفانحديثانفيهروىوقد

أبىعن،العبدىنضرةأبىعن،العجلانبنعطاءحديث-3241

"خير:!ال4!أ!ي!الفهرسولعن،كي!اللهرسولصاحبالخدرىسعيد

الرجال!مريأوكانالآخرد(".الصفالنساءصفوفوخير،الأولالزجالصفوف

223/2مريأ/وكان،سجودهنفىينخفضنالنساءمرويأ،سجودهمفىيتجافواأن

نأالنساءويأمرالتشهد،فىاليمنىوينصبوااليسرىيفرشواأنالرجال!

إلىتنظزنصلاتكن،فىأبصاركنترفعنلاالئساءمعشر"يا:وقال،يتربعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناهالزجمال".عورات

بنمحمدأخبرناالبيروكأ،مزيدبنالوليدبنالعباسحدثنا،يعقوب

أنه،عجلانبنعطاءعن،(3)سليمانبنالرحمنعبد.أخبرخ!،شعيب

عنمشهورانالحديثهذامنالاخرواللفظالأول!واللفظ،فذكره.حدثهم

والاخر:.أعلمواللهمنكز،بينهماوما،جمي!النبى

ذر،بنعمرعن،البلخىاللهعبدبنمطعالحكمأبىحديث-3242

به.إسحاقأبىطريقمن(0725)الرزاقوعبد.بهالأحوصأبىعن51279)شيةأبىابنأخرجه(1)

ليت.الحارث:2/662الذهبىقال

."المؤخرأ:سفى(2)

.،سليم9-سفى(3)
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والسجودالركوعفىالتجافىتركمنللمرأةيستحبمابابالصلاةكتاب

"إذا:جم!اللهرسولقال:قالاو،86/21عمربنالفهعبدعنمجاهد،عن

سجدتوإذا،الأخرىفخذهاعلىفخذهاوضعتالصلاةفىالمراةجلست

يا:ويقولإليهاينظرتعالىاللهوإنلها،يكونماكأسترفخذيهافىبطنهاالصقت

أحمدبوأأخبرنا،الصوفئسعدبوأ.أخبرنالها"غفرتقدافىأشهدعملالكتى

القاسمبنمحمدحدثناال!رخسئ،محمدبنعبيدحدثنا،عدىابن

أبو:أحمدأبوقال.(1)فذكرهذز.بنعمرحدثنا،مطيعأبوحدثنا،البلخئ

.(2)عليهيتابعلايرويهماوعافة،أحاديثهفىالضمعفبئنمطيع

عطاءوكذلك،وغيره3معينبنيحيىضغمهوقط:اللهرحمهالشيخظل

.(4)ضعيفعجلانابن

قبله:الموصولينمنأحسنوهو،منقطعحديثفيهوروى

الفسوئ،الحسينأبوأخبرنا،محمدبنمحمدبكرابوأخبرناه-4332

ابنأخبرنا،داودبنسليمانحدثنا،داودأبوحدثنا،الفؤلؤئعلىأبوحدثنا

حبيمب،أبىبنيزيدعن،غيلانبنسالمعن،شريحبنحيوةأخبرنا،وهب

.2/631عدىلابنالكامل(1)

الجرح:فيعليهالكلامينظر.خمةأبىصاحب،الفقيهالبلخىمطيعابو،الفهعبدبنالحكمهو(2)

،1/574الاعتدالوميزان،227/1الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،3/122والتعديل

بنمحمدعنهوراويه،جماعةتركه:2/662الذهبىقال.2/334،107/7الميزانولسان

متهم.الطايكانىالقاصم

.2/124الدورىبروايةمعينابنتاريخ(3)

.2/431فىترجمتهمصادرتقدمت(4)
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والسجودالركوعفىالتجافىتركمنللمرأةيستحبمابابالصلاةكتاب

بعفاللحمفضما"إذادجدتما:فقاللضليانامرأتينعلىمر!كج!اللهرسول!أن

.(1)"كالرجلذلكفىليستالمرأةفإن،فالأرإلى

المراسيل.أضعفمن:2/662الذهبىقال.(87)داودلأبىالمراسيل(1)

-871-



وغيرهاللصلاةالعورةستروجوببابالصلاةكتاب

المصلىلبسأبوابجماع

وغيرهاللصلاةالعورةستروجوبباب

.(31:ا!عرافأم!جر!كلعدزينيئ)ضذوأ:ثناؤهجلالفهقال!

.(1)ليقمايشبهوهو.الثياب:أعلموالفهفقيل:الشافعئقال!

عورتكوارىمامجاهاوقال!،طاوسقولوهذا:اللهرحمهالشيخقمال

.(2)عباءةولو

الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3244

بنمحمدجعفرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالغطار

عن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا(ظ186/21،المنادىابنالفهعبيد

قولهفىعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،البطينمسلمعن،كهيلبنسلمة

بالبيتطافتإذاالمرأةكانت:قال!م!جر!.كلعدزينيئ)ضذوأ:تعالى

.(3)م!جر!كلعدزينيئ)ضذوأ:تعالىالفهفأنزل!،هناكوماصدرهاتخرج

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3245

شعبة،حدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،مرزوقيبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

عن،جبيربنسعيدعنيحدثالبطينمسلمسمعت:قال!كهيلبنسلمةعن

.88/1الأم(1)

.10/152،153جريرابنتفسيرينظر(2)

به.جريربنوهبطريقمن01/150تفسير!فىجريرابناخرجه(3)

-881-



وغيرهاللصلاةالعورةستروجوببابالصلاةكتاب

وعلى،عريانةوهىالجاهليةفىبالبيتتطوفالمرأةكانت:قالعباسابن

تقول!:وهىخرقةفرجها

أحلهفلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

رواه.(1)الآية(32:ا!عرافأ!اللهزينةحرممن)قل:الآيةهذهفنزلت/

(2)ريوو
شعبهعنعندرعنبشاروابننافعابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

الواح!الثوبفىمك!حأ!لى"لا:مي!مجاللهرسولوقال:الشافعئقال!

ماعلىقدرإذالابساإلايصلىأنلأحطلي!أنفدلشىء".!عاتقهعلىليس

.(3)يلبس

حدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-3246

الشافعئ،أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

صووالنبىعن،هريرةأبىعنالأعر!،عنالزناد،أبىعن،مالكأخبرنا

51رو.(4)"ءىشمنهعاتقهعلىليسالواحدالثوبفىأحدكميصلين"لا:قال

.()مالكعنعاصمأبىعن""الصحيحفىالبخارى

العدل!،يعقوببنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4732

به.شعبةطريقمن(2956)النسائىوأخرجه.2/319الحاكم(1)

.(3/25"28)مسلم(2)

.88/1الأم(3)

.(3329)فىوسيأتى.1/89الأم.الاسنادفىالشافعىذكردون(999)المعرفةفىالمصنف(4)

شىء".عاتقيهعلىلي!الواحدالثوبفىأحدكميصلى"لا:ولفظه.(359)البخارى(5)

-189-

224/2



وغيرهاللصلاةالعورةستروجوببابالصلاةكتاب

كرهفذ.مالكأخبرنا،عطاءبنالوفابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

عاتقهعلىليساو،21/87الواحدالثوبفىالزجليصفى"لا:قالائهغيربإسناده

.(1)مالكعنعاصمأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواهشىء".منه

محمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياوابوالقاضىبكبرأبوأخبرنا-3248

نصر،بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:يحىابن

اللهعبيدعنأخبرهشهابابنأن،سعدبنالفيثأخبرخ!،وهبابنحدثنا

اشتمالعنجمرالفهرسولنهى:قالالخدرئسعيدأبىعن،الفهعبدابن

.(2)ءىشمنهفرجهعلىليسالواحدالثوبفىالزجليحتبىوأنالضفاء،

أوجهمنمسلموأخرجه،الفيثعنقتيبةعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.سعيد)3(أبىعنأخر

بنمحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-4932

الرحمن،عبدبنخبيب(4عن،اللهعبيدحدثناعبيلإ،4)بنمحمدحدثنا،يزيد

لبستين؟عننهىجمفهالفهرسولأن،هريرةأبىعن،عاصمبنحفصعن

إلىبفرجهيفضى(واحد)ثوبفىالاحتباءوعنالصماء،اشتمالعن

البخارى.لفظعلىالتنيهوتقدم،المتقدموهو،المصنفذكركذا(1)

به.الليثطريقمن(5355)والنسائى،(02311)أحمدأخرجه(2)

.(1251)ومسلم،(367)البخارى(3)

.بنأاللهأعيد:سفى(4-4)

طرفيهبينيجمعبثوبيحتبىثممتزرغيروهوساقيهنصبوقدأليتيهعلىالانسانيقعدأن:الاحتباء(5)

.3/89السننمعالم.عورتهمنهاتنكشفالهواءوبينبينهفرجةبقبتذلكفعلواذا،ركتيهعلىولدهما
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وغيرهاللصلاةالعورةستروجوببابالصلاةكتاب

(2)رمعبناللهعبيدحديثمن""الصحيحينفىأخرجاهالسماء)1(.

،يعقوبابناللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3250

عن،الزبيرأبىعن،مالكعن،سعيدبنقتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا

نعلفىيمشىأو،بشمالهالرجليأكلأننهىجم!اللهرسولطأنجابر،

.(3)فرجهعنكاشفاواحدثوبفىيحتبىوأنالضماء،يشتملوأن،واحدة

(4)قتيبةعن""الصحيحفىمسلئمرواه

ثم،غيرهعليهليسواحدبثوبيشتملأنالفقهاءعندالصماءواشتمالط

فرجه.منهفيبدو،منكبيهعلىفيضعهجانبيهأحدمنيرفعه

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا،ظ3251-187/21

أبىعن،الفيثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

الصماء،اشتمالطعننهىجم!اللهرسولطأن،اللهعبدبنجابرعنالزبحر،

وهوالأخرىعلىرجليهإحدىالرجليرفعوأن،واحدثوبفىوالاحتباء

.(6)قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.()ظهرهعلىمستلق

ماجهوابنبه.عبيدبنمحمدطريقمن(04411)أحمدواخرجه.(858)الآدابفىالمصنف(1)

به.الفهعبيدطريقمن(2290)حبانوابن،(3560)

الشاهدةموضعفيهوليس(1511)عقبومسلم،(584،5819)البخارى(؟)

.(5225)حبانوابن،(54701)أحمدطريقهومن،2/922مالك(3)

.(2099/70)مسلم(4)

،(04771)واحمد.بهقتيبةعن(5357)والنسانى،(2767)مذىوالتر،(4865)داودأبوأخرجه(5)

به.الليثطريقمن(5553)حبانواين

.(2099/72)مسلم(6)
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2/225

وغيرهاللصلاةالعورةستروجوببابالصلاةكتاب

(1)الأخرىعلىرجليهإحدىالزجليرفعأنعنالنهئيكونأنويشبه

علىرجليهإحدىرفعإذاالمستلقىلأن،العورةانكشافأجلمنمستلقيا

والفخذ،فخذيهمنشىءينكشفأنمنيسلملمالإزارضيقمعالأخرى

بأسفلامتوقياالتكشئفعنلابسهكانأوسابغاالإزاركانإذافأفا،عورة

.(2)هنعبلغنىفيماالخطابئسليمانأبوقاله.به

الأصبهاض!،يوسفبنالفهعبدمحمدابوحدثنابمااستدلالا-3252

بنالحسنأخبرنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيدابوأخبرنا

عتادعن،الرهرئعن،عيينةبنسفيانحدثناالرعفراض!،الضئاحبنمحمد

واضعامستلقياالمسجدفىكي!الفهرسولرأيت:قالعمهعن،تميمابن

رواه.(3)ديزبنالفهعبدوعفه:عيينةبنسفيانقال.الاخرىعلىرجليهإحدى

يحى/بنيحىعنمسلمورواه،علىعن"الصحيح"فىالبخارئ

.(4)عيينةابنعنكفهم،وجماعة

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-3253

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثناالصئفار،محمدابن

رأيت:قالعضهعناو،88/21،تميمبنعئادعن،الزهرئعنمعمر،

قالالأخزى.علىرجليهإحدىرافعاالمسجدفىمستلقياه!عالفهرسول

التالية.العبارةمننظرانتقالولعلهحذفها،والصوابضيق".)مع:م،سفىبحده(1)

.4/120السننمعالم(2)

به.سفيانطريقمن(2765)والترمذى،(16449)احمدواخرجه.(861)الادابفىالمصنف(3)

.(0012/76)ومسلم،(6287)البخارى(4)
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وغيرهاللصلاةالعورةستروجوببابالصلاةكتاب

لاوكالن،بذلكوعثمالنعمرعنيعنى،المسيببنسعيدوأخبرنى:الزهرى

فىمسلمرواه.(1)عظيمبأمرالناسوجاء:الزهرىقالمنهما.ذلكيحصى

.الززاق)2(عبدعنحميدبنوعبدإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيح

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3254

قالوا:محمدبنوحسينشاذالنبنومحمدنعيمبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنعثمالنحذثنى:قالأبىحدثنى،الأموىسعيدبنيحيىبنسعيدحدثنا

:قالمخرمةبنالمسورعن،حنيفبنسهلبنأمامةأبوأخبرنى،حكيم

أستطعلمالحجرومعىارىإزفانحل،خفيفإزاروعلئأحملهبحجرأقبلت

ثوبكإلى"ارجع:!واللهرسولفقال،موضعهإلىبهبلغتحتىأضعهأدن

!حيبنسعيدعن"ا!حم!ح"فىصرواه.(3)"عراةتمشواولا،فخذه

.الأموى)4(

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-3255

بنالحسنعلىأبوحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

عن،عليةابنوإسماعيلمعاذبنمعاذحدثناالزعفراخ!،الصباحبنمحمد

،(0012/75)ومسلم،(475،9695)والبخارى.(04361)أحمدوعنه،(12202)الرزاقعبد(1)

به.الزهرىطريقمن(5552)حبانوابن،(072)والنسائى،(4866)داودوأبو

.المرفوععلىمقتصزا(0021/76)مسلم(2)

به.الأموىسعيدبنيحيىطريقمن(1604)داودأبوواخرجه.(085)الادابفىالمصنف(3)

.(78/341)مسلم(4)

-931-
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الحرةالمرأةعورةبابالصلاةكتاب

ومامنهانأع!ماعوراتنا،الفهنبئيا:قال!ائهجذهعن،أبيهعن،حكيمبنبهز

نإأرأيت:قلت."يمينكملكتماأوزوجتكمنإلاعورتك"احفظ:قال!نذر؟

ق!لت:يراها".!فأحديراهاألااستطعت"إن:قال؟بعضمنبعضهمالقومكان

أشار."الناسمن(1)هنميشتحياأنأحق"الله:قال!خاليا؟أحدناكانإذاأرأيت

.(2)الترجمةفىالحديثهذاإلىالبخارئ

الحرةالمرأةعورةأظ،88/21باب

.،31النور:أمنهآ!ظهرماإلازينتهنيدهمت)ولا:تعالىالفهقال!

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5632

بنحفصحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عباسابنعنجبير،بنسعيدعنهرمز،بنمسلمبناللهعبدعن،غياث

.(3)والوجهالكففىما:قال!منهآ!.ظهرماإلازينتهنيدهمت)ولا:قال!

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاسعيدوأبواللهعبدأبوأخبرنا-3257

مسلمأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

زينتهن!يذهمت!وولا:قولهفىعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،الملائئ

.(4)والخاتمالكحل:قال!.الاية

:س.فى)1(ليى

.(13669)فىوسياتى،(975)فىتقدم(2)

ضعيف.الفهعبد:2/665الذهبىقال.بنحوهبهغياثبنحفصعن(17181)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.الملالىطريقمن258/17تفسيرهفىجريرابنأخرجه(4)
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الحرةالمرأةعورةبابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-3258

عن،خصيفأخبرنا،صغيرةأبىابنهوحاتمحدثنا،روححدثنا،الأزهر

منهامهـ.ظهرماإلازينتهنيذلرر)ولا:قولهفىعباسابنعن،عكرمة

والخاتم.الكحل:قال!

.(1)اذهمثلمالكبنأنسعنوروينا

226/2الحسنبنالرحمنعبدأخبرنا،اللهعبدأبو/وأخبرنا-3259

عقبةحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،(2)الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

الوجهمنهاظهرما:قالتر.!نهاعائشةعن،رباحأبىبنعطاءعن،الأصم

.(3)والكفان

ء(4)والكفانالوجهالظاهرةالزينة:قالأنهعمرابنعنورؤينا

قول!وهوجبير،بنوسعيدرباحأبىبنعطاءعنمعناهوروينا

.الأوزاعى)5(

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3260

الحراك!الفضلبنومؤملالأنطاكئكعببنيعقوبحدثنا،داودأبوحدثنا

أبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا)ح(مسلمابنهوالوليدحدثنا:قالا

.23/11المنثورالدرفىكما-تفسيرهفىالمنذرابنأخرجه(1)

.""الحسن:سفى(3)

.94صامجاهدتفسير(3)

.(17174)شيبةأبىابناخرجه(4)

.17/258،259،261جريرابنوتفسير،(17175،17181،17182)ضيبةأيىابنمصنفينظر(5)
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الأمةعورةبابالصلاةكتاب

حدثنا،عبدوسبنالواحدعبدبنأحمدبنمحمدحدثناعدئمما،ابنأحمد

عن،(1)ريشببنسعيدعن،الوليدحدثنا،النصيبئاو(89/21أيوببنموسى

علىدخلتبكرأبىبنتأسماءأن،عائشةعن،دريكبنخالدعن،قتادة

ياهذا"ما:قالثم،عنهافأعرض،رقاقشامتةثيابوعليهام!عالفهرسول

وأشاروهذا".هذاإلامنهايرىأنيصلحلمالمحيضبلغتإذاالمرأةإنأسماء؟

بنخالد،مرسلهذا:داودأبوقال.المالينىحديثلفظ.(2)وكفيهوجههإلى

عائشة.يدركلمدريك

تعالىالفهرضىالضحابةمنمضىمنقولالمرسلهذامعالثيخ:قال

وبالله،قويابذلكالقولفصار،الطاهرةالرينةمنالقهأباحمابيانفىعنهم

التوفيق.

الأمةعورةباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3261

الأوزاعئ،حدثنا،الوليدحدثنا،ميمونبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،داود

أحدكمزوج"إذا:قالجم!حالهالنبئأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن

.عورتها""إلى:قالكذاعورتها")4(.إلىينظرنفلا،(3أجيرهأو3)أمتهعبده

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،علىأبووأخبرنا-6232

س:"لر".ىف(1)

.(5843)داودأبىصحيحفىلألبانىاوصححه.3/9021ملالكافىعدىوابن،(4014)داودبوأ(2)

.س:فىلي!(3-3)

.(3465)داودأبىصحيحفىا،لبانىوحسنه.(1341)داودأبو(4)
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الأمةعورةبابالصلاةكتاب

بنعمروعن،المزنئسواربنداودحدثنا،وكيعحدثنا،حرببنزهير

وأعبدهخادمهأحذكمزؤج"إذا:قال!ك!لشبىاعن،جدهعن،بيهأعن،شعيب

سواربهصوأ:اوددبوأقال.(1)"الركبةوفوقالسرةدونماإلىينظرنفلا،أجيره

.داودابن

المرادأنعلىدتناالأوزاعىبروايةقرنتإذاالروايةوهذه:الشيخقال

بينمامةالأعورةوأن،زوجهاإذاعورتهاإلىالنظرعنالسيدنهئبالحديث

ينصن،وبعضها،يدلالحديثهذاطرقاظ(89/21وسائر.والركبةالسرة

وأ،زوجتمابعددي!لاعورةإلىالنظرعنمةالأنهئبهالمراد(2)نأعلى

؟النكاحبلغامابعدالسيدعورةإلىالنظرعنالأجيرأوالعبدمنالخادمنهع

منمقدارهابيانفىلاالزجلمنالعورةمقداربيانفىوارداالخبرفيكون

تعالى.اللهشاءإنيليهالذىالبابفىذكرهاعلىوسنأ!،(3)الأمة

بنمحمدالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-3263

ابنيعنىالوليدعن،مةأساأبوحدثنا،الحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

مختمر!امرأ!خرجت:قالتحدثتهعبيدأبىبنتصفيةأن،نافععن،كثير

رجل.لفلانةي/راجهذه:لهفقيل؟المرأةهذهمن:مل!فرعمرفقال،متجلببة

داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(3276)سوارطريقمنوسيأتى.(496،4141)داودأبو(1)

(467،3466).

.م:منسقط(2)

عليهوذهب،مذكرهناالخادمأنالمؤلفأعحقد:الصلاخابنعمروابوقال:2/666الذهبىقال(3)

الخادمة.الأمةعلىالعربتطلقهالخادمأن
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227/2

الأمةعورةبابالصلاةكتاب

مةالأ/هذهتخمرىأنعلىحملكما:فقالر!بقاحفصةإلىفأرسل،بنيهمن

منإلاأحسبهالابهاأقعأنهممتحتىبالمحصناتوتشتهيهاوتجببيها

.بالمحصنات)1(الإماءتشتهوالا!؟المحصنات

ببغداد،الحرفئالفهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبووأخبرنا-3264

،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الكوفئالربيربنمحمدبنعلئأخبرنا

بناللهعبدبنثمامةحدثنى:قالسلمةبنحضادعن،الحباببنزيدحدثنا

عنكاشفاتيخدمنناعمرإماءكن:قالمالكبنأنسجذهعن،أنس

.ثدثهن)2(ت!حربشعورهن

تدلوأنها،صحيحةذلكفىالخطاببنعمرعنوالاثارال!ثيخ:قال

حديثمافأ،بعورةليسالمهنةحالفىمنهايظهروماورقبتهارأسهاأنعلى

عورةفىعليهيعتمدأنينبغىفلا،متنهفىاختلففقدشعيمببنعمرو

فىمعهعليهيأص!ماوبسائربهالاستدلاليصلحاو،90/21كانوإن،الأمة

التوفيق.وبالله،الرجلعورة

عيسىعنبإسنادهرواهبحديثذلكفىأصحابنابعضاحتجوقد-6532

"من:جم!كالهالفهرسولقال:قالا!ةرعباسابنعنكعببنمحمدعنميمونابن

بينماوعورتهاعورتها،إلاكلهجسدهاإلىفلممظزاشتراهاأوجاريةشراءأراد

عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبو.أخبرناه"اه!بكرإلىإزارهامعقد

.قوىسنده:2/666الذهبىقالمختصرا.(992)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

.(992)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(2)
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الصلاةكتاب
الرجلعورةباب

عيسى،بنالحسينحدثنا،بصورالفارسئصالحبنأحمدحدثنا،الحافظ

ابنعيسىعنالتيمى،محمدعن،المدييئإسماعيلبنمحمدحدثنا

.ووس(1)
.لوحبنمحمدهو:اللهرحمهأحمدأبوقال.فذكره.ميمون

(2)!بصو

ضعي!.ميمونبنوعيسى،حجةبمثلهتقوملاإسنادفهذا:ال!ثيخقال

(3)

بنمحمدعن،حسانبنصالحعن،عمربنحفصعنروىوقد

ضعيف:أيضاوهو،كعب

أخبرنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناه-3266

بنحفصحدثنا،صالحبنيحيىحدثنا،الخلالعباسحدثنا،سنانبنعمر

:قالرق!عباسابنعن،كعببنمحمدعن،حسانبنصالححدثنا،عمر

وينظريشتريها،أنأرادإذاالجاريةالزخلئقلبأنبأس"لا:جمي!اللهرسولقال

.إزارها")4(مغقدإلىزكتتهابينماوعورتهاعورتها،خلاماإليها

الرجلعورةباب

الشيرازى،الفقيهمحمدبنعلىبنمحمدنصرأبوأخبرنا-3267

.5/1882عدىلابنالكامل(1)

فىعليهالكلامينظرمحمد.بنالقاسممولى،بالواسطىالمعروت،المدنىميمونبنعيسىهو(2)

الكمالوتهذيب،2/243الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،86صللبخارىالصغيرالضعفاء

ضعيف.:2/021التقريبفىحجرابنوقال.3/325الاعتدالوميزان،48/23

والكامل،3/179والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر.حلبقاض،الحلبىعمربنحفصهو(3)

،563/1الاعتدالوميزان،1/222الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،797/2عدىلابن

.2/326الميزانولسان

الهيثمىوقال.بهصالحبنيحىطريقمن(77301)الطبرانىوأخرجه.2/798عدىلابنالكامل(4)

.الثقاتفىحبانابنوذكرهضعيفوهوحسانبنصالحوفيه:2/53المجمعفى
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الصلاةكتأب
الرجلعورةباب

الفه،عبدبنإبراهيمحدثنا،الحافظيعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا

أبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(عبادةبنروححدثنا

الملكعبدحدثنااظ(21/90،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

حدثنى،إسحاقبنزكرياحدثنا،روححدثناالميموك!،الحميدعبدابن

!واللهرسولأن،يحدثر!نحكيناللهعبدبنجابرسمعت:قالديناربنعمرو

يا:د!جبهعمهالعباسلهفقال،إزارهوعليهللكعبةالحجارةمعهمينقلكان

فحفه:قال؟الحجارةدونمنكبيكعلىفجعلتهإزاركحللتلو،أخىابن

عريانا)1(.اليومذلكبعدرئىفما:قال.عليهمغشئافسقطمنكبيهعلىفجعله

51ورو،الفضلبنمطرعن""الصحيحفىالبخارئرواه،سواءحديثهملفظ

.(2)عبادةبنروحعنجميعا،حرببنزهيرعنمسلم

الأرضإلىفخر:الحديثفىفقالعمروعنجريجابنورواه-3268

.إزارهعليهفشدإزارى"."إزارى:فقالقامثمالسماءإلى(3)عيناهوطمحت

بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه

ابنحدثنا:قال(4)ركببنمحمدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمة

.()معناهفذكر.جريج

به.روخعن(14332،14578)أحمدوأخرجه.2/31الدلانلفىالمصنف(1)

.(77/340)مل!مو،(364)البخارى(2)

.(حم)ط6/588التاج.ارتفع:بصرهطمح(3)

."بكير":سفى(4)

به.بكربنمحمدعن(15068)احمدأخرجه(5)
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الرجلعورةبابالصلاةكتاب

ابنعنآخروجهمنالبخارىوأخرجه،إسحاقعنمسلمورواه

(1)و

جريج.

228/2أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا/-3269

عن،شدادبناللهعبدعن،حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

ثم"ماتالحمادحمىلعننهى!الهاللهرسولأن،ر!نهاعائشةعن،عذرةبىأ

.الميازر)2(فىيدخلوهاأنللرجالرخص

أخبرنا،السلمئالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبوأخبرنا-3270

أبىابنحدثنا،المسيببنمحمدبنالفضلحدثنا،المؤملبنمحمد

بنزرعةعن،اللهعبيدبنعمرمولىالنضرأبىعن،مالكعن،أويس

جلس:قالالصفةأهلمنكانجرهداأن،أبيهعنجرهد،بنالرحمنعبد

علمتأمما،"خمزعايك:فقال!شفوفخذىا!جكاللهرسولاو(21/91عندنا

.(3)((إ؟عورةالفخذأن

.(4)مالكعنالقعنبىرواهوبمعناه

.(5821،3829)والبخارى،(034/76)مسلم(1)

.4/49المعبودعونالإزار.وهو،مئزرجمعالميازر:(2)

ما!وابت،(2802)والترمذى،(25457)أحمدوأخرجه.(0904)داودأبىعندوالحديث

لي!وإسناده،سلمةبنحمادحديثمنإلانرفهلا:الترمذىوقال،بهحمادطريقمن(3749)

.(14918)فىوسيأتى.القائمبذاك

به.مالكعنمهدىابنعن(15926)أحمدأخرجه(3)

به.القعنبىعن(1404)داودأبوأخرجه(4)
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الرجلعورةبابالصلاةكتاب

أبوأخبرنا،ببغدادبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئوأخبرنا-3271

بنمحمدحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،دعلجبنأحمدبندعلجمحمد

عنمعمر،عن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،عفىحدثناسواء،بنثعلبة

وهوعليهمزكدحموالنبئأن،أبيهعنجرهد،بنالرحمنعبدعن،الرهرئ

.(1)"العورةمنفإنها))غالها:فقالفخذهعنكاشف

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-3272

بنمحمدحدثنا،مريمأبىابنحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

مولىكثيرأبوأخبرك!،الرحمنعبدبنالعلاءأخبرض!:قالكثيرأبىبنجعفر

معكنت:قالأنهمحمد،مولاهعنجحش،بنالفهعبدبنمحمد

51وفخذقو!لابدارهعندحالسوهومعمرعلىفمزلمج!اللهرسول

(2)يم!
.عوره"الفخذينفإنفخذيكغطمعمر))ياك!جد:النبئفقال،مكشوفتان

.العلاء)3(عنجعفربنإسماعيلرواهوكذلك

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3273

المقدسببيتالمروزىبكربنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،يعقوببنمحمد

أبىعن،إسرائيلحدثنا،الكوفئسابقبنمحمدحدثنا،الزملةيسكنوهو

/2الذهبىقالبه.ثعلبةبنمحمدطريقمن(7811)الأوسطوفى،(2147)الطبرانىأخرجه(1)

صالح.إسناده:667

طريقمن(22494)أحمدوأخرجه.3"6/1والتاريخوالمعرفة،(852)الآدابفىالمصنف(2)

به.العلاءعنميسرةبنحفص

به.إسماعيلطريقمن(22495)أحمدأخرجه(3)
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الرجلعورةبابالصلاةكتاب

"الفخذ:كس!اللهرسولقال:قالرضيئعباسابنعنمجاهد،عن،يحيى

(1)يم!

.عوره"

ومحضدوجرهدعباسابنحديثالترجمةفىالبخارىذكروقد

.إسناد)2(بلاجحشابناظ،91/21

.(3)اهبيحتجصحيحةأسانيدوهذه:الشيخقال

ملكابنأحمدبكربوأأخبرنا،إسحاقبىأابنزكريابوأأخبرنا-4732

حدثنا،عبادةابنيعنىروححدثنا،العوفئسعدبنمحمدحدثنا،القاضى

أخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(ثابتأبىبنحبيبعن،جريجابن

،حجاجحدثنا،الرملىسهلبنعلىحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمد

،ضمرةبنعاصمعن،ثابتأبىبنحبيبعنأخبرت:قالجريجابنعن

فخذإلىتنظزولا،فخذكتكشف"لا:ع!ج!اللهرسولقال:قالل!يهبهعلىعن

علىدخلقالروخروايةوفى،حجاجحديثلفظ."ميمتولاحئ

منفإنهافخذكغطعلئ"يا:فقال،ىذ!ص!عنكاشفوأناع!ج!اللهرسول

.(4)"العورة

علىأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3275

وقال،بهإسرائيلطريقمن(2796)والترمذى.بنحوهسابقبنمحمدعن(2493)أحمدأخرجه(1)

غريب.حسن:228/5الأشرافتحفةفىكما-الترمذى

.(370)عقبالبخارى(2)

بعقهى.إلىبعضهابانضمامللحجةصالحةبل،الصحةإلىتصللا:667/2الذهبىقال(3)

طريقمن(0146)ماجهابنوأخرجهنكارة.فيهالحديثهذا:وقال،(0314،1504)داودأبو(4)

.إسنادهيصحلم:2/667الذهبىوقال.بهروح
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الرجلعورةبابالصلاةكتاب

حدثنا/،بهلولبنإسحاقبنيعقوببنيوصفحدئنا.،الحافظعمرابن229/2

حمنئ،أبوسوارحدثنا،بكربنالفهعبدحدثناالشثيلماك!،حبيببنمحمد

"مروالمج!:اللهرسولقال:قالجذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن

فىبينهموفرقواعشبر،فىعليهاوافربوهم،سنينسبعفىبالضلاةصبيانكم

مافإن،وركتتهسرتهبينمايرينفلاأجيرهأوعبدهمنكمالرجلزوجوإذا،المضاجع

(1)
."عورتهمنوركتتهسرتهبين

محمدحدثنا،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-3276

أخبرنا،شميلبنالنضرحدثنا،زاجمنصوربنأحمدحدثنامخلد،ابن

أبيه،عن،شعيببنعمروعنداود،بنسؤاروهوآلصيرفئحمرأبو

وافربوهم،لسبعبالصلاةصبيانكم"مروا:كحوالقهرسولقال:قالجدهعن

وأأمتهعبدهأحدكمزوجوإذا،المضاجعفىبينهموفزقوالعشبر،(و21/192عليها

.(2)"العورةمنركتتهإلىالسرةتحتمافإن؟عورتهمنشىءإلىالأمةتنظرفلاأجيره

بشىء:وليسعمرو،عنجحادةبنمحمدعنسؤارعنقيلوقد

ايينئالإسفرعلىبنمحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3277

بنمحمدبنعيسىحدثنا،الحافظسعيدبنمحمدبنأحمدحدثنا،ببخارى

وابنوهبوابنمعنرواهقد،معلولجرهدحديث:2/668الذهبىوقال.1/230الدارقطنى(1)

عن..الترمذىوخرجه،مرسلفهذا،أبيهعنزرعةعنالنضرأبىعنمالكعنوغيرهمالطباع

أبىعنمعمروقال.بمتصلإسنادهارىما:الترمذىقالثم،جدهعنجرهدبنمسلمبنزرعة

...أبيهعنجرهدابنأخبرنىالزناد:

.(5157)فىوسيأتى.بهسوارطريقمن(6756)أحمدوأخرجه.1/230الدارقطنى(2)
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الرجلعورةبابالصلاةكتاب

بنمغيرةحدثنا،الخوارزمىالجزاحبنيعقوبحدثناالمروزهـ6،عيسى

شعيب،بنعمروعن،جحادةبنمحمدعن،داودبنسوارحدثنا،موسى

سبعفىبالصلاةصبيانكم"مروا:كي!اللهرسولقال:قالجذهعن،أبيهعن

أحدكمزوجوإذا،المضاجعفىبينهموفزقواعشر،فىعليهاواضربوهم،سنين

منأسفلشىءكلفإن،عورتهمنشىءإلىينظرنفلا،أجيرهأوعبدهمنخادمه

(1)
."عورتهمنركتتهإلىسرته

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-3278

كاتبيحيىبنزكرياحدثنابمصر،القزازوردالنبنداودبنإسماعيل

،مرةبنالخليالىعن،أيوببنيحيىعن،فضالةبنمفضلحدثنا،العمرئ

أدن،جذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،سليمأبىبنالقيثعن

فىعليهاوأدبوهم،سنينسبعفىالصلاةصبيانكم"علموا:قاللمجح!الفهرسول

فلا،أجيرهأوعبدهأمتهأحدكمزوجوإذا،المضاجعفىبينهموفرقوا،سنينعشر

.(2)"والركبةالسرةبينفيماوالعورة،عورتهإلىتنظز

عبادعن،(3)ضعيفوهوالبصرىراشدأبيبنسعيدروىوقد-3279

ر!عجهأيوبأبىعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدأظ(21/92عن،كثيرابن

محمدعنلهأصلولا:وقال،بهمحمدبنعيسىعن4/176،177الضعفاءفىالعقيلىاخرجه(1)

لين.فيهاهذافىوالروايةجحادةابن

.3/929الكامل(2)

ينظرالبصرى.المازنىمحمدأبو،ال!ماكراشد،بنسعيد:ويقالراشد،أبىبنسعيدهو(3)

والمجروصت،19/4والتعديلوالجرح،3/471للبخارىالكبيرالتاريخ:فىعليهالكلام

.مقبول:295/1اضقريبأفىحجرابنوقال.426/10الكمالوتهذيب،1/324حبانلابن
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...بعورةليستالفخذأنزعممنبابالصلاةكتاب

منالشزةمنأسفلوما،العورةمنالزكبينفوقأما:يقول!النبئسمعت:قال

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمد.أخبرناه"العورة

جدى،حدثنا،بهلولبنإسحاقبنيعقوببنيوسفحدثنا،الحافظ

وبالله،كفايةمضىوفيما.(2)فذكرهراشد.(1)ىبابنسعيدعن،أبىحدثنا

التوفيق.

بعووة،ليستالفخذأنؤعممنباب

والركبةالسرةفىقيلوما

بنعمربنعلئالحسنأبوأخبرك!،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-0328

إسماعيلبنالحسينالقاضىأخبرناببغداد،الحافظمهدىبنأحمد

علئة،ابنحدثنا،براهيمإبنيعقوبحدثنا:قالانصربنأحمدبنالملكوعبد

!عاللهرسولأن،ر!بهمالكبنأن!/عن،صهيببنالعزيزعبدحدثنا

جميماللهنبىفركب،بغلسبىالغداةصلاةعندهافصفينا:قالخيبر.غزا

خيبر،زقاقفى!عالفهنبئفأجرى،طلحةأبىرديفوأناطلحةأبووركب

لأنظرإنىحتى،فخذهعنالإزارحسرثمجميمالفهنبىفخذلتمسركبتىوإن

إناخيبر،خربتاع!بر،"الله:قالالقريةدخلفلفا،ع!ي!الفهنبىفخذبياضإلى

رواه،بطولهالحديثوذكر.(3)((المنذرينصباحفساءقوبمبساحةنزلناإذا

:م.من)1(سقط

.1/231الدارقطنى(2)

الإزارحسر"ثم:منبدلأ!فخذه"فانكشف:وفيهبه.عليةابنطريقمن(3380)النسائىأخرجه(3)

."فخذهعن
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...بعورةليستالفخذأنزعممنبابالصلاةكتاب

وأخرجهالففظ)1(،بهذاإبراهيمبنيعقوبعن""الصحيحفىالبخارى

الإزاروانحسر:قالأنهإلاعليةابنإسماعيلعنحربابنزهيرعنمسلم

.جمحم)2(الفهنبىفخذعن

فانكشف:الحديثفىفقالإسماعيلعنحنبلبنأحمدورواه-3281

حدثنا،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبواو(93/21.أخبرناهفخذه

.(3)فذكره.إسماعيلحدثنا،أبىحدثنى:قالحنبلبنأحمدبنالفهعبد

!و،بقصدهيكنلمذلكأنعلىدليل.انكشفأوانحسر:قولهوفى

إلىمنسوبايكونفلا،غيرهماأوسقطةأوبريحالإنسانعورةتنكشفوقد

نأيحتمل.فخذهعنالإزارحسرثم:الأولىالروايةفىوقوله،الكشف

فيكون.فخذهعنإزارهمركوبهفيهأجرىالذىالزقاقضيقحسرأراديكون

إسماعيلعنغيرهلروايةموافقاويكون،(4)!للنبىلاالزقاقلجدارالفعل

لها،مخالفغير،عورةالفخذكونفىالأحاديثمنمضىلماموافقا

التوفيق.وبالله

عنه:الروايتينإحدىفىوقالأنسعنالطويلحمياورواه-3282

بوأ.أخ!برناه(الفخذ)انكشافيذكرولمع!حو.اللهرسولركبةلتصمنركبتىوإن

.(173)رىلبخاا(1)

.(1365/84،120)مسلم(2)

.الإزاروانحسر:ولفظه(11992)أحمد(3)

بمعنى.الألفاظفتوافق،فاعلهيسئملممبنىهوأو:2/669الذهبىقال(4)

حميد.غيرحفظهاثابتةزيادةهى:669/2الذهبىقال(5)
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...بعورةليستالفخذأنزعممنبابالصلاةكتاب

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبد

ملاسبنهشامبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

أنسعنحميا،حدثنا،معاويةابنيعنىمروانحدثنا،الذمشقئالنميرئ

المسلمونوركبركبأصبحفلقا،ليلاخيبرإلىلمجوالفهرسولىانتهى:قالى

،لومكليصنعونكانواكماومكاتلهم)1(بمساحيهمخيبرأهلفخرج،معه

رجعواثبم.والخميسمحما،واللهمحما:قالوالمجيهبالنبىبصروافلما

صباحفساءقومبساحةنزلناإذاإناخيبر،"خربت:جموالفهرسولىفقالى،هرابا

ركبتىوإنيومئذ،طلحةأبىرديفوأنا:أنس!اظ(93/21قالى."المنذرين

جمو.اللهرسولىركبةلتصس

عمحيه.الفهرسولىقدملتص!نقدمىوإن:الأخرىالروايةفىوقال

الحسينبنعبدوسالفضلأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناه-3283

عن،حمياحذثنى،الأنصارئحدثنا،الرازئحاتبمأبوحدثنا،منصورابن

معنىما:للأنصارئقلت:حاتمأبوقال.(2)بنحوهفذكره.مالكبنأنس

الجيش.،الجند:قالى؟الخميس

ةم!صقفىذلكفىيرويهبشىءبعورةليستالفخذأنزعممنواحتبئ

!جبه.عثمان

الكبير،الربيلوهو،مكتلجمع:والمكاتلالحديد.منالمجرفةوهى،مسحاةجمع:المساحى(1)

.4/150،328النهايةينظر.القفةأى

أحمدوأخرجهالفه.عبدبنمحمدهوالأنصارىأنوذكر،202/4الدلائلفىالمصنف(2)

.بنحوهحميدعنطرقمن(4745)حبانوابن،(061)والبخارى،(40131)
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...بعورةليستالفخذأنزعممنبابالصلاةكتاب

الحافظ،اللهعبدأبوأخبرنماماذلكفىعثمانقصةمنوالثابت-3284

بنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا

أخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(جعفربنإسماعيلأخبرنا،يحيى

حدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا،يعقوبابناللهعبدأبو

ابنئوسليمانعطاءعن،حرملةأبىبنمحمدعن،(1)رفعجبنإسماعيل

كان:قالتلمخنهاعائشةأن،الرحمنعبدبنسلمةوأبى،يسار

231/2أبوفاستأذن،ساقيهأوفخذيهعنكاشفابيتهفىمضطجعا!يىالله/رسول

وهو(2)هلفأذنعمراستأذنثم،فتحدثالحالتلكعلىوهولهفأذنبكر

ثيابه-وسوىك!ح!الفهرسولفجلسعثماناستأذنثم،(3فتحذثكذلك3)

عائشة:قالتخرجفلما.فتحذث-واحديومفىذلكأقولولا:محمدقال

فلمعمردخلثم،()تبالهولملهتهتشن)4(فلمبكرأبودخلاللهرسوليا

"ألا:فقال!؟ثيابكوسويتفجلستعثماندخلثم،تبالهولملهتهتش

51رو.قتيبةحديثلفظ.(6)"؟الملائكةمنهتستحىرجلاو(21/94منأستحى

كاشفا:اللفظبهذاوغيرهماوقتيبةيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

."س:"حفصىف(1)

."عمر":مفىبعده(2)

."فتحدثكذلكوهوعمراستأذنثمفتحدثالحالتلك"على:سفى(3-3)

الطارئةالنسخبعضوفىالهاء،بعدبالتاءتهتشبلادنا:نسخجميعفىهوهكذا:النووىقال(4)

.168/8النووىبثرحمسلمصحيح.القاضىذكرهوكذابحذفها،

.168/8،169النووىبثرحمسلمصحيح.لدخولهوتحتفلبهتكترثلمأى:تبالهلم(5)

به.جعفربنإسماعيلطريقمن(6907)حبانوابن،(603)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(6)
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الصلاةكتاب

.بالشئذ)1(ساقيهأوفخذيهعن

...بعورةليستالفخذأنزعممنباب

بتخميرالأمرفىلمجح!النبىعنالضريحالضحيحذلكبمثليعارضولا

.عورالفخذأنعلىوالنصالفخذ،

منشيئاالقصةفىيذكرفلمأحفظهموهوالرهرئشهابابنرواهوقد

ذلك:

محمدسعيدوأبوالحافظاللهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرناه-3285

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:الفضلبنموسىابن

أبى،حدثنا،سعدبنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،الذورىمحمدبنالعئاس

بنسعيدبنيحيىأخبرنى:شهابابنقالى:قالىكيسانبنصالحعن

بكرأباأن،تحذثار!كينماوعائشةعثمانأن،أخبرهالعاصبنسعيدأن،العاص

فأذن،ئشةعامرطلابس!فراشهعلىمضطجعوهوكيه!الفهرسولىعلىاستأذن

ثم،انصرفثمحاجتهإليهفقضى،كذلكوهولمجح!الفهرسولىعلىبكرلأبى

ثمحاجتهإليهفقضى،الحال!ذلكعلىوهولهفأذنر!بهعمراستأذن

وقالىلمجراللهرسولىفجلسعليهاستأذنتثم:د!نهعثمانقالى،ا!حرف

قالى:.انصرفتثمحاجتىإليهفقضيت:قاليمابك".عليك"اجمعى:لعائشة

فزعتكماوعمربكرلأبىفزعتأركلمالفهرسولىيار!نها:عائشةفقالت

وأنالهأذنتإنخشيتوإنى،حئرجلعثمان"إن:كجمالفهرسولىفقالى.لعثمان

.(26/2401)مسلم(1)
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...بعورةليستالفخذأنزعممنبابالصلاةكتاب

عن"الصحيح"فىمسلمرواهحماجته")1(.إلئ-ألاالحالاظ،94/21تلكعلى

ابنعنخالدبنعقيلحديثمنوأخرجه،يعقوبعتوغيرهالنالمحدعمرو

.(2)الساقولاالفخذذكرفيهوليس،شهاب

عمربنالحسيناللهعبدوأبوالروذبارئعلىأبوأخبرناوقد-3286

الحسنحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا:قالواوغيرهمابرهانابن

عن،خالدأبوأخبرنى:قالجري!ابنعن،عبادةبنرو!حدثنا،عرفةابن

كان:قالتعمربنتحفصةحدثتنى:قالالمدينى)3(سعيدأبىبناللهعبد

فاستأذنبكربوأفجاء،فخذيهبينثوبهوضعقدجالسايومذات!يهوالفهرسول

منناسأثمعلىثم،القصةهذهبمثلعمرثم،هيئتهعلى!والنبى،لهفأذن

!واللهرسولفأخذ،يستأذنعثمانجاءثم،هيئتهعلى!يهووالنبئ،أصحابه

جاء،اللهرسوليا:فقلت:قالتخرجوا.ثمفتحدثوا:قالت،فتجللهثوبه

عثمانجاءفلقا،هيئتكعلىوأنتأصحابكوسائروعلئوعمربكرأبو

.الملانكة؟")4(منهتستحىممنأستحى"ألا:فقال:قالت!؟بثوبكتجللت

الله:عبدعنيعفورأبورواهوكذلكالثيخ:قال

سعدبنإبراهيمطريقمن(006)المفردالأدبفىوالبخارى.بهيعقوبعن(155)أحمدأخرجه(1)

به.شهابابنطريقمن(6906)حبانوابنبه.

.(2402)مسلم(2)

فىوسيأتى.73/5والتعديكالجرحفىوكذلك،67"/2للذهبىوالمهذب،م،سفىكذا(3)

.5/104الكبيرالتاريخفىكذلكوهو،""المدنى:التالىالإصناد

حسن.وإسناده:9/82المجمعفىالهيثمىوقال.بهروحعن(26466)أحمداخرجه(4)
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...بعورةليستالفخذأنزعممنبابالصلاةكتاب

الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرناه-3287

،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوبابنالعباسأبوحدثنا:قالاالعطار

أبىبنالفهعبدعن،يعفورأبىعن،شيبانعن/،موسىبنالفهعبيدحدثنا

يومذات!رالفهرسولعلئدخل:قالتعمربنتحفصةعن،المدكأسعيد

(1)معناهفذكر.فخذيهبينثوبهفوضمع

فخذيه،بينفوضعهثوبهبطرفأخذ!عيكونأنالأشبههووائذىاو،21/95

فخذيه.دونركبتاهالغالبفىبذلكينكشفوإنما،ذلكغيربهيظنلاإذ

:أخرىقصةفىأظنه،بذلكصزحتقدالأشعرئموسىأبىورواية

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3288

بنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،عثمانأبىعن،أئوبعنذكرهحديثفىزيدبنحمادحدثنا،حرب

أنهما،الأحولوعاصمالحكمبنعلئفحدثنىحقاد:قال.موسىأبى

نأ،فيهزادعاصماأنغير،هذامننحواموسىأبىعنيحذثهعثمانأباسمعا

عثمانأقبلفلفا،ركبتيهعنكشفقد2مافيهمكانفىكانلمجواللهرسول

.(3)برحبنسليمانعن""الصحيحفىالبخارئرواهغطاهما)2(.

قبلوكشفهما،بعورةليستالفخذأنإلىذهبلمنفيهحخةلاوهذا

غريب.حديث:2/671الذهبىوقال.بهشيبانطريقمن(26467)احمدأخرجه(1)

.517صالاعتقادفىالمصنف(2)

.(3695)البخارى(3)
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...بعورةليستالفخذأنزعممنبابالصلاةكتاب

دالذ"لكوعلى،بعورةليستاالركبتينأنعلىيدلإنماز!جئهعثماندخول

العورةوإنما،بعورةليمستالسرةأنوعلى،شعيببنعمروحديثأيضا

بينهما.ماالرجلمن

أبوأخبرنا،الروذبارىالفقيهمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-3289

حمادحدثنا،سلمةأبوحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهالتضر

قاللئماجمبههريرةأباأن،سيرينابنهومحمدعن،عونابنأخبرنا،سلمةابن

يقبل.!اللهرسولرأيتحيثأقبلحتىبطنكعنقميصكارفع:للحسن

حمادعن:غيرهوقالحماد.عن:قالكذا.اسرتهفمبلقميصهفرفع

.إسحادتى)2(بنعميروهومحمدأبىعنعونابنوعناظأ95/21

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-3295

،عونابنعن،السمانأزهرأخبرنا،يحيىبنيحيىحدتنا،علىبنإبراهيم

أقبلأرنى:قالهريرةأبوفلقيهالحسنمعكنت:قالإسحاقبنعميرعن

علىفاهفوضعبفقميه)3(،فقال.يقبل!ج!اللهرسولرأيتحيثمنك

(4)وص
سرته.

(1

(2

(3

(4

أزهرطريقمن9/95تاريخهفىوالخطيب،الذهبىووافقه،وصححه،3/168الحاكمأخرجه

حمادعنالحجاجبنإبراهيمطريقمن5/1724الكاملفىعدىوابن.بهعونابنعنسعدابن

محمد.أبىعن:فيهوقال،سلمةابن

.بالصوابأشبهوهو:5"/10العللفىالدارقطنىقال

الفك.:والفقم"بقيمصه".:2/671والمهذبأحمد،ومسند،سحاشيةوفى.م،سفىكذا

.(مق)ف2/724الوسيط

به.عونابنعنطرقمن(5593.6965)حبانوإبن،(7462)أحمدأخرجه
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الثيابمنالمرأةفيهتصلىمابابالصلاةكتاب

قالا:إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنابنبكرأبوأخبرنا-3291

وهب،ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

العلاءأبىعن،الأسلمىيحيىأبىبنمحمدعن،عياضبنأنسحدثنا

.ال!زة)1(فوقيتزرر!بهعلئارأيت:قال!الأسلمتينمولى

ذلكزعممنلأن؟بعورةليستالسرأنزعممنقول!يخالفلاوهذا

التوفيق.وبالله،بالسترالعورةجميعليستوعبالسزةفوقالازارعقد

الثيابمنالمراةفيهتصلىماباب

الحسنبنوأحمديحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىأخبرنا-3292

علىقرئ:قال!نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بنمحمدأن،وغيرهمسعدبنوهشامذئببىأوابنمالكأخبرك:وهبابن

تصلىماذا:!النبىزوجسلمةأتمسألتائها،أقهعنحذثهمالقرشئزيد

ظهوريغيبالذىال!افي(2)والدرعالخمارفى:فقالت؟الثيابمنالمرأةفيه

.3قدممها

ومحفدجعفربنوإسماعيلغياثبنوحفصمضربنبكررواهوكذلك

طريقمن(25230)شيهبةأبىوابنبه.عياضبنانسعن28/3الطبقاتفىسعدابناخرجه(1)

به.يحىأبىبنمحمد

.1/256الأنوارمشارقأيضا.يؤنث:وقيلمذكر،،قميصها:المرأةدرع(2)

داودأبوطريقهومن،1/421ومالك،(484)موطنهفىوهبوابن،(869)الادابفىالمصنف(3)

.موقوفضعيف:(125)داودأبىضعيففىالالبانىوقال.(639)
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الثيابمنالمرأةفيهتصلىمابابالصلاةكتاب

.موقوفا)1(سلمةأمعنأمهعنزيدبنمحمدعن/إسحاقابن

بنمحمدعنديناربناللهعبدبنالرحمنعبدعنعمربنعثمانورواه

مرفوعا:زيد

الحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبواو،96/21أخبرناه-3293

بنمحمدالعباسبوأحدثنا:قالواالعطارأحمدبنمحمدصادقبووأالقاضى

أخبرنا،عمربنعثمانحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

مأعن،أمهعن،المهاجربنزيدبز،محمدعن،القهعبدابنالرحمنعبد

إزار؟عليهاليسوخماردرعفىالمرأةأتصلى:!ؤالنبئسألتأنها،سلمة

.قدميها")2(ظهوريغطىسابغاالدرعكان))إذا:!!ال

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3294

)ح(سليمانحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالصفار،اللهعبد

حدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا

زيد،بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسف

الذى"إن:!ماللهرسولقال:قالام!صرعمرابنعن،نافععن،أيوبعن

القهرسوليا:سلمةأمفقالت."القيامةيومإليهاللهينظرلاالخيلاءمنثوبهيجر

أقدامهنء:قالتأو.سوقهنتخرجإذن:قالت"شبر".:قالبالنساء؟فكيف

.(46")عقبداودأبو(1)

عللوينظر.أصحوقفه:2/671الذهبىوقال.بهعمربنعثمانطريقمن(064)داودبوأأخرجه(2)

.4/55والتمهيد،15/251الدارقطنى
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الصلاةكتاب

.(1)"عليهيزدنولا"فذراع:قال

الثيابمنالمرأةفيهتصلىماباب

حدثنا،محمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-3295

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسف

عن،سلمةأمعنعبيد،أبىبنتصفتةعن،نافععن،إسحافبنمحمد

يزدنلافذراع:قالماها.!قتخرجإذن:!لتلثبر".المرأة"ذيل:عججمالنبى

(2)
-".

قدميها.ستروجوبعلىدليلهذاوفى

ببغداد،الحفامئعمربنأحمد)3(بنعلئالحسنأبوأخبرنا-3296

أبوحدثنامحمد،بنالملكعبدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا

اللهعبدبنمحمدوأخبرنااظ،96/21)ح(سلمةبنحمادحدثناالوليد،

حدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظ

صفيةعن،سيرينبنمحمدعن،قتادةعنحضاد،حدثنا،منهالبنحخاج

إلاحمائفبىصلاةتقبل"لا:قالأنهع!ج!النبىعن،ر!بهاعائشةعن،الحارثبنت

،ص(4)

عنقتادةعنعروبةأبىبنسعيدورواه.حجاجحديثلفظ.لي".

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهايوبطريقمن(5351)والنسالى،(1731)الترمذىأخرجه(1)

إسحاقابنطريقمن(1974)الكبرىفىوالنساثى.بههارونبنيزيدعن(65322)أحمدأخرجه(2)

به.نافعطريقمن(5451)حبانواين،(4117)داودوأبوبه.

.(052)ترجمتهوتقدمت"محمدإ.:م،سفى(3)

-.قتادةعلىفيهلخلافأنهوأظن،يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيح:وقال،1/251الحاكم(4)
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الثيابمنالمرأ-5فيهتصلىمابابالصلاةكتاب

!هم:النبىعنالحسن

حدثنا،يعقوببنالحسنحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-9732

؟قتادةعن،سعيدأخبرنا،عطاءبنالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيى

.بخمار")1(إلاحمائفي!صلاةتقبل"لا:والك!ي!اللهرسولأن،الحسنعن

اللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-3298

حدثنى،بكيرابنحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

اللهعبيدعنسعيد،بن(2)رسبعنبكير،حدثنى،لهيعةبنعبدالله

درعفىتصلىميمونةرأيت:(3)لاق،ميمونةحجرفىيتيماوكان،الخولانى

.إزار)4(عليهاليسوخمارسافي

،(جعفر)ابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-3299

بكيرعن،الثقةعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

(1

(3

(5

وابن،(655)ماجهوأبن.بهمنهالبنحجاجطريقمن(641)داودأبوواخرجه.الذهبى=ووافقه

والترمذى،(67152)وأحمد.بهالوليدأبىطريقمن(1171،2117)حبانوابن،(775)خزيمة

حسن.:الترمذىوقال،بهحمادطريقمن(377)

:2/672الذهبىوقال،عروبةأبىبنسعيدعن(641)عقبداودأبووذكره.1/251الحاكم

/14الدارقطنىعللوينظرحماد.حديثالترمذىحسنوقدحماد،منقتادةفىأثبتسعيد

431،432.

.4/72الكمالتهذيبوينظر.التخريجمصدرىفىكما،الصوابهووالمثبت"ثر".:م،سفى

.الصوابهووالمثبت.""قالت:م،سفى

به،بكيرطريقمن(بغية-134)مةأساأبىبنالحارثوأخرجه.2/044،414والتاريخالمعرفة

ضيق.سابغوعنده

."حفص":سفى
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2/234

ثيابها...تكثفأنفىالترغيببابالصلاةكتاب

والخمارالذرعفىتصلىوكانت:قالبنحوهفذكره.الأشبئبناللهعبدابن

.إزاز)1(عليهاليس

ا!أجم!النبىزوجعائثةعنبلغهأنه،مالكوحذثنا:قال-5335

.والخمار)2(الذرعفىتصفىكانت

درعهاتحتتجعلأوثيابهاتحثفأنفىالترغيب/باب

درعهايصفهاأنخشيتاو(97/21إنثوبا

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3351

!ر!لاوابنالمهرئداودبنوسليمانصالحبنأحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

بنقرةأخبرخ!،وهبابنحدثناقالوا:الهمداك!سعيدبنوأحمد

د!نهاعائشةعن،الزبيربنعروةعن،شهابابنعن،المعافرئالرحمنعبد

)وتيضرتن:تعالىالفهأنزللماالأولالمهاجراتنساءالفهيرحم:قالتائها

مروطهن(3)أكثف:صالحابنقال،شققن.(3االنور:أجوبهن!عكبخمرهن

.()شهابابنعنيزيدبنيونسحديثمنالبخارئأخرجه.(4)اهبفاختمرن

أحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3352

.142/1مالك(1)

.141/1مالك(2)

:بالنونوأكنف.داودأبىعندكما.بالنون.أكنفصالحابنغيرالرواةبقيةولفظ،هناجاءكذا(3)

.4/153،062النهايةينظر.والأئخنالأغلظ:بالئاءواكثف،والأصفقالأستر

.(2014)داودأبو(4)

.4/962والتغليق،8/489البارىفتحوينظر.(13637)فىطريقهمنوسياتى،(4758)الجارى(5)
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ثيابها...تكثفأنفىالترغيببابالصلاةكتاب

،الحباببنزيدحدثنا،الزبرقانبنجعفربنيحيىحدثنا،ببغدادالزاهد

بنتصفيةعن،يحدثمسلمبنالحسنسمعت:قالنافعبنإبراهيمحدثنا

بخصهن)وئيضرتن:لآيةاهذهنزلتلما:قالتر!نهامنينالمؤأمئشةعاعن،لضيبة

فاختمرنالحواشىنحومنفشققنهأزرهنالأنصارنساءأخذجوبهن!هو.فى

.(2)نافعبنإبراهيمعننعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.ابه

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبركأ،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3353

حدثنا:قالواسفيانبنوالحسنمحمدبنوتميمالدارمئسعيدبنعثمان

عن،أبيهعن،سهيلعن،الحميدعبدبنجريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمان

معفمقومبمقطأرهمالمالنارأهلمن"صنفان:!ك!للهارسولقال:قالهريرةبىأ

،مميلاتمائلات،عارياتكاسياتونساء،الناسبهايضربونالبقركأذنابسياط

يجدنولأالجنةيدخلنلا،(3)المائلةالبختأسنمةكأمثالاظ،97/2نرءوسص

عن"ج!ا"فىمسلئمرواه.(وكذا(()كذا(4)نملتوجدريحهاوإنريحها،

(6)

جرير.عنحرببنرهير

.(13638)فىتخريجهسيأتى(1)

.(4759)البخارى(2)

-الجمال-البختأسنمةتثبهحتىوالعمالمبالخمرروءسهنيعظمنأنهنمعناه:قيل:البغوىقال(3)

-01/272السنةشرح.رءوسهنينكسنولا،ابصارهنمنيغضضنلا،الرجالإلىيطمحن:وقيل

.""مسيرة:التخريجمصادرفىوبعده،2/673والمهذب،م،سفىكذا(4)

عبدبنجريرطريقمن(7461)حبانابنوأخرجه.6/532،533النبوةدلاللفىالمصنف(5)

به.سهيلطريقمن(8665)وأحمد.بهالحميد

.(125/2128)مسلم(6)
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ثيابها...تكثفأنفىالترغيببابالصلاةكتاب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-3304

بنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

حدثنى،أئوببنيحيىأخبرنا،مريمأبىابنحدثناالصغاك!،إسحاق

عن،حدثهالمطلبعبدبنعباسبنالقهعبدبنعباسأن،جبيربنموسى

إلىمج!ييهاللهرسولبعثه:قالخليفةبندحيةعن،معاويةبنيزيدبنخالد

قميصا،صديعها)2("اجعل:فقال(1)قبطية!لمجيهماللهرسولأعطاهرجعفلفا،هرقل

لئلاشيئاتحتهتجعل"مزها:قالدعاهوئىفلقا."هبتختمرصديعاصاحبمكوأعط

ابن:قالمن:البخارىقال.اللهعبيدبنعئاس:بعضهم.وقال(3يمص"

.(4)جريجوابنأئوببنيحيى،اللهعبيدابن:قالفيمنوذكر.أكثرالفهعبيد

بناللهعبيدأن،جبيربنموسىعنلهيعةبناللهعبدورواه:الشيخقال

(5):ير

حدته.س.

محمدالعباسأبوحدثنا،محمدبناللهعبدبنمحمدوأخبرنا-5330

(1

(3

(4

(5

القافوضم،مصرأهلوهم،القبطإلىمنسوبوكانه،بيضاءرقيقةمصرثيابمنالثوب:القبطية

السننمعالمويظر.4/6النهايةبالكسر.فقبطىالناسفىفأما،الثيابفىوهذا،الشبتغييرمن

.دع()ص21/321التاج.نصفينالمشقوقالىءمنالنصف:الصثديع

أبووذكره.أنقطاعفيه:الذهبىوقال،وصححه،بهمريمابىابنطريقمن4/187الحاكمأخرجه

دحيةيدركلمأصدخا:3/673المهذبفىالذهبىوقال.أيوببنيحىعن(4116)عقبداود

.مجهولخالدعنوالراوى

.7/3التاريخ

.(889)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهلهيعةابنطريقمن(4116)داودأبو
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ثيابها...تكثفأنفىالترغيببابلصلاةاكتا!

،عدىبنزكرياحدثنا،الضغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

بنمحمدعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدعنعمرو،بناللهعبيدأخبرنا

دحيةلهأهداهاكثيفةقبطيةكحالهالفهرسول!كسانى:قال!أبيهعن،زيدبنمةأسا

."؟القبطيةتلبس!لالك"ما!و:اللهرسولفقال!امرأح!فكسوتها،الكلبئ

تصفأنأخاففإنى؟(1)غلالةتحتهافلتجعل"مرها:فقال.كأأمراتهاكسو:قلت

.عظامها")2(

زكرياوأبوأو(98/21القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3356

بحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاقبىأابن

مريمأبىبنمسلمعن،أيوببنيحيىحدثنى،وهبابنحدثنا،نصرابن

235/2ل!عنهالخطاببن/عمرأن،سلمةأبىبناللهعبدعن،عجلالنبنومحمد

أميريا:رجلفقال!.نساؤكمتدرعهالا:قالثم،القباطىالناسكسا

فقال!.يشفأرهفلم،وأدبرتالبيتفىفأقبلت،امرأكأألبستهاقدالمؤمنين

يصف.فإنهيشفيكنلمإلن:عمر

.(3)رمععنصالحأبىعنالبطينمسلمأيضارواهوقد

موصول!:بإسنادشاهاالمرسلهذاولمعنى

.1/92الصحيحينحديثمنالمشكلكشف.الثيابتحتيلبسثوب:الغلالة(1)

صالح.إسناده:2/673الذهبىقال.بهعدىبنزكرياعن(21788)احمدأخرجه(2)

شيبةأبىوابنعمر.قال:قالالبطينمسلمعنالأعمشطريقمن(9253)الرزاقعبدأخرجه(3)

عنه.مرسلكلاهما:2/673الذهبىقالعمر.قال:صالحأبىعنالأعمشطريقمن(25170)
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ثيابها...تكثفأنفىالترغيببابالصلاةكتاب

كتابهأصلمنطاهر)1(بنالقاهرعبدمنصورأبوالفقيهأخبرناه-0733

بنالرحمنعبدالقاسموأبوقتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصروأبو

جعفربنأحمدبنالرحمنعبدبنأحمدنصبروأبوالفارسئ)2(حمدانبنعلى

مسلم،أبوأخبرنا،السلمئنجيدبنإسماعيلعمروأبوأخبرنا:قالواالصفار

محمدعن،التيمئيعنىسليمانحدثنا،الأنصارىالفهعبدبنمحمدحدثنا

فىالمرأةتصلى:قالطزجنهالخطاببنعمرعن،هريرةأبىعن،سيرينابن

.وإزار)3(،وخمار،درع؟أثوابثلاثة

ناولينى:قالتثموخماردرعفىصفتائهاسلمةائمعنورؤينا

الخمارعنسئلتأنهاعائشةوعن.(ذلك)نحوعائشةوعنالملحفة)4(.

(1

(2

(3

(4

(5

الأستاذ:الغافىعبدقال،الشافعيةأعلامأحدالبغدادىمنصورأبومحمدبنطاهربنالقاهرعبد

الأئمةإليهواختلف،سنينأملى،النحوىالشاعرالأديب،الأصولىالفقيه،الفنونذوالكامل

سنةتوفى.الحسابفى!"التكملةكتابلهمثرئا،محتهشمارئيئاكان:الذهبىوقال.عليهفقرءوا

وطبقات،17/572النبلاءأعلاموشر،(1901)السياقمنالمنتخبيشظر.(!429)أو(!427)

.136/5للسبكىالشافعية

قال،الشافعىالفارسىالقاسمأبومهرانبنحمدانبنإبراهيمبنمحمدبنعلىبنالرحمنعبد

الإسلاموتاريخ،(1101)السياقمنالمنتخب.(!423)سنةتوفى.عفيفصائنثقة:الغافرعبد

.50.ص(!042-!140سنةووفيات)حوادث

طريقمن(6221)شيةابىابنواخرجه.(11)الأنصارىاللهعبدبنمحمدحديثجزءفىالأثر

.بنحوهالتيمىسليمان

.193/2للعينىداودأبىضرحبه.يلتحفما:الملحفة

.(379)حاتمأبىابنعللويشظر.(5027)المصنففىالرزاقعبدأخرجهوالأثر

.(3296)فىتقدم
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ثيابها...تكثفانفىالترغيببابالصلاةكتاب

.والشعر)1(البشرةوارىماالخمارإنما:فقالت

جعفر،ابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبو8533-وأخبرنا

بنعلقمةعنمالذ،حدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

علىالرحمنعبدبنتحفصةدخلت:قالتأنهاأمهعن،علقمةأبى

عائشةفشققته،رقيقخمازحفصةوعلى،المؤمنينأماظ(98/21عائشة

.كثيفا)2(خماراوكستها

،الكارزىالحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدبوأوأخبرنا-9533

تحتبككانتنهاأ،عائشةحديثفىعبيدبىأعن،العزيزعبدبنعلئأخيرنا

سلمة،بنحمادعن،حجاجحدثناه:عبيدأبوقال.الصلاةفىالذرعتحت

عائشة.عن،شبيبأتمعن

تصلىلاكانتأنهايعنى،وإحكامهالإزارشدالاحتباك:عبيدأبوقال

.مؤتزرة)3(إلا

نأكرهتأنها،عائشةحديثفىعبيدأبىعنالإسنادوبهذا-5331

حدثنيهعبيد:أبوقالخيطا.عنقهافىتعلقأنولوعطلا،المرأةتصلى

قال.ذلكعائشةعن،طلحةبنتةض!ئاععق،يساربناللهعبدعن،الفزارئ

.عليها)4(حلىلاائتىيعنىعطلا.:قولهعيإ:أبو

.(4905)الرزاقعبدآخرجه(1)

.8/71الطبقاتفىسعدابنطريقهومن،913/2مالله(2)

.4/312الحديثغريب(3)

وينظر-يسار".بنالله"عبدمنبدلاسيار"بنالله"عبد:وفيه،4/333الحديثغريبفىعيدأيو(4)
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الثيابمنفيهيصلىأنللرجليستحبمابابالصلاةكتاب

متلفعاتالصلاةيشهدنكنالمؤمناتمننساءفىعائشةعنوثابت

بمروطهن:

بنأحمدمحمدأبوأخبرض!،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-3311

أبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،عليهقرأتفيماالمزك!اللهعبد

عائشةأن،الزبيربنعروةأخبرخ!:قالالزهرىعن،شعيبأخبرك!،اليمان

معهفيشهدهاالفجرصلاةيصلى!عالفهرسولكانلقد:قالتجمفهالنبىزوج

يعرفهنومابيوتهنإلىيرجعنثم،بمروطهنمتلفعاتالمؤمناتمنالنساء

.(2)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)الناسمنأحد

الثيابمنفيهيصلىأنللرجليستحبماباب

بنمحمدثناحد،القطانبكربوأأخبرنا،لفقيهاطاهربوأأخبرنا-2133

او،99/21الفضلابنالحسينأبووأخبرنا)ح(السمناك!اللهعبدأبوجبلة

بنأحمدبنإبراهيمحدثنا،القطانزيابابنسهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطان

توبةعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهعبيدحدثناقالا:عمر

أحدكمصلى"إذا:قالجم!النبىعن،ر!يمطعمرابنعن،نافعاسمع،العنبرى

.وليرتد(()3(فليأتزر

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-3313

طلحة.بنتعاشةترجمة238/35الكمال=تهذيب

.الناسمن:مكانالغلس.من:وفيه،(2163)فىتقدم(1)

أحد.يعرفهنوما:قولهاإلى(372)البخارى(2)

وصححه.بهمعاذبنالفهعبيدطريقمن(1713)حبانابنوأخرجه.(863)الادابفىالممنف(3)

.(1710)حبانابنصحيحعلىالحسانالتعليقاتانظرالألبانى.

-224-



الثيابمنفيهيصلىأنللرجليستحبمابابالصلاةكتاب

فذكره.شعبةعن،أبىحدثنامعاذ،بنمثنىحدثنا،قماشأبىابنحدثنا

.(1)بإسنادهبمعناه

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-4331

بنأنسحدثنا،المسيبئإسحاقبنمحمدحدثنا،المدينئمنصوربنأحمد

236/2أنهإلانافعيرىولا،اللهعبدعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،عياض/

نأأحقوجلعزاللهفإن،ثوبيهفليلبسقأحدكمصلى))إذا:قال!ج!للهارسولعن

اشتمالصلاتهفىأحدكميشتملولا،صلىإذافليأتزرثوبانلهيكنلمفإن،لهيزين

.(3)"(2)دوهيلا

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3315

بنسعيدحدثنا،الدورىالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعبا/سأبوحدثنا

أصلىناوأعمرابنآنىر:قالنافععن،أيوبعن،سعيدعن،الضبعئمرعا

تذهبكنتبعثتكفلو:قال.بلى:قلتأكسك؟ألم:فقالواحدثوبفى

ء"إذا:!وللهارسولقال:قالثم.لهتزينأنأحقفالفه-:قال.لا:قلتهكذا؟

.(اليهود")كاشتمالتشتملواولا،(4)هوقحعلىفليشدهثوبفىاحدكمصلى

به.المثنىطريقمن57/4التمهيدفىالبرعبدابناخرجه(1)

.178/1السننمعالم.طرفهيثيلأنغيرمنويسبلهالثوب،:دبيجللأنهواليهود:اشتمال(2)

طريقمن(9368)الأوسطفىوالطبرانى،377/1،378المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

حسن.وإسناده:2/51المجمعفىالهيثمىوقالبه.عقبةبنموص

.417/1النهايةالإزار.معقدالحقو:(4)

.مختصرابهعامربنسعيدطريقمن(769)خزيمةابنأخرجه(5)
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الثيابمنفيهيصلىأنللرجليستحبمابابالصلاةكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-3316

بنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

يوماتخففت،اظ21/99:قالنافععن،أتوبعن،زيدبنحضادحدثنا،حرب

صر:فقال،واحدثوبفىأصفىوأناعمرابنعلئفدخل،الزكابعلففى

المدينةأهلبعضإلىبعثتكلوأرأيت:قالبلى.:قلت؟ثوبينتكسألم

مألهتتجفلأنأحقفالفه:قاللا.:قلتواحد؟ثوبفىتذهبأنحت

!كلثوبان4!كان"من:عمرقالأولمجؤ،الفهرسولقال:قالثمالناحم!؟

.اليهود")1(كاشتماليشتملولابه،فليئزرثوبئإلالهيكنلمومنفيهما،

بوأحدثنا،يوسفحدثنا،الحسنأخبرنا،الحسنبوأوأخبرنا-7331

فىلهاحتبست:قالنافععن،أيوبحدثنازيد،بنحضادحدثنا،الزبيع

عمر-قال:قالأولمجؤ-الفهرسولقال:فقالالحديثوذكر.الزكابعلف

إلايجدلمن!ف،ثوبينفىأحدكمإليصل:لمجوالفهرسولقال:قالائهظنىكثروأ

نافععنسعدبنالفيثورواهاليهود!.اشتماليشتملولاول،فايئززواحداثوبا

بالشئك)2(هكذا

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئأخبرنا-3318

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

.بنحوهبهنافعطريقمر(6356)وأحمدمختصرا.بهحرببنصليمانعن(635)داودأبوأخرجه(1)

.(593)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

عمرابنسمعت:قالنافغاأنأيوبقول"والمحفرظ:وقال،13/17العللفىالدارقطنىذكره(2)

.عمر"إلىأوبالنيىإلىيرفعه
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الثيابمنصهيصلىأنللرجليستحبمابابالصلاةكتاب

ل!جبههريرةأبىعن،سيرينابنهومحمدعن،أيوبعنزيد،بنحماد

فقال!:الواحد،الثوبفىالصلاةعنفسألهكي!النبىإلىرجلقام:قال!

الثوبفىالصلاةعنفسألهعمرإلىرجلقامثم."إ؟ثوبينيجد"أوكلكم

رجلصقى،ثيابه!عليهرجلجمعفأوسعوا،اللهوسعإذا:فقال!،الواحد

ورداء،سراويلفىوقباء)1(،إزارفى،وقميصإزارفى،ورداءإزارفى

يرلبانفىوقباء،يرلبان)2(فىوقباء،سراويلفى،وقميصسراويلفى

فىاليخارئرواهورداء)3(.!لبانفى:قالوأحسبه(و200/21.وقميص

.(4)برحبنسليمانعن"الصحيح"

علىبن"الحسينعلىأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9331

محمدينسعيدحدثنا،المخرمئاللهعبدبنإبراهيمأخبرنا،الحافظ

اللهعيدعن،المنيبأبوحدثنا،واضحبنيحيىتميلةأبوحدثنا،الجرمئ

لالحاففىالرجليصلىأنصشي!اللهرسول!نهى:قال!أبيهعن،بريدةابن

.(7)2رداعليهوليسسراويلفىالرجليصلىأنونهى،6بهيتوشح

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

من:لأنهالواو؟ذواتمنوأصله،معلومةالعجمثيابمنضيقةثياب:الأقبيةوالجمع:القباء

.2/170الأنوارمارق.ضممتإذا،قبوت

.1/92البارىفتح.ساقينبلاأو،الساقينقصيرةسراويل:التبان

،9822)جانوابن،(515/276)مسلمو،(9471)أحمدوأخرجه.(486)الآدابفىالمصنف

فحسب.المرفوعبذكرومسلمأحمدوعند،أيوبطريقمن(2306

.(536)البخارى

وغيرها-(445،993،0831)فىالصوابعلىوتقدم.إأالحسن:م،سفى

.5/187التهاية-أديممنعريضاينسجشىءوهو،الوشاحمنفيهوالأصل،بهيتغشىةبهيتوشح

داود-أبووأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،شيخهوشيخشيخهمكانبياضوفيه1/025الحاكم
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الصلاةكتاب

واحدثوبفىالصلاةباب

واحدثوبفىالصلاةباب

2/237

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-0332

حدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادابنسهلأبوأخبرنا

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(أنسبنمالكعن،قعنببنمسلمةبنالفهعبد

حدثنا،الصفارالحسينبنعلئ/حدثنا،الحافظعلىأبوأخبرنى،الحافظ

بنسعيدعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيى

فىالضلاةعن!سماللهرسولسألسائلاأن،هريرةأبىعن،"المسئب

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"؟ثوبانلكلكم"أو:فقالالواحدالثوب

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالقهعبد

بكرأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-3321

القلانسئ،محمدبنجعفرحدثنابالأهواز،العسكرئمحمويهبنمحمد

،شهابابنعن،عقيلعن،سعدبنالفيثحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا

:قالل!بههريرةأبىعن،المسيببنوسعيدالرحمنعبدبنسلمةأبىعن

فقالالواحد؟الثوبفىأحدناأيصلى:لمج!اللهرسوليسألرجلاسمعت

إنى:يقولل!جههريرةأبوفكان(ظ21/002ثو،ن؟".لكلكم"أو:لمجؤاللهرسول

به.محمدبنسعيدطريقمن(636)-

عن(625)داودابووأخرجه.(2295)حبانوابن،(762)النسائىطريقهومن،1/140مالك(1)

وعند.بهالزهركماطريقمن(758)خزيمةوابن،(4701)ماجهوابن،(7251)وأحمد.بهالقعنبى

الاتى.هريرةأبىقولبزيادةأحمد

.(551/275)ومسلم،(3د8)البخاركما(2)
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الصلاةكتاب
واحدثوبفىالصلاةباب

حديقمنمسلمأخرجهملتحفا)2(.وأصلى(1)المشجبعلىردائىلأترك

عنسيرينبنمحمدأيضاورواه،(3)ز!عجههريرةأبىفعلدونسعدبنالليث

.ل!عبه)4(هريرةأبى

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-2332

الرحمنعبدحدثنا،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا

وهواللهعبدبنجابرعلىدخلنا:قالأنهالمنكدرابنعن،الموالأبىابن

أتصلىاللهعبدأبايا:قلناانصرففلما،بهملتحفاواحدثوبفىيصلىقائم

نأأحببت،نعم:فقال؟موضوعرداؤكوهذا،بهملتحفاواحدثوبفى

البخارىرواه.(هكذا)يصلىكان!يالهاللهرسولإن،مثالكمأالجاهليرانى

.(6)الموالأبىابنعناللهعبدبنالعزيزعبدعن""الصحيحفى

القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3323

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:المزكىإسحاقأبىابنوأبوزكريا

بنأسامةأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

أنه،اللهعبدبنجابرعن،الزبيرأبىعن،الحارثبنوعمروالليثئزيد

.2/442الأنوأرمشارقوينظر،6/04العين.الثيابعليهاوتنثرتنصبمولقةخثبات:المشجب(1)

به.وحدهسلمةأبىعنالزهرىطريقمن(7606)أحمداخرجه(2)

.(.../515)مسلم(3)

.(3318)فىتقدم(4)

.بنحوهبهالموالأبىبنالرحمنعبدطريقمن(15160)أحمدأخرجه(5)

.(037)البخارى(6)
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الصلاةكتاب
واحدثوبفىالصلاةباب

عاتقه،علىطرفيهبينمخالفاواحدثوبفىيصلىلمجي!اللهرسولرأى

عمروعنوهبابنعنحرملةعنمسلمأخرجه.(1)المشجبعلىوثوبه

(2)بمعنا

ببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4332

محمد،بنعثاسحدثنا،البخترئ(3)نبعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

حدثنى:قالجاببرعن،سفيانأبىعن،الأعمشحدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا

واحدثوبفىيصلىوهو!والفهرسولعلى،و21/012دخلت:قالسعيدأبو

()الأعمشحديثمنمسلمأخرجه.4بهمتوشحا

ابنمهرويهبنمحمدبكرأبوحدثنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3325

موسى،بناللهعبيدحدثنا،الرازىحاتمأبوحدثنا،الرازىسنانبنعتاس

نأ،سلمةأبىبنعمرعن،أبيهعن،العؤامبنالربيربنعروةبنهشامأخبرنا

عاتقيه.علىطرفيهبينخالفقدواحدثوبفىصلىلمجصالنبئ

ببيهق،العلوئأحمدبنمحمدبنالطفر)6(منصورأبوأخبرنا-3326

.(762)خزيمةابنطريقهومن،(447)وهبابن(1)

.(185/283)مسلم(2)

أعلامسيرفىترجمتهوتنظر،وغيرها(17،911،164)فىالصوابعلىوتقدم.م،سمنسقط(3)

.15/385النبلاء

وابنبه.عبيدبنيعلىعن(11562)أحمدو(خرجه.(683)البخترىابنمصماتفيهمجموع(4)

به.ا،عمشطريقمن(1048)ماجه

.(519/284)مسلم(5)

.(2861)فىترجمتهوتقدمت"المظفر".:م،سفى(6)
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واحدثوبفىالصلاةبابالصلاةكتاب

بنحازمبنأحمدحدثناالشيباخ!،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

بنهشامحدثنا:قالاموسىبناللهوعبيدعونبنجعفرحدثنا،غرزةأبى

فىيصلىلمجج!اللهرسولرأيت:قالسلمةأبىبنعمرعن،أبيهعن،عروة

فىالبخارىرواه.(1)منكبيهعلىطرفيهواضعاواحل!ثوبفىسلمةأمبيت

238/2بنهشامعنأوجهمنمسلموأخرجه،موسىبنالفهعبيدعن/""الصحيح

(2)ريو
.عروه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرناه-3327

بنهشامعن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

فىيصلى!سجالفهرسولرأيت:قالسلمةأبىبنعمرعن،أبيهعن،عروة

.(3)أسامةأبىحديثمنأخرجاه.بهمتوشحاواحدثوبفىسلمةأمبيت

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-3328

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الواسطئإبراهيمبنعلئحدثنا،الرزاز

مسعودوابنكعببنأبئاختلف:قالسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،داود

مسعود:ابن،ظ21/201وقال.ثوب:أبنفقالواحد،ثوبفىالصلاةفى

مناثنانيختلفأنليسوءخ!إنه:وقالفلامهماعمرعليهمفجاز.ثوبين

ابنأما؟الناسيصدرفتياكماأىفعنواحد،شىءفى-!س!محمدأصحاب

خزيمةوابن،(9401)ماجهوابن،(763)والنسائى،(339)مذىوالتر،(96321)أحمدأخرجه(1)

به.عروةبنثامطريقمن(2293-2291)حبانوابن،(761)

.(175)مسلمو،(435)الخارى(2)

.(175/278)مسلمو،(356)الجارى(3)
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الصلاةكتاب

.(1)ىبأقالماوالقول،يألفلممسعود

الواحد...الثوبفىالصلاةعنالنهىباب

فقال:وقال،عمرذكردوننضرةأبىعنالجريرىمسعودأبوورواه

فالصلاةاللهوشعإذافأما،قلةالثيابفىكانإذاذلككانإنما:مسعودابن

.(2)أزكىثوبينفى

الصلاةفىمسعودوابنعمربهأمرالذىأنعلىيدلانقبلهوائذىوهذا

.إيجابلااستحبابثوبينفر،

الواحدالثوبفىالصلاةعنالنهىباب

شىغمنهعاتقيهعلىليس

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3329

سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

منصوربنيحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(عيينةابن

،سفيانأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

"لا:قالصوواللهرسولأن،ل!جبههريرةأبىعن،الأعرجعن،الرنادأبىعن

فىمسلمرواه.(3)((ءىشمنهعاتقيهعلىليسالواحدالثوبفىأحدكميصلين

بهداودطريقمن(421)العللفىوالدارقطنى.بههارونبنيزيدعن(4032)شيبةأبىابنأخرجه(1)

بنحوه.

المجمعفىالهمىوقال.بهالجريرىطريقمنالمسند(زوائد-12762)أحمدبنالفهعبدأخرجه(2)

مسعود.ابنولاأبنمنيسمعلمنفرةوأبو:49/2

،(7073)أحمدوأخرجه.228صالحديثاختلاففىوالافعى،(0001)المعرفةفىالمصنف(3)

به.سفيانطريقمن(765)خزيمةوابن،(768)والنسائى،(626)داودوأبو
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واسعا...كانإذابهيلتحفإنماأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

(1).وصصء
سفيالى.عنوغيرهشيبةابىابنبكرأبىعن""الصحيح

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3335

بناللهعبيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،محبوببنأحمد

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا)ح(موسى

حدثناقالا:ادم،حدثنامحمد،بنجعفرحدثنا،العسكرىمحمويه

ل!عبههريرةأباسمعت:قالعكرمةعنكثير،أبىبنيحيىعن،شيبان

بينفليخالفواحدثوبفىصلى"من:يقولكممالفهرسولسمعأنهيشهد

الصحيح""فىالبخارئرواه.(2)"عاتقيه"على:روايتهفىاللهعبيدزأد.((طرفيه

.(3)إياسأبىبنادمحديثلفظعلىشيبانعننعيمأبىعن(و2ة2/21

واسعا،كانإذابهيلتحفإنماأنهعلىالدليلباب

صلاتهوجازتبهاتزرضيقاحانوإذا

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-3331

،سليمانبنفليححدثنا،محمدبنيونسحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطان

فلما:قال،سماهمقدونفزالفهعبدبنجابرأتىأنه،الحارثبنسعيدعن

بلغهءتناولهلو،منهقريباورداؤهبهملتحفاثوبفىيصلىوجدناهعل!دخلنا

ليرانىهذاأفعل:فقالواحدثوبفىصلاتهعنسألناهسلمفلما:قال

.(3246)مالكطريقمنوتقدم.(516)مسلم(1)

به.كثيرأبىبنيحيهىطريقمن(4230)حبانوابن،(627)داودوأبو،(7466)أحمدأخرجه(2)

.(036)البخارى(3)
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2/239

واسعا...كانإذابهيلتحفإنماأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

إنى؟لمجمالقهرسوللهرخصهارخصةجابرعنفيفشونأمثالكمالحمقى

فوجدتهأمرىلبعضليلةفجئته،أسفارهبعضفىلمجتالفهرسولمعخرجت

:قالانصرففلقا،جنبهإلىوصفيتبهفاشتملتواحاثوثوعلئ،يصفى

الذىالاشتمالهذاماجابر"يا:قالبحاجتىفأخبرتهجابر؟".ياال!ترى)1("ما

وعليكصليت"إذا:فقالضئقا.واحداثوئاكطنالقهرسوليا:فقلت."؟رأيت

.(2)"هبفاتزرضئقاكانوإنبه،فالتحفواسعاكانفإنواحد،ثوب

الشئيرازى،بخطالحارثبنسليمان/بنسعيد:كتابىفى:الشيخقال

بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.الحارثبنسعيدوالضواب

.(3)الحارثبنسعيدعنفليحعنصالح

بنأحمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3332

السمسار،مهرانبنزيادبنأحمدحدثناببغداد،الأدمئيحيىبنعثمان

مجاهدبنيعقوبعن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،معروفيبنهارونحدثنا

بنجابرأتينا:قالالضامتبنعبادةبنالوليدبنعبادةعن،(4)حزرةأبى

به،مشتملاواحد،ظ202/21ثوبفىيصفىوهومسجدهفىعبدالفه

أتصلى،الفهيرحمك:فقلتالقبلةوبينبينهجلستحتىالقومفتخطيت

.2/364النهاية؟الوقتهذافىمجيئكأوجبما:أراد،بالليلالسير:السرى(1)

.ومختصرأمطولأبهفليحطريقمن(3.23)حبانابنوعنه،(767)خزيمةوابن،(14518)احمدأخرجه(2)

.(3322)فىجابرعنآخروجهمنوتقدم.(361)البخارى(3)

/32الكمالتهذيبوينظر،2/677المهذبفىكماوالمثت.،إحرزة:موفى،9أجزرة:سفى(4)

.435/1المنتبهوتبصير،361
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واسعا...كانإذابهيلتحفإنماأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

الأحمقعلىيدخلأنأردت:فقال؟جنبكإلىإزاركوهذاواحدثوبفى

قام:وفيهطويلاحديثافذكر.مثلهفيصنعأصنعكيففيرانىمثلك

طرفيها،بينأخالفذهبتبردةعلئوكانتيصفى:يعنى،م!عاللهرسول

ثمطرفيها،بينخالفتثمفنكستها،ذباذب)1(لهاوكانت،لىتبلغفلم

بيدىفأخذلمجي!االلهرسوليسارعنقمتحتىفجئتعليها)2(،تواقصت

فأخذنا،يسارهعنقامحتىصخرابنفجاء،يمينهعنأقامنىحتىفأدارك!

لاوأنايرمقنى!واللهرسولفجعل،خلفهأقامناحتىفدفعناجميعابيديه

!واللهرسولفرغفلما،وسطكشديعنى،هكذافقالبهفطنتثم،أشعر

بينفخالفواسعاكان"إذا:قال.اللهرسوليالبيك:قلتجابر"."يا:قال

عن""الصحيح!ى!سلىرواه."(3)كوقحعلىفماشددهضيهقاكانوإذاطر!يه،

(4)ص
.وغيرهمعروفبنهارون

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3333

،سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمد

(1)

(2)

(3)

(4)

هى:والذباذب.التخريجومصادر،677/2المهذبفىكماوالمثبت"ذباب".:النسخفى

تاج.مثىإذالابسهاعلىتتحركلأنهابذلكسمت،بالكسر؟ذبذبواحدها،والأطرافالأهداب

.(بب)ذ2/426العروس!

معالمالناس!.منالأوقصخلقةيحكىكأنه،بهالثوبليمسكعنقهئنىأنهمعناه:عليهاتواقصت

.178/1السنن

."حقوتك":مفى

بهإسماعيلبنحاتمطريقمن(2197،2265)حبانوابن،(634)داودابوأخرجهوالحدي!

.بنحوه

.(0830،0130)مسلم
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القميصفىالصلاةبابالصلاةكتاب

كان:قالتلمجمالنبىزوجميمونةعن،شدادبناللهعبدعن،إسحاقأبىعن

.(1)حائضوأناعليهوبعضهعلئبعضه،مرطفىيصلىلمجقهاللهرسول

الثوبفىالصلاةجوازعلىدليلوفيهرعبها)2(.عائشةعنثبتوكذلك

.شىءمنهعاتقهعلىيكنلموإنالواحد

القميصفىالصلاةباب

3334-

ثناأحد،اودد

عن،ئيلاسرإ

:قالأبيهعن

:قالانصرف

3335-

حدثناأ:قالا

حدثنا،شاكر

قالبريدةابن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا

عن،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،بزيعبنحاتمبنمحمد،و203/2

بكر،أبىبنالرحمنعبدبنمحمدعن،العامرئحوملأبى

فلمارداء،عليهلي!قميصفىر!يظالقهعبدبنجابرأقنا

.(3)قميصفىيصلىلمجوالفهرسولرأيتإنى

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا

بنمحمدبناللهعبدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبو

اللهعبدحدثناخالد،بنالمؤمنعبدحدثنا،الحباببنزيد

الثيابمنشىءكانما:تقولجم!النبىزوجسلمةأمسمعت:

أحمدوأخرجهالعى(.شفاء-188)مسندهفىوالافعى،(1003)المعرفةفىالمصنف(1)

من(2329)حبانوابن،(768)خزيمةوابن،(653)ماجهوابن،(369)داودوأبو،(42680)

.(355)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهسفيانطريق

.(4174)فىمسنداسيأتى(2)

تهذيبوينظر.!ا.حرملأبووالصواب،قالكذا:العارمىملحوأبىبعدوقال،(633)داودأبو(3)

.(123)داودابىضعيففىالألبانىوضمفه.33/238،267الكمال
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الصلاةكتاب

.(1)القميصمنعصي!اللهرسولإلىأحب

القميصفىالصلاةباب

:(2سلمةأمعن،أمهعن،بريدةبناللهعبدعن،عنه:وقيل)

اللهعبدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-3336

حدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،عبدةبنإبراهيمابن

السدوسى،خالدبنالمؤمنعبدحدثنا،تميلةأبوحدثنى،حنبلبنأحمد

أحبثوبيكنلم:قالتسلمةأمعن،(3أمهعن3)،بريدةبنالقهعبدعن

.(4)القميصمن!ج!اللهرسولإلى

.(تميلة)أبىعنأيوببنزيادعن،داودأبورواه

.(7)سلمةأمعن(6)أبيهعنبريدةبناللهعبدعنعنه:/وقيل

به،وغيرهالحباببنزيدطريقمن(1762)اقىمذىوأخرجه.(6240)الشعبفىالمصنف(1)

داودوأبو.مروزىوهو،بهتفردخالدبنالمؤمنعبدحديثمننعرفهإنماغريبحسن:وقالط

به.المؤمنعبدطريقمن(9668)الكبرىفىوالنسالى،(4025)

.م:منسقط(2-2)

مصادرفىكذلكوهو،قليلقبلالمصنفذكركماالصوابعلىوالمثبت.م،س:منسقط(3-3)

التخريج.

وقالما،بهتميلةأبىطريقمن(3575)ماجهوابن،(1763)الترمذىوأخرجه.(26695)أحمد(4)

أصح،سلمةأمعنمهأعنبريدةبناللهعبدحديث:يقولإسماعيلبنمحمدوسمعت:مذىالتر

.29.صالكبيرالترمذىعللويمنظرأمه.عنتميلةأبوفيهيذكروإنما

وصححه.13/14الأشرافتحفةويظرأمه"."عن:منبدلا."ابيه"عن:وفيه،(0264)داودأبو(5)

.(3397)داودأبىصحيحفىالألبانى

."أمه":سفى(6)

.061صكجبالنبىأخلاقفىالثيخأبوأخرجه(7)
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واسعا...جيبهكانإنيزرهأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

إليكأحبواحدثوبأئ:عمرلابنقلت:قالأنهمجاهدعنوروينا

(1)القميص:قالفيه؟أصفىأن

واسعاجيبهحانإنيززهأنهعلىالذليلباب

ضيقاحانإنويدعه

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3337

حدثنا،القاضىيعقوببن،ظ203/21يوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنموسىحدثنا،الذراوردئمحمدبنالعزيزعبدحدثنا،بكرأبىبنمحمد

أصيد،رجلإنىالفهرسوليا:قلت:قالالأكوعبنسلمةعن،إبراهيم

.(2)"بشوكةولووزره"نعم:قالالقميصالواحد؟فىأفأصفى

ربيعةأبىبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنموسىعنأويسأبورواه

.(3)سلمةعنأبيهعنالمخزومى

المحبوبئ،العباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3338

بنيزيدعن،شعبةأخبرنا،شميلبنالنضرحدثنامسعود،بنسعيدحدثنا

نأ،معاويةيحدثهريرةأباسمعت:يقوللقريشمولىسمعت:قالخمير

(1)

(2)

(3)

.(1367)الكنىفىوالدولابى،1/354الكبيرالتاريخفىالبخارىاخرجه

به.الدراوردىطريقمن(4292)حبانوابن،(777،778)خزيمةوابن،(632)داودابواخرجه

(035)عقبالبخارىوعلقه.بهإبراهيمبنموسىطريقمن(764)والنسالى،(01652)واحمد

نظر.إصنادهفى:وقال

اوي!ابو:2/678الذهبىقال.بهأوي!أبىطريقمن1/296الكبيرالتاريخفىالبخارىاخرجه

سلمة.سمع،موسىعنخالد،بنعطافرواهقد،ضعففيه

-238-



واسعا...جيبهكانإنيزرهاتهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

.يحتزم)1(حتىالرجليصفىأننهى!يهمااللهرسول

أبىبنيحيىعنحذثت:قالجريجابنعنالمباركبناللهعبدوروى

نأمخافةأزرارهمحلولةقميصفىالزجليصلىأننهى!حمالنبىأن،كثير

وإنوهذاإزار.عليهيكنلم(2)اذإ:يحيىقال.يزرهحتىركعإذافرجهيرى

قبله.للموصولموافقفهومنقطعاكان

القاضى،منصوربنيحيىأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3339

الدمشقئ،صالحبنصفوانحدثنا،رجاءبنمحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا

بنزيدحدثناالتميمئ،محمدبنزهيرحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا

ذلكعنفسألته،(3)أزرارهمحلوليصلىعمرابنرأيت:قالأسلم

عنوبلغنىمحمد.بنزهيربهتفزد.(4)يفعله!سحماللهرسولرأيت:فقال

حديثعن،البخارىيعنىمحمداسألت:قالأنهالترمذىعيسىأبى

،موضوعحديثهكأن،الشيخهذاأتقىأنا:فقال(و204/21هذازهير

هذايضحفحنبلبنأحمدوكانمحمد،بنبزهيرعندىهذاوليس

البخارئوأشار.()اسمهقلبوايكونواأنينبغىشيخهذا:ويقولالشيخ

وأبو،(1790،10501)أحمدأخرجهوالحديث.1/379النهاية.وسطهويشديتلبب:يحتزم(1)

.(730)داودأبىضعيففىالألبانىإسنادهضعف.بنحوهبهشعبةطريقمن(3369)داود

."إذ":مفى(2)

خزيمة.ابنعندلماموافقوالمثبت"إزاره".:حبانابنمنالأصلونسخة،والمستدرك،سفى(3)

)إزاره".:عندهالأصلحاشيةفىكتبأنهالمحققوأشار،2/678للذهبىالمهذب

من(5453)حبانوابن،(779)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه1/025الحاكم(4)

به.صالحبنصفوانطريق

.38اصالكبيرالترمذىعلل(5)
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الرداءفىالصلاةبابالصلاةكتاب

دونأوجهمنعمرابنعنذلكوروى.(1)""التاريخفىهذابعضإلى

ال!ند.

الحسنابنبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5334

ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بناللهعبدرأيتما:قالأبىحذثنى:قالأئوبأبىبنسعيدأخبرنحما،وهب

.الأزرار)2(محلولإلاقطعمر

ابنرأيت:قالالقرشئمعبدبنزهرةوحذثنىسعيد:قال-3341

مطلقة.قمصهموأزراريصقونالمنكدربنومحمدحازموأباالمسيب

.(3)نفسهعمرابنعنروينامامثلعباسابنعنوروينا

ضئقا،الجيبكانلوماعلىعندنامحمولالصلاةفىكانإذار!و

أعلم.والفه

الرداءفىالصلاةباب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-3342

بنملازمحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

:قالعلىبنطلقأبيهعن،طلقبنقيسعن،بدربنالفهعبدحدثنا،عمرو

رجلفجاء،معهوصقينافبايعناهعليهقدمناحتىوفدالمجمالفهنبىإلىخرجنا

.3/427الكبيرالاريخ(1)

.الازار!لا:سفا(2)

.(25176)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)
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الإزار...فىالصلاةبابالصلاةكتاب

الله!نبئفأطلقالواحد؟الثوبفىالضلاةفىترىمااللهنبئيا:فقال

الضلاةقضىفلما،بنافصلىوقام،بهاواشتمل،رداءه(1)هبوطارقإزاره

.(2)"؟ثوبينيجد"أوكقكم:!!ال

به.متوشحاواحدثوبفى!جالهالنبىصلاةفىرويناهاالتىوالأحاديث

أعلم.واللهالرداء،يشبهماأوالرداء،بهالمراد(ظ204/21

241/2القفاعلىوعقدهالإزار،فىالصلاة/باب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-3343

بنأحمدحدثنا،يحيىبنىر!لاحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنمحمدعنمحمد،بنواقدحدثنىمحمد،بنعاصمحدثنا،يونس

علىموضوعةوثيابه،قفاهقبلمنعقدهقدإزارفىجابرصلى:قال!المنكدر

صنعتإنماإنىأما:قال!واحد؟ثوبفىأتصلى:قائللهفقال،المشجب

رواه؟!اللهرسول!عهدفىثوبانلهكانوأينا،مثلكأحمقليرانىذلك

.(3)يونسبنأحمدعن""الصحيحفىالبخارى

السجودعندالإزارأسفلمنالعورةظهورباب

القاسمأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4334

.1/241المعبودعون.عليهطبقتهإذا:الثوبعلىالثوبطارقتمن:بهطارق(1)

بهعمروبنملازمطريقمن(2297)حبانوابن،(629)داودوأبو،(16285)احمداخرجه(2)

.(588)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بنحوه

.(3322)فىالمنكدرابنعنآخروجهمنوتقدم.(352)البخارى(3)
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الإزار...أسفلمنالعورةظهوربابالصلاةكتاب

قالا:القاضىويوسفالمثنىبنمعاذحدثنا،الفخمئأحمدبنسليمان

كانوا:قالسعدبنسهلعن،حازمأبىعن،سفيانحدثنا،كثيرابنحدثنا

فقيل،رقابهمعلىالمخغرمنأزرهمعاقدونوهمجمجيمالنبىمعيصفون

.جلوسا)1(الرجاليستوىحتىرءوسكنترفعنلا:للنساء

الشئيباخ!اللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3345

وكيع،حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،إملاء

عاقدينالرجالرأيتلقد:قالسعدبنسهلعن،حازمأبىعن،سفيانعن

يا:قائلفقال،لمج!النبىخلفالأزرضيقمنالضبيانمثلأعناقهمفىأزرهم

فىالبخارئرواه.(2)الرجاليرفعحتىرءوسكنترفعنلاالنساءمعشر

أبىابنبكرأبىعنمسلم(و205/21ورواه،كثيربنمحمدعن""الصحيح

(3)ريص
شيبه.

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3346

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،العسقلانئالمتوكلبنمحمدحدثناداود،

بكر،أبىبنتلأسماءمولىعن،الرهرئأخىمسلمبنالفهعبدعن،معمر

ن!"من:يقوللمج!الفهرسولسمعت:قالتر!نهابكرأبىبنتأسماءعن

ص،(1230)حبانابنوعنه،(763)خزيمةوابن،(765)والنسالى،(02281)أحمدأخرجه(1)

به.سفيانطريق

به.وكغطريقص(630)داودوأبو،(15562)أحمدوأخرجه.(4682)شيةأبىابن(2)

.(441)ومسلم،(814))3(البخارى
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عورتهتبدوأنكراهيةبيدهثوبهجمعمنبابالصلاةكتاب

."رءوسهمالزجاليرفعحتىرأسهاترفغفلاالآخرواليومباللهتؤمنمنكن

.الرجال!)2(عوراتمن(ايرينأن

عورتهتبدوأنكراهيةبيدهثوبهجمعمنباب

كراهية!ا)

بنالقاسمالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-3347

أخبرنا،الفزارىعمروبنمحمدالموجهأبوأخبرنابمرو،السيارىالقاسم

أبىعن،حازمأبىعن،أبيهعن،فضيلبنمحمدأخبرنا،عيسىبنيوسف

إمارداء،عليهرجلمنهمماالصفةأهلمنسبعينرأيت:قالد!بههريرة

ومنها،الساقنصفيبلغمافمنها،أعناقهمفىربطوهاقد،كساءماوإبردة

فىالبخارىرواه.3عورتهتبدوأنكراهيةبيدهفيجمعه،الكعبينيبلغما

(4)
عيسى.بنيوسفعن""الصحيح

الصلاةفىالإزارإسبالكراهيةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3348

إسماعيل،بنموسىحدثنا،الترمذىإسماعيلأبوحدثناالصفار،عبيد

.يرى"أن"كراهة:سفى(ا-1)

"عن:وأحمدالرزاقعبدوعند،(26947)أحمدوعنه،(9051)الرزاقوعبد،(851)داودأبو(2)

من(26950)وفى.بهمعمرطريقمن(26949)أحمدواخرجه."مولى"عن:منبدلا!مولاة

.(757)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الزهرىأخىطريق

به.فضيلطريقمن(682)حبانوابنبه.فضيلبنمحمدطريقمن(764)خزيمةابنأخرجه(3)

.(442)البخارى(4)
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242/2

الصلاةفىالازارإسبالكراهيةبابالصلاةكتاب

عنجعفر،أبىعنكثير،أبىبنيحيىحدثناالعطار،يزيدبنأبانحدثنا

لهفقالإزارهمسبليصقىرجلبينما:ز!نههريرةأبىعن،يساربنعطاء

!س!اللهرسولفقالجاءثمفتوض!أ،فذهبقوضأإ.)اذهب:ع!صرالفهرسول

اللهنبئيا:رجللهفقال،جاءثم،فتوض!أفذهبكوفأإ.أاذهب:ظأ21/205

،إزارهمسبلوهويصفىكان"إنه:فقالعنه؟سكتثميتوض!أأمرتهلكما

عنالعطارأبانرواههكذا.(1)"إزارهمشبلرجلصلاةيقبللاوجلعزالفهوإن

كما:فرواهإسنادهفىشذادبنحرب/وخالفه،يحى

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئاخبرنا-3349

إسحاقحذثنى:قاليحيىعن،حربحدثنا،رجاءابنحدثنا،علقبنهشام

حذثه،يساربنعطاءأن،حذثهالمدض!جعفبرأباأن،طلحةبىأبنالفهعبدابن

!وللمجحعالفهرسولمع!حشبينما:لظحذشهع!ج!النبىأصحابمنرجلاأن

يصفى،عادشمفشوضأفتوضأ".أاذهب:جمتالفهرسوللهفقال،يصفىرجل

شأنكماالقهرسوليا:رجلفقالقوضأ".أاذهب:!سيه!الفهرسوللهفقال

مسبلاكانائهيتوضاأنأمرتهإنما"إنى:فقالعنه؟سكتثميتوضدأأنمرتهأ

.ازاره"مسبلرجلصلاةالفهيقبلولا،إزاره

عطاءعنكثيبرأبىبنيحىعنالذستوائئالفهعبدأبىبنهشامرواه

بينمنفأسقط.(2)هثذح!شيه!الفهرسولأصحابمنرجلاأن،يسابىابن

داودابىضعيففىالألبانىوضعفهبه.إسماعيلبنموسىعن(638،0864)داودأبوأخرجه(1)

(124،884).

طريق=من(1276)العبفىوالمصنف،(9703)الكبرىفىوالشانى،(66281)أحمدأخرجه(2)
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الصلاةكتاب

.وعطاءيحيى

...الصلاةفىالسدلكراهيةباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-3350

عوانةأبوحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

رفعه-مسعودابنعن،عثمانأبىعن،الأحولعاصمعن،زيدأبووثابت

يصلى،وهوذيلهاقدشملةعليهأعرابيارأىأنه-ثابتيرفعهولمعوانةأبو

حلفىاللهمنليسالصلاةفى(و21/206الخيلاءامنتوبهيجرالذى"إن:!مال

.(2)"حرايمولا

داودأبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا

منهم،مسعودابنعلىموقوفاعاصمعنجماعةهذاروى:قالالسجستاح!

.(3)معاويةوأبو،الأحوصوأبو،زيدبنوحماد،سلمةبنحماد

دليلالإزارجرعنالنهىفىالمطلقةالثابتةالأحاديثوفى:الشيخقال

وغيرها.الصلاةفىكراهيتهعلى

الفموتغطيةالصلاةفىالسذلكراهيةباب

حليمبنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3351

صالح.:2/680النسائىإسنادعنالذهبىوقالجعفر.ابىبذكروالنسائىأحمدوعند،به-هثام

.""عن:سفى(1)

فىالنسائىوأخرجهبه.وحدهعوانةأبىعن،(637)داودابوطريقهومن،(349)الطيالسى(2)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه-الصلاةذكربدون،بهعوانةأبىطريقمن(9680)الكبرى

(595).

.(637)عقبداودأبو(3)
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...الصلاةفىالسدلكراهيةبابالصلاةكتاب

علئوأخبرنا.الفهعبدأخبرنا،انعبدناأخبر،الموجهبوأناأخبر،المروزئ

بنعلىبنمحمدأخبرناالص!قار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدابن

حدثنا،الجوهرئالنعمانبنسريجحدثناالبرار،الحسنأبوالمتوكل

،عطاءعن،الأحولسليمانعن،ذكوانبنالحسنعن،المباركبنالفهعبد

يغطىوأن،الضلاةفىالسدلعننهى!صالفهرسولأن،زجبههريرةأبىعن

.(1)هافالزجل

بكرأبوأخبرنا:قالببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-3352

محمدبنالملكعبدحدثناإملاء،الفقيهالحسنبنسلمانبنأحمد

عسلعن،عروبةأبىبنوسعيدشعبةحدثنا،مرعابنسعيدحدثنا،الزقاشى

إلىذلكورفع،السدلكرهأنه،هريرةأبىعنعطاء،عن،سفيانابن

.كيهت)2(النبى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3353

حدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمذالعباسأبوحدثنا

عسل،عن،عروبةأبىابنيعنىسعياأخبرناعطاء،ابنهوالوقابعبد

لد!لاعننهىجمجالفهرسولظأ206/21أن،هريرةأبىعنعطاء،عن

وأخرجه."ذكوانبن"الحسن:منبدلااذكوانبنالحسين):وعنده،وصححه،1/253الحاكم(1)

وقال.بهالمباركابنطريقمن(2353)حبانوابن،(772،918)خزيمةوابن،(643)داودأبو

منكر.هذا:2/681الذهبى

به.وحدهعروبةأبىابنعنعامربنسيدعن(1419)الدارمىأخرجه(2)
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الصلاةكتاب

.(1)الصلاةفى

...الصلاةمىالسدلكراهيةباب

.عطاءعنوعسلعطاء،عنسليمانعنذكوانبنالحسنوصله

عطاء:عنالأحولعامروارسله

،الكارزىالحسنبوأأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرناه-4335

عامرأخبرنا،هشيمحدثناعبيد،أبوحدثناالعزيز،عبدبنعلىأخبرنا

:فقال!ص؟النبىأعن:فقلت،فكرههلد!لاعنعطاءسألت:قالالأحول

قبله.للموصولينقوةففيهمنقطعاكانوإنالإسنادوهذا.2لعم

وأ،الحديثتسىوكأنهسادلا)3(.صلىأنهرباحأبىبنعطاءعنوروينا

أعلم.والله،خيلاءيفعلهلاوكانللخيلاء،يجوزلاإنماذلكأنعلىحمله

!و:النبىعنأخرأوجهمنروىوقد

243/2علىبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-3355

بصنعاءالبوسىإبراهيمبنالأعلىعبدبنالحسنحدثنا،بمكةالصنعاك!)4(

بىأعن،كثيربىأبنيحيىعن،رافعبنبشرأخبرنا،الرزاقعبذحدثنا:قال

!واللهرسولأنوذكر،الصلاةفىلد!لاكرهأنه،مسعودابنعن،عبيدة

وابن،(378)مذىوالتر،(7934)وأحمد.بهعروبةأبىبنسعيدطريقمن(8582)أحمدأخرجه(1)

عللوينظر.معينابنضعفهعسل:681/2الذهبىقالبه.عسلطريقمن(2289)حبان

.(1608)الدارقطنى

.8/338العللفىالدارقطنىوذكره،بنحوهالأحولعامرطريقمن(4271)الرزاقعبدأخرجه(2)

فىالألبانىوصححه.(644)داودوأبو،(6547)شيبةأبىوابن،(0814)الرزاقعبدأخرجه(3)

.(599)داودأبىصحيح

.(5989،7023،9951)فىسيهأتىكماالصوابهووالمثبت"الصغانى".:م،سفى(4)
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...الصلاهفىالسدلكراهيةبابالصلاةكتاب

بالقوئ)2(.وليس،رافعبنبشربهتفرد.(1)يكرههكان

نأ،الوادعىعطيةأبىعن،(3)هضسيلمرجلعنالثورئسفيانوروى

!شطفهثوولع!عوالنبئفأخذالضلاةفىثووللصدلقدبرجلمزجمفهالنبئ

(4)

منقطغ.وهذا.-

القارئسليمانبنحفصوهو-داودأبىبنحفصرواهوقد-3356

مر:قالأبيهعن،جحيفةأبىبنعونعن،حبيببنالهيثمعن-الكوفئ

/21الفهعبدأبو.أخبرظهعليهفعطفه،ثوبهسدلقديصفىبرجلىج!عالنبئ

أبوحدثنا،السماكعمروأبىابن()الحسينأبوأخبرخ!،الحافظ،و207

داود.أبىبنحفصحدثناالزهراخ!،الزبيعأبوحدثنا،البغوئالقاسم

إبراهيمحديثمنكتبناهوقد.(7)الحديثفىضعيفحفصاأنإلا.(6فذكره

.القارئحفصروايةمنأحسنفهومحفوظاكانفإن،الهيثمعنطهمانابن

(1

(2

(3

(5

(6

(7

.عنه"ينهى-!روالنبىأنيذكرأبى"وكان:وفيه،(1417)الرزاقعبد

،2/74الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالنجرانى.الاسباطأبو،الحارثىرافعبنبشرهو

وتهذيب،2/444عدىت!الوالكامل،188/1والمجروحين،357/2والتعديلوالجرح

.الحدبضعيف:99/1التقريبفىحجرابنوقال،118/4الكمال

.9"يسمعه:سفى

به.الثورىعن(4161)الرزاقعبدأخرجه

*3/290الأنسابوينظر.!"الحسن:مفى

حفصطريقمن(6164)الأوصطوفى،بهالربيعأبىطريقمن22/111،121الطبرانىأخرجه

ضجف.وهو:2/50المجمعفىالهثمىوقالبه.

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.القارئالكوفىالبزارعمرأبو،الاسدىسليمانبنحفصهو

-،2/788عدىلابنوالكامل،1/255والمجروحين،3/173والتعديلوالجرح،2/363
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الصلاةكتاب

فيما:لئماجنهعلىكرههوقد

...الصلاةفيالسدلكراهيةباب

الكارزى،الحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-3357

عن،الحذاءخالدعن،هشيمحدثنا،عبيدأبىعن،العزيزعبدبنعلئحدثنا

قومافرأىخرجأنه،ل!عنهعلىعن،أبيهعن،وهببنسعيدبنالرحمنعبد

أبوقالفهرهم)1(.منخرجوااليهودكأنهم:فقالثيابهمسدلواقديصلون

الزجلإسبالوالسدل:قال.فيهيجتمعونالذى2مدراسهمموضعهو:عبيد

.(3)لدسبفليسضمهفإن،يديهبينجانبيهيضئمأنغيرمنثوبه

أيضاوكرهه،كرههأنهعنهالروايتينإحدىفىعمرابنعنوروى

النخعئ)4(.وإبراهيممجاها

بهيروالمأنهمسيرينوابنالحسنعنثم،اللهعبدبنجابرعنويذكر

بطرايفعلهمنفأما،مخيلةلغيريفعلهلمنفيهرخصواإنماوكأنهم.(بأسا)

كتابفىهذامعنىإلىاللهرحمهالشافعئأشاروقد،عنهمنهئفهو

:الذىالحديثبمتنواحتجالبويطى)6(،

.القراءةفىمتهماإمعالحديثمتروك:1/186التقريبفىحجرابنوقال.ا7/0الكمالوتهذيب=

خالدطريقمن(6539)شميبةأبىوابن،(4231)الرزاقعبدوأخرجه.3/481الحديثغريب(1)

به.الحذاء

:الكتابدرست،كتبهمالكتابأهلفيهيقرأالذىالبيتهو:والمدراس.""مدارسهمستفى(2)

.1/256الأنوارمشارق.قرأته

.3/482الحديثغريب(3)

.(6544-654")شميبةابىابنومصنف،(1422-ا1414،418)الرزاقعبدمصنفينظر(4)

.(6555-6552)شميبةأبىابنوممنف،(1412،1413)الرزاقعبدمصنفينظر(5)

.3/182المجموعينظر(6)
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...الصلاةفىالسدلكراهيةبابالصلاةكتاب

بنمحمدبنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3358

حدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدثناحد،أتوببنمحمدحدثنا،سختويه

"من:لمج!هاللهرسولقال:قالأبيهعن،الفهعبدبنسالمعن،عقبةبنموسى

ىأ:لتماجنهالصلىيقبكرأبوفقال."القيامةيومإليهاللهينظرلمخيلاءثو؟جز

منه.ذلكأتعاهدأنإلايسترخى(ظ207/21إزارىشفئأحدإنالفهرسول

51رو.(1)"ءاليخيصنعهممن-لستإثكأو"لست-لمجيو:اللهرسولفقال

.(2)يونسبنأحمدعن""الصحيحفىالبخارئ

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-3359

،سفيانحدثنا،بشاربنإبراهيمحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

أبيه،عن،الفهعبدبنسالمعن،عقبةبنوموسىطاوسعن،عمروحدثنا

ارىإز،اللهرسوليا:بكرأبوقالذكرماالإزارفىذكرلفاجميوالفهرسولأن

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(3)إمنهملست)إنك:قال.شفئاحدعنيسقط

(4)ري،
عقبه.بنموسىعنسفيانعنالمدينىبنعلىعن

المسئببنوسعيد،الفهعبدبنسالمعنثمعمرابنعنورؤينا

،(5351)وأحمدبه.زهيرطريقمن(4085)داودأبروأخرجه.(757)الآدابفىالمصنف(1)

به.عقةبنموصطريقمن(5444)حبانوابن،(5350)والنسالى

.(5784)البخارى(2)

.(0710)المعرفةفىالمصنف(3)

.(6062)البخارى(4)
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الرجلمنالإزارموضعبابالصلاةكتاب

ورواية،(1)الصلاةفىالتلثمكرهواأنهمالنخعىوإبراهيموعكرمةوالشعبى

.(2)هنعبالنهىتصرحذكوانبنالحسن

الرجلمنالإزارموضعباب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3360

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإبراهيمبنيحيىزكرياوأبو

عنمحمد،بن(3)رمعأخبرخ!،وهبابنحدثنانصر،بنبحرحدثنا

علىمررت:قالر.جمماعمربناللهعبدعنواقد،بناللهعبد

2/244ت!رفإزارك".ارفعاللهعبد"يما:فقالاسترحظءإزارىوفى،!ي!الفهرسول/

:فقالأين؟:القومبعضفقالبعد،أتحرىزلتفما،فزدت"زد".:فقال

.(وهب)ابنعنطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)الساقينأنصاف

يحيىحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-3361

)ح((و208/21يعقوببنالرحمنعبدبنالعلاءعن،سفيانحدثنا،الربيعابن

أبوحدثنا:قالاالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا

أنسبنمالكأخبرخ!،وهبابنحدثنانصر،بنبحرحدثنا،العباس

.(7376،7377،7379)شيبةابىابنومصنف،(4063-4061)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

.(3351)فىتقدمت(2)

.499/21الكمالتهذيبينظرزيد.بنمحمدبنعمروهو"عمرو".:م،سفى(3)

به.تصربنبحرطريقمن(8601)عوانةأبوأخرجه(4)

.(0862)مسلم(5)
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الرجلمنالإزارموضعبابالصلاةكتاب

سعيدأباسألت:قالأبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،عمربناللهوعبد

"إزرة:يقولع!ي!اللهرسولسمعت،بعلمأخبرك:فقالالإزارعنالخدرى

ففىذلكمنأسفلفما،الكعبينوبينبينهفيماجناحولا،الساقيننصفإلىالمؤمن

لفظ.(2)"ارطبإزارهيجرمنإلىاللهينظرلاالنارا(،ففىذلكمنأسفل)افماالنار،

الله.وعبدمالكحديث

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-3362

علىأبووأخبرنا)ح(الوارثعبدبنالضمدعبدحدثنا،يحيىبنمحمد

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الروذبارىالفقيهمحمدبنالحسين

أبىبنادمحدثنا،القلانسىمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرىمحمويه

أبىعن،المقبرىسعيدأبىبنسعيدحدثنا،شعبةحدثناقالا:إياس

ففىالإزارمنالكعبينمنأسفلكان"ما:كتالقهرسولقال:قالهريرة

تحت"ما:قالعووالنبىعنالصمدعبدروايةوفى،ادمحديثلفظ.(3)"رانلا

.(4)مداعن""الصحيحفىالبخارىرواهالنار".فىالإزارمنالكعبين

:م.منطقس(ا-1)

الكبهرىفىوالنسالى،(11028)احمدواخرجه.(5448)حبانابنطريقهومن،2/914مالك(2)

الكمبرىفىوالنسائىبه.سفيانطريقمن(5446)حبانوابن،(3573)ماجهوابن،(9715)

وأبو،(01011)واحمد.بهالعلاءعنعمربنالفهعبيدطريقمن(5450)حبانوابن،(9717)

بىأصححفىالألبانىوصححه.بهالعلاءطريقمن(4971)الكبهرىفىوالنسالى،(9304)داود

.(3449)داود

من(5346)والنسالى،(9319)احمدوأخرجه.(754)والآداب،(6134)الشعبفىالمصنف(3)

به.شعبةطريق

.(5787)البخارى(4)
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...الشجرةبورقالعارىتستربابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3363

أبىبنيزيدعن،الصباحأبىعن،المباركابنحدثناهناد،حدثناداود،

فىفهوالازارفىه!ي!هي!اللهرسولقالما:يقولعمرابنسمعت:قالسمية

.(1)القميص

ي!ونمماوغيرهالشجرةبورقالعارىتسترباب

ثوبايجدلمإداطاهرا

أبىابن(ظ208/21صادقوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3364

بنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالعطارالفوارس

قيسبنعمروعنأظنه،سفيانعن،هشامبنمعاويةحدثنا،عفانبنعلى

كان:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عمروبنالمنهالعن،الملالى

إلاشىءمنهيبقلمالشجرةأكلافلماالظفر)2(،السلامعليهماوحواءادملباس

ورق:قال.122:ا!عرافأ!والجنةورقمنعليهماتحصفان)وطفقاالظفرمثل

.(3)التين

ينبغى:2/683الذهبىوقال.بهالمباركابنطريقمن(5891)أحمدوأخرجه.(9504)داودأبو(1)

علىبالنارالوعيدمنخوفاالكعبينعنيطولهأنمنويحترزإلافرجيةولاقميصايفصلألاللمسلم

.(3451)داودأبىصحيحفىالألبانىإسنادهوصحح.السراويلوكذلك،ذلك

.158/3النهاية.وكثافتهوصفائهبياضهفىالظفرلثهشىء:الظفر(2)

الذهبى.ووافقه،وصححه،بهسفيانطريقمن2/319الحاكماخرجه(3)
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الصلاةفىالدعاءمنيجوزمابابالصلاةكتاب

الصلاة!الحلامأبوابجماع

الصلاةفىالذعاءمنيجوزماباب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3365

أخبرك!،الرهرىحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشر

منرأسهو!عالفهرسولرفعلما:قالهريرةأبىعن،المسئببنسعيد

بنوسلمةالوليد،بنالوليدأنج"اللهغ:قالالضبحصلاةمنالأخيرةالزكعة

مضر،علىوطأتكاشدداللهئم،بمكةوالمسمفعفين،ربيعةأبىبنوعيالتقهشايم،

الصحيح""فىومسلمالبخارئأخرجه.(1)"يوسفكسنىسنينعليهمواجعلها

.2وعيرهعيينهبنسفيانحديثمن

ببغداد،العدلبشرانبنمحمدبنعلىالحسينأبووأخبرنا-3366

الدقيقئ،الملكعبدبنمحمدحدثناالضقار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

نأ،مالكبننسأعن،مجلزأبىعن،سليمانأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا

"غصية:وقال،وذكوانرعلعلىيدعوشهراالفجرفىقنتلمجتاللهرسول

التيمى)4(سليمانحديثمن""الصحيحفىأخرجاهورسودلأ)3(.الفهعصت

.بنحوهشهابابنطريقمن(3128)فىوتقدم.(939)الحمدى(1)

.(.../675)ومسلم،(0062)البخارى(2)

(9731)حبانوابن،(6901)والنسانى،(52121)أحمدوأخرجه.3/035الدلإئلفىالمصنف(3)

به.التيمىسليانطريقمن

.(677/299)ومسلم،(0944)البخارى(4)
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الصلاةفىالدعاءمنيجوزمابابالصلاةكتاب

245/2بنالحسنبنالحسينأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا/-3367

الرحمنعبدأبوحدثنا،مسرةأبىابنيحيىأبوحدثنا،الطوسئأيوب

،و21/209بنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنايزيد)ح(بنالفهعبد

بنالفهعبدبنيحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدأخبرنا،إسحاق

عن،علىبنحنظلةعن،أنسأبىبنعمرانعن،الفيثحدثنا:قالابكيبر،

"اللهئم:الضبحصلاةفىكجيماللهرسول!قال!:قال!الغفارئإيماءبنخفاف

لها،اللهغفروغفار،ورسولهاللهعصتوعصئةوذكوان،ورعلالحيانينىالعن

بنالليثحديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(1)"اللهسالمهاوأسلم

(2)
سعده

أحمدنصربوأأخبرنا،الحافظإبراهيمبنمحمدبكربوأأخبرنا-3368

الحسنبنعلىحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيانحدثنا،العراقئعمروابن

كهيل،بنسلمةعن،سفيانعن،الوليدبنالفهعبدحدثناالذرايجردئ)3(،

،المغربفىقنتل!ءلمحبهطالبأبىبنعلئأن،معقلبنالرحمنعيدعن

.(4)الركعةبعدوقنت،أشياعهموعلىناسعلىفدعا

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3369

.(3142)تىتقلم(1)

.(679/307)ملم(2)

.2/436،664الأنسابوينظر."بجردىالدار5-مفى(3)

بنالرحمنعبد:بدل.معقلبناللهعبدوعنده،بهصفيانطريقمن(4976)الرزاقعبدأخرجه(4)

مضل.
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والذكر...القرانقراءةمنيجوزمابابالصلاةكتاب

عبيدعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنا،معاذبنالفهعبيدحدثنا،محمدبنيحيى

أبىبنعلىشهدت:يقولىمعقلبنالرحمنعبدسمع،الحسنابن

ويدعو،الركوعبعد-المغرب:قالىأو-العتمةصلاةفىيقنت!جبهطالب

.(1)وسماهمخمسةعلىقنوتهفى

بنعلئأخبرنا،العلوىمحمدبنالطفر)2(منصورأبوحدثنا-3370

حدثنا،قبيصةأخبرنا،غرزةأبىابنحدثنا،بالكوفةماتىبنالرحمنعبد

لأدعوإنى:قالىر!نهالذرداءأبىعن،إياسبىأبىعن،شعبةعن،سفيان

ابائهم)3(.وأسماءبأسمائهمأسقيهمساجاوأناإخواخ!منلثلاثين

الصلاةفىوالذ!رالقرآنقراءةمنيجوزماباب

تنبيهاأوجوابابهيريد

العدالى،حمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3371

الحميد،عبدبنيحيىحدثنا،شيبةأبىبنعثمانبنمحمد،ظ209/21حدثنا

سعدبنحكيميعنىتحيى)4(أبىعن،ظبيانبنعمرانعن،شريكحدثنا

فقالى:الفجرصلاةالصلاةفىوهو!علئاالغالينمنرجلنادى:قالى

منوليهوننعلكليخبطنأدثركتلفىق!تل!منائذينطلىإلتكأوص)ولقذ

به.معاذبناللهعبيدعن3/135والتاريخالمعرفةفىسفيهانبنيعقوبأخرجه(1)

.(2861)فىترجمتهوتقدمت)المظفر،.:م،سفى(2)

(8178)شيبةابىوابن،(1011)الجعدياتفىالبغوىوأخرجه.(906")الشعبفىالمصنف(3)

منقطع.:2/684الذهبىقال.!السبعين:وعندهمابهشعبةطريقمن

.7/210الكمالتهذيبوينظرأيحص!.:سفى(4)
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والذكر...القرانقراءةمنيجوزمابابالصلاةكتاب

اللهوغدإن)فأضبز:الصلاةفىوهول!عنهعلىفأجابه.(65ارمر:أ!اخسحرين

.(60:الرومأ(1)و!تؤقويلاالذيني!تخفنكولاحى

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-3372

أبووأخبرنا)ح(شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

بنمحمدحدثنا،بالويهبنأحمدبنمحمدأخبرك!،الحافظالفهعبد

عن،الرحمنعبدبنحصينعن،شعبةحدثناعامر،أبوحدثنا،يونس

فىاللهعبدمعدخلنا:قالالصلتبنخارجةعن،الحكمبنالأعلىعبد

الصئمفإلىيمشىوجعل،معهفركعناالفهعبدفركع،راكعوالامامالمسجد

قضىفلما.ورسولهاللهصدق:فقالعليهفسلمرجلفمر،ركوعونحن

الرجلعلىالرجليسلمأنالساعةأشراطمن:يقالكان:قالالصلاة

تغلووأن،وامرأتهالرجليتجروأن،طرقاالمساجدتتخذوأن،بالمعرفة

حديثلفظهذا.(2)القيامةيومإلىتغلولاثم،يرخصنثموالنساءالخيل

مختصر.بكرأبىوحديث،اللهعبدأبى

لىإآخرهورفعبنحوهمسعودبناللهعبدعنشهاببنطارقعنوروى

.(3)وينقصيزيد،!عالنبى

بنيحىطريقمن(38887)شيبةأبىابنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه3/146الحاكم(1)

به.ظبيانابنطريقمن(2387)الجعدياتفىوالبغوىبه.الحميدعبد

الذهبى.ووأفقه،الحاكموصححه.بهشعبةطريقمن4/464الحاكموأخرجه.(393)الطيالسر!(2)

به.طارقطريقمن(387؟)أحمدأخرجه(3)

-257-

(7141اعبهيرالسن)



صلاتهفىشىءنابهإذايقولمابابالصلاةكتاب

صلاتهفىشىغنابهإذايقولماباب

أبوحدثنا:قالواآخرينفىالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-3373

أخبرنا،سليمانبنالربيع،و210/21أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئ

قرأت/:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيهإسحاق2/246

ع!ج!الفهرسولأن،الساعدئسعدبنسهلعن،حازمأبىعن،مالكعلى

إلىالمؤذنفجاءالصخلاةفحانت،بينهمليصلحعوفيبنعمروبنىإلىذهب

أبوفصلى:قالنعم.:قال؟فأقيمللناسأتصفى:فقالالضذيقبكرأبى

فىوقفخى!خلص،الصخلاةفىوالناسلمجوالفهرسولفجاء:قالبكر.

الناسأكثرفلما،الصخلاةفىيلتفتلابكرأبووكان،الناسفصفقالصف

امكثأن!رالفهرسولإليهفأشارلمجؤ،القهرسولفرأىالتفتالتصفيق

فنجمييهالفهرسولبهأمرهماعلىالقهفحمديديههب!!لبكرأبوفرفع،مكانك

لمجوالنبئوتقذم،الصففىاستوىحتىريهنهبكرأبوامشأخرثم،ذلك

بكر:أبوقال."؟أمرتكإذتثبتأنمنعكمابكيرأبا"يا:فقالانصرفثم،فصلى

فقال.!سواللهرسوليدىبينيصفىأنقحافةأبىلابنكانما

فليسبح،صلاتهفىشىءنابهمن؟التصفيقاع!نرتم(1)رأيتكملى"ما:ءنحب!الفهرسول

يحيى،بنيحيىحديثلفظلائساء")2(.التصفيقوإنماإيى،المكتل!ئحإذافإفه

.أ"أراكم:سفى(1)

ومن-،163/1ومالك،156/1،174الأمفىوالشافعى،(1520)المعرفةفىالمصنف(2)
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صلاتهقىشىءنابهإذايقولمابابالصلاةكتاب

اللهعبدعنالبخارىورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلئمرواه

.(1)مالكعقيوسفابن

ثناحد،لاسماعيلىابكربوأخبرناأ،يبلأداعمروبوأخبرناوأ-4337

عن،الرحمنعبدبنيعقوبحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،الفاريابئجعفر

بنىأنبلغهج!عاللهرسول!أنسعد،بنسهلعن،ظ210/21،حازمأبى

نأإلىالحديئهوذكر.بينهميصلحفخرجشىم!،بينهمك!انعوفبنعمرو

الئححفيق؟فىأخذتمالصلاةفىشىغنابكمإذالكمماالناسأيها"يا:فقال!:قال!

أحديسمعهلافإنه،اللهسبحان:فليقلصلاتهفىشىءنابهمنللنساء،التصفيقإنما

عن"الصحيح"فىومسلمالبخارىرواه.(2)"التفتإلا،اللههممبحان:يقولحين

.3سعيدبن!تيبة

لاإأبيهعنحازمأبىبنالعزيزعبدعنقتيبةعنأيضاوأخرجاه-3375

التصفيق.هوالتصفيح:سهلوقال"التصفيق".:بدل"التصفيح".:!الأت

محمدحدئتا،الحسنأبىابنأحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدإسوأأخبرناه

عن،حازمأبىبنالعزيزعبدحدثنا،قتيبةحدثنا،إبراهيمبنإسخاقابن

.(2260)حيالةوابن،(1623)خزيمةابن؟،(941)داودوابو،(22852)أحمد4طرية-

،853)خزيمةوابن،(783،1821)والنسانى،(942)داودوأبو،(22816)أحمدوأخر-4

.(3924،5318)فىوسيأتىبه.حازمأبىطريقمن(2261)حبانوابن،(1517،1623

.(684)والبخارى،(421/021)مسلم(1)

به.قتيبةعن(783)النسائىأخرجه(2)

.(103/421)ومسلم،(1234)البخارإى(3)
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صلاتهفىشىءنابهإذايقولمابابالصلاةكتاب

أحد".يسمعهلا"دإن!:قولىيذكرولمفذكره.سعدبنسهلعن،حازمأبى

نقلنا)1(.مااخرإلى

الحسينوأبوبنيسابورالفقيهمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-3376

محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلى

سلمة،أبىعن،الزهرىعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفار

والتصفيق،للزجالالصلاةفى))التسبيح:قاللمجحمالنبىعن،هريرةأبىعن

عيينةبنسفيانحديثمن""الصحيحفىومسلمالبخارئأخرجه.2"ء.ص

فذكرواعيينةابنعنوجماعةالحميدىرواهوقدالملاة")3(."فى:قولهفىون

.الففظة)4(هذه

ال!كرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-3377

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الضقارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

(و21/211عن،سلمةأبىعن،الرهرئعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

للنساء،والتصفيق،للرجال"التسبيح:غكثحاللهرسولقال:قالل!جنههريرةأبى

.()"الصلاةفى

.(103/421)ومسلم،(1218)اجخارىا(1)

به.سفيانطريقمن(1206)النائىأخرجه(2)

.(106/422)ومسلم،(1203)الخارى(3)

.(948)الحميهدى(4)

طريقمن(2263)حبانوابنبه.منصوربنأحمدطريقمن8/62العللفىالدارقطنىأخرجه(5)

.االصلاةأفى:ذكردون،بهالرزاقعبد
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الصلاةكتاب
صلاتهفىشىءنابهإذايقولماباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3378

ابنأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا،النسوىإبراهيمبنعلئحدثنا،يعقوب

سلمةبووأالمسئببنسعيدأخبرنى،شهابابنعن،يونسأخبرنى،وهب

"التسبيح:!جواللهرسول!قال:يقولهريرةأباسمعاأنهماالرحمنعبدابن

العلمأهلمنرجالارأيتوقد:شهابابنقال!للنساء".والتصفيق،للرجال

(2)

حرمله.عن""الصحيحفىمسلمرواه.ويشميرونيسبحون

.(3)"الصلاة"فى:وقال!عنهماشهابابنعنبشيربنهشيمورواه

247/2الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا/-3379

همامعن،معمرأخبرنا،الركأأقعبدحدثنا،يوسفبنأحمدحدثنا،القطان

!يه!:اللهرسول!وقال!:قال!لك!لاعنههويرةأبوحدثناماحولا:قال!منبهابن

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)"الصلاةفىللنساء،والتصفيق،للقوم"التسبيح

.()الرزاقعبدعنرافعبنمحمد

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدأبوناأخبر-5338

الجبارعبدبنأحمد(6)رمعأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

.مخشصزابهوهبابنطريقمن(1207)النسائىأخرجه(1)

.(106/422)مسلبم(2)

.الصلاةفى:فيهليسهثمعن8/61العللفىالدارقطنىذكره(3)

.(4082)أحمدوعنه،(0964)الرزاقوعبد،(926)الصغرىفىالمصنف(4)

.(.../422)مسلم(5)

.13/55البلاءأعلامسيروينهظر،الصوابهووالمثبت."عمرو":م،سفى(6)
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الصلاةكتاب
صلاتهفىشىءنابهإذايقولماباب

أبىعن،الأعمشحدثنا،خازمبنمحمدمعاويةأبوحدثنا،العطاردى

،للزجال"التسبيح:عئنالفهرسولقال:قال!دهريرةأبىعن،صالح

أبىعنكريبأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواهللنساء")1(.والتصفيق

ويه.

عمر،بنمحمدنصرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3381

يونس،بنعيسىأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

قد:فقاللابراهيمفذكرته:الأعمشقال.بمثلهفذكره.الأعمشحدثنا

.(4)إسحاقعنمسلمرواه.(3)تفعله،ظ21/211أفىكانت

إملاء،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبووحدثنا-3382

بناللهوعبداللهعبدبنحفصبنأحمدحدثنا،الشرلمحىابنحامدأبوأخبرنا

حذثنى،الفهعبدبنحفصحدثناقالوا:إبراهيمبنوقطنالفزاءمحمد

زجنههريرةأبىعن،ذكوانعن،الأعمشسليمانعن،طهمانبنإبراهيم

وإذا،التسبيحفإذنهيصلىوهوالرجلعلىاستؤذن"إذا:لمجح!الفهرسولقال:قال

.الئصفيق"فإذنهاتصلىوهىالمرأةعلىاستؤذن

السحرمنساعة!ركانت:قال،!ضرعلىعنروىالذىالحديثوأما

طريقمن(0812)والنسائى،(0755)وأحمدبه.معاويةأبىطريقمن(369)اقرمذىأخرجه(1)

به.الأعمش

.(107/422)مسلم(2)

به.الاعمشطريقمن1/448المعانىسرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.(107/422)مسلم(4)
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صلاتهفىشىءنابهإذايقولمابابالصلاةكتاب

فهو.لىإذنهذلكوكان،سبحصلاةفىكانفإذا،!حمالنبىعلىفيهاأدخل

علىومداره.تنحنح:وقيل.سبح:فقيل؟ومتنهإسنادهفىمختلفحديث

،غيرهوضغفه.(2)رظنفيه:البخارىقالالحضرمى)1(.نجىبناللهعبد

التوفيق.وبالله،روايتهعنكفايةمضىوفيما

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-3383

ابنيعنىمحمدحدثنا:قالاالتسترىعمرانوأبوالحنائىزكرياأبوحدثنا

العكلى،الحارثعن،القعقاعبنعمارةحدثناالواحد،عبدحدثناعبيد،

!لىقال:قالنجىبناللهعبدعنجرير،بنعمروابنزرعةأبىعن

فىكانفإن،ك!ج!النبىعلىفيهاأدخلالسحرمنساعةلىكانت:ر!بهعلئ

.(3)ر!أذنصلاةفىيكنلموإن،الضلاةفى!لإذنهذلكفكان،سبحصلاة

الحديث.باقىوذكر

:إسنادهفىالحارثذكردونالتسبيحفىالواحدعبدعنمسددتابعه

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسر،أبو4833-وأخبرنا

حدثنامسدد،حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق(و212/21

،5/184والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظرالكوفى.الحضرمىسلمةبننجىبناللهعبدهو(1)

التهذيبوتهذيب،2/415الاعتدالوميزان،61/912الكمالوتهذيب،3"/هحبانابنولقات

.صدوق:1/456التقريبفىحجرابنوقال.6/55

.5/214الكبيرالتاريخ(2)

طريقمن(570)وأحمد.بهوغيرهعبيدبنمحمدطريقمن(0850)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

به.زيادبنالواحدعبد
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صلاتهفىشىءنابهإذايقولمابابالصلاةكتاب

عن،زرعةأبىعن،القعقاعبنعمارةحدثنازياد،بنعبدالواحد

أدخلالسحرمنساعةصركانت:ل!بهعلئقال:قالنجىبناللهعبد

!!شه،!لكفىوكلان،دبمصلاةفىكانفإنصملىكيحماللهرسولعلى!ها

إسنادهفىمسرهدبنمسذديذكرلم.(1)ىلأذنصلاةغيرفىكانوإن

التسبيح.فىالأولووافق،العكلئالحارث

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناوقد-3385

الواحدعبدحدثنا،ملكاأبوحدثنا،عاصمأبىابنأخبرنا،الشيخأبوحتان

فإن:متنهفىقالأنهإلا،العكلئالحارثإسنادهفىوذكرفذكرهزياد.ابن

.(2)إذنهذلكوكان،تنحنحصلاةفىكان

عن،الحارثعن،مغيرةعن،عياشابنبكرأبوورواه-3386

اللهعبدأبو.أخبرناهإسنادهفىزرعةأبىذكردونالتنحنحفىنجىبناللهعبد

حدثنا،بالكوفةالعلوئالفهعبيدبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظ

ابنبكرأبوحدثنى،غ!انأبوحدثناالحبرى)3(،الحكمبنالحسين

(4)صس
.-ش

.258/3العللفىالدارقطنىذكره(1)

"سبح":النسالىوعند،بهكاملأبىطريقمن(882)والزار،(0085)الكبرىفىالنسالىأخرجه(2)

مناللهعبديسمعهلم:معينبنيحمىقال:283/1التخيصفىحجرابنوقال"قنحنح".:بدل

.أبوهعلىوبينبينه،على

.(3728)فىوسيأتى،(2642)فىوتقدمخطأ،وهو"الجيزى".:م،سفى(3)

ابنطربتمن(3708)ماجهوابن،(85"1361،2)الكبرىفىوالنسائى،(608)احمدأخرجه(4)

.(810)ماجهابنضيففىالالبانىوضعفهبه.عياش
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الصلاةفىالكلاممنيجوزلامابابالصلاةكتاب

248/2عن،أبيهعن،نجىبناللهعبدعن،مدركبنشرحبيل/ورواه

نجىبناللهفعبدكانوكيفما.(1)أبيهعن:فيهوزاد،التسبيحفىل!!عهبهعلى

به.محتجغير

الصلاةفىال!لاممنيجوزلاماباب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3387

أبووأخبرنا)ح(هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنانصر،بنمحمد

حدثنا،المثنىأبونا!أ،الفقيهإسحاقابنبكرأبوأخبرنا،اللهعبد

عنخالد،أبىبنإسماعيلعنجميعاسعيد،بنيحيىحدثنامسدد،

كان:قالل!!عنهأرقمبنزيدعن،الشيبانىعمروأبىعن،شبيلبنالحارث

ظأ:212/21قيلتحتىالصلاةفى-جنبهإلىصاحبهيعنى-يكلمأحدنا

هذا.الكلامعنونهينابالسكوت.فأمرنا(238البقرة:أقختد!ودثهوقوموأ!الو

بنالحارثعنخالد،أبىبنإسماعيلأخبرنا:وقال.هشيمحديثلفظ

شبيل.بنالحارثحدثنا:إسماعيلعن،القطانيحيىحديثوفى.شبيل

ص،حاجتهفىأخاهأحدنايكلم،الضلاةفىنتكلمكنا:متنهفىوقال

فأمرناقختين!و.للهوقومواائوشطئوالصلوةالصلؤتعل)خفظ!ا:قيلت

وعندهم:،بهشرحبيلطريقمن(902)خزيمةوابن،(1212)والنسائى،(647)أحمدأخرجه(1)

قوله:علىووافقه،إسنادهفىمدركبنسرحبيلخالفه:(8502)عقبالنسائىوقال.تنحنح

.(60)النسائىضعيففىالألبانىإسنادهوضعف.تنحنح
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الصلاةفىالكلاممنيجوزلامابابالصلاةكتاب

ريو(1)ري
عنمسلمورواهمسدد،عن""الصحيحفىالبخارىرواه.تبا

(2)

يحيى.بنيحى

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرالنابنالحسينأبوأخبرنا-3388

)ح(الأعمشعن،بدرأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثناالضفار،محمدابن

بنعمربنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا،بطوسالزوذبارئعلىأبووأخبرنا

خثيمبنرشدبنأحمدحدثنا،بواسطالمقرئشوذببنعلىبنأحمد

عن،إبراهيمعن،الأعمشعن،فضيلبنمحمدحدثنا،بواسطالكوفئ

علينا،فيردالصلاةفىكجالنبىعلىنسفمكنا:قالاللهعبدعن،علقمة

كنااللهرسوليا:فقلناعلينايرذفلمعليهسفمناالنجاشىعندمنرجعنافلضا

حديثلفظلثفلا".الفلاةفى"إن:قالعلينا؟فتردالضلاةفىعليكنسفم

كنتاللهرسوليا:فقلنا:الوليدبنشجاعبدرأبىحديثوفى،فضيلابن

51رو.(3)"الغشالصلاةفى"إن:فقالعلينا؟ترذلماليوملكماعلينا،ترد

عنمسلمورواهنمير،بنالفهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئ

حبانوابن.بههيمطريقمن(856)خزيمةوابن،(504)والترمذى،(095)داودأبوأخرجه(1)

طريقمن(856)خزيمةوابن،(1821)والنسائى،(92781)وأحمد.بهمسددطريقمن(6422)

حبانوابن،(856)خزيمةوابن،(557،11047)الكبرىفىوالنسالىبه.معيدبنيحى

به.خالدأبىبنإسماعيلطريقمن(2245)

.(539/35)ومسلم،(4534)البخارى(2)

أحمدوأخرجه.بهوحدهعلعأبىعن(923)الصغرىوالسنن،(1531)المعرفةفىالمصنف(3)

به.فضيلابنطريقمن(855)خزيمةوابن،(923)داودوأبو،(3563)
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الصلاةفىالكلاممنيجوزلامابابالصلاةكتاب

.(1)فضيلبنمحمدعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبى

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثنا-3389

أبىعن،عاصمعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

علئ،يردفلمعليهفسلمتلمجؤالفهرسول!أتيت:قال!اللهعبدعن،وائل

؟2شىأحدثالفهرسول!يا:فقلت(2)ثدحوماقدمما،و213/21فأخذكاكأ

مفاوإنشاء،ماأمرهمنلنبيهيحدثوجلعزالله"إن:عججماللهرسول!فقال!

.(3)أملالصلاةفىتكلمواألأأحدث

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-3390

،زائدةأخبرنا،مرزودتىبنعمروحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

بعضناويسلمالضلاةفىنتكقمكنا:قال!اللهعبدعن،شقيقعن،عاصمعن

يصلى!والنبئيومذاتفجئت:قال!.بالحاجةأحدناويوصى،بعضعلى

عزالله))إن:قال!فرغفلما،حدثوماقدممافأخذنى،يردفلمعليهفسلمت

.(4)"الصلاةفىتكلمواألاأحدثقدوإثهيشاء،ماأمرهمنيحدثوجل

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-3391

.(538/43)مسلمو،(9911)الخارى(1)

معالمبحديثها.واتصلالأحزانقديمعاودهقدأنهيريد:والكابةالحزن:معناه:حدثوماقدمما(2)

.218/1السشن

طريقمن(4417)أحمدوأخرجه.(242)والطيالسى،(050)والصفاتالأصماءفىالمصنف(3)

به.عاصمطريقمن(4322)حبانوابن،(559)الكبرىفىوالنسائى،(492)داودوأبو.بهشعبة

ء(822)داودأبىصحيحنىالألبانىوصححه

به.زائدةطريقمن(4145)أحمدوأخرجه.(287)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(4)
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الصلاةفىالكلاممنيجوزلامابابالصلاةكتاب

بنالوارثعبدحدثنا،الحخاجبنإبراهيمحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

قالى:القهعبدبنجابرعن،رباحأبىبنعطاءعن،شنطيربنكثيرعن،سعيد

يصقىوهوعليهفسفمت،قضيتهاوقدفجئت،لهحاجةفىلمجدالنبئأرسلنى

علئ.يردفلم

محمدبنمحمدالنضرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-249/23392

(1)نبرجاءبنمحمدبنمحمدبكرأبايعنىرجاءابنحدثنا،الفقيهيوسفابن

،الوارثعبدبنالضمدعبدحدثنا،الفهعبدبنهارونحدثنا،السندى

قالى:القهعبدبنجابرعن،2عطاحدثناشنطير،بنكثيرحذثنى،أبىحدثنى

فأتيت،قضيتهاوقدرجعتثمفانطلقت،حاجةفىجمجدالقهرسولىأرسلنى

به،أعلمالقهماقلبىفىفوقع(ظ213/21،علئيرذفلمعليهفسقمتمججحمالنبئ

سقمتثم.عليهأبطأت(2)أننىعلئوجدكيه!اللهرسولىلعل:نفسىفىفقلت

فردعليهسقمتثم،الأولىالمزةمنأشذنفسىفىفوقع،علئيردفلمعليه

راحلتهعلىوكان."أصفىكنتأئىإلاعليكأرذأنيمنعنىلمإنه"أما:فقالىعلئ

عبدعنمعمرأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)القبلةلغيرمتوتجها

.(4)الوارثعبدعنآخروجهمنمسلموأخرجه،الوارث

.13/492النبلاءأعلامسيروينظر.م:فىليس(1)

."أنى!:سفى(2)

كثيرطريقمن(054/38)مسلمو،(16615)وأحمد.بهالصمدعبدعن(47831)أحمدأخرجه(3)

به.شنظيهر-اين

.(.../540)ومسلم،(1217)البخارى(4)
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الصلاةفىالكعلاممنيجوزلامابابالصلاةكتاب

اللهعبدوأبوالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا33933

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواال!وسئيوسفبنمحمدبنإسحاق

،احميربنمحمدحدثنا،الحجازىالفرجبنأحمدعتبةبوأحدثنا،يعقوب

بنعطاءعن،ميمونةأبىابنعن،كثيرأبىبنيحيىعن،الأوزاعئحدثنا

فى!ج!اللهرسولمعأنابينا:قالالسلمئالحكمبنمعاويةحدثنى،يسار

القومفحدقنى.الفهيرحمك:فقلتالقوممنرجلعطسإذالصلاة

بأيديهمفضربوا:قال؟إلئتنظرونلكمما!مياهأواثكل:فقلت،بأبصارهم

فرغفلما:قال.(2)تكسلكنى،يسكتونىرأيتهمفلما:قال.أفخاذهمعلى

رأيتما،كك!اللهرسولوأمى-فبأبىدعاكأ-الضلاةمن!صالفهرسول

ولاضربنىولاكهركأ)3(ماوالله،منهتعليماأحسنبعدهولاقبلهمعلما

التكبيرهوإنما،الناسكلاممنشىءفيهايصلحلاهذهصلاشا"إن:قالسبنى

.(الأوزاعى)حديثمنمسلمأخرجه.(4)"القرآنوتلاوةوالتسبيح

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3394

عمرو،بنالملكعبدحدثنا،النسائئيونسبنمحمدحدثنا،داودبوأحدثنا

.464/1المنتبهوتبصير،9/234النبلاءأعلامسيروينظر"خمير".:سفى(1)

.4/179للعينىداودأبىشرح.سكتبلخالفتهمما:تقديرهمحذوف"لما"جواب:العينىقال(2)

.348/1الأنوارمارقإلانتهار.الكهر::وقيل،القولفىعلىأغلظولايتجهمنىلم:اى(3)

وابن،(1217)الفسائىوأخرجه.(291)الإمامخلفوالقراءة،(1801)المعرفةفىالمصنف(4)

(930)داودوأبو،(23762)وأحمد.بهالأوزاعىطريقمن(4722)حبانوابن،(859)خزيمة

به.كثيرأبىبنيحمىطريقمن

.(.../375)مسلم(5)
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الصلاةكتاب
الكلامبتحريمجاهلاتكلممنباب

بنمعاويةعن،يساربن،و214/21عطاءعن،علىبنهلالعن،فليحعحدثنا

أمورمنأموراعلمتلمج!الفهرسولعلىقدمتلما:قالال!لمىالحكم

عطسوإذا،اللهفاحمدعطستإذا:محرقيلأنعلمتفيمافكان،الاسلام

ك!يهالهالفهرسولمعقائمأنافبينا:قال.الفهيرحمك:فقلالفهفحمدالعاطس

صومح!،بهارافعا.الفهير.حمك:فقلتالقهفحمدرجلعطسإذالضلاةفى

إلئتنظرونلكمما:فقلت،ذلكاحتملنىحتىبأبصارهمابتاسفرماض!

"من:قالةال!تصلالمجج!النبئقضىفلمافستحوا،:قال؟اشزيىءعين

الصلاة"إنما:فقالكيوالفهرلسولفدعانى.الأعرابئهذا:قلالمتكفم؟،.

قطمعلمارأيتفما.((شأنكذلكفليكنفيهاكنتفإذا،اللهوذكرالقرآنلقراءة

.(2)نوصالفهرسولمنأرفق

الحلامبتحريمجاهلاتحقممنباب

بنمحمدبنإسحاقالقهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3395

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالستوسىيوسف

الأوزاعئ،حدثنا،أبىأخبرك!،مزيدبنالوليدبنالعتاسأخبرنا،يعقوب

بنعطاءحذثنى:قالميمونةأبىبنهلالعنكثير،أبىبنيحعىحدثنى

كناإنا:ط!جميحههالقهلرسولقلت:قالال!لمئالحكمبنمعاويهحذثنى،يسار

يكونماواكثر،العينبمؤخرالنظرهو:وقيل،والشمالاليمنعنالنظروهو،شزرجمع؟شزر(1)

.1/351المجودعونالأعداء.وإلىالغضبحالفى

.(196)داود(بىضعيففىالألبانىوضعفه.(931)داودأبو(2)
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الكلاميتحريمجاهلاتكلممنبابالصلاةكتاب

:قاليتطترون؟منارجالاوإن،بالإسلاماللهفجاء،بجاهليةعهدحديث

2/250مناورجالىالقهرسوليا:قاليصدنهم"./فلاصدورهمفىيجدونهشىء"ذلك

؟(1)يخطونمناورجالىاللهرسوليا:قاليأتوهم"."فلا:قال؟الكهنةيأتون

ناأوبينا:قال."فذاكخطهوافق(ظ21/421فمنيخط،الأنبياءمننبى"كان:!ال

الله.يرحمك:فقلتالقوممنرجلعطسإذالضلاةفى!ييهاللهرسولمع

إلى؟تنظرونلكمما!مياهأواثكل:فقلت:قال.بأبصارهمالقومفحدقنى

سكت،لكنىيسكتونه!،رأيتهمفلما،أفخاذهمعلىبأيديهمالقومفضرب

ولا!طمحقمارأيتمما،مىوأهوفبأبى،دعاخ!!ييهاللهرسولانصرففلما

"إن:فقالسبنىولاكهركأولاضربنىماوالله،منهتعليماأحسنبعده

وتلاوةوالئكبيرالتسبيحهىوإنما،الناسكلاممنشىءفيهايصلحلاهذهصلاتنا

الحديث.باقىوذكر.(2)"القرآن

منصموربنيحيىجدىحدثنا،طاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا-3396

بنعيسىأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

إنا:قولهيذكرلمأنهإلابنحوهفذكره.يحيىعن،الأوزاعئحدثنا،يونس

كيهالنبئأتيت:قالوإنما.بالإسلاماللهفجاءبجاهليةعهدحديثكنا

.(3)إيراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواهمنا.رجالاإن:فقلت

.(طط)خ19/254العروستاجينظر.الزملعلمهووالخط،الخطمن؟يخطون(1)

.(3393)فىتقدم(2)

.(537/33)مسلم(3)
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ناسياأومخطئاتكلمأوسلممنبابالصلاةكتاب

حدثنا،يونسحدثنا،الفهعبدحدثنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3397

عن،كثيرأبىبنيحيىعن،يزيدبنوأبانشدادبنحربحدثنا،داودأبو

قال!:ال!لمىالحكمبنمعاويةعن،يسابىبنعطاءعن،ميمونةأبىبنهلال!

فرمانى.الفهيرحمك:فقلتجنبىإلىرجلفعطسلمجح!النبىمعصفيت

أصفى؟وأناإلنتنظرونأراكملىما،مياهأواثكل:فقلتبأبصارهمالقوم

!راللهرسول!قضىفلضا،يصفتونحماأفخاذهمعلىبأيديهميضربونفجعلوا

كهرنحماماوالفه،منهتعليماأحسنبعدهولاقبلهرأيتماوأقىفبأبى،الصلاة

فيهايصلحلاهذهصلاتنا"إن:!رقالولكنه،ضربنىولا،و215/21سبنىولا

وأ.(1)"القرآنوقراءةوالتحميدوالتسبيحالفملاةهوإنماالئاس،كلاممنشىء

قال!.وغيرهالتطيرمنالأوزاعئذكرماذكرثمع!ير.اللهرسول!قال!كالذى

تكلمالهوحكى،بإعادةأمرهلمجمالنبئأنيحكولم:الفهرحمهالشافعئ

.(2)بذلكجاهلوهو

ناسياأومخطئاتحلمأوسلممنباب

القاسمأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-3398

،آدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثناالهمذانخما)3(،الحسنبنالرحمنعبد

عن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن؟إبراهيمبنسعدعن،شعبةحدثنا

به.أبانطريقمن(23766)أحمدوأخرجه.(1120)الطيالسى(1)

.1/125الأم(2)

.(324،9011،1290،2559)فىوتقدم"الهمدانىأ.:م،سفى(3)
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...صوتهمنيظهرفلمصلاتهفيبكىمنبابالصلاةكتاب

وذلهفقال،ركعتينالعصرأوالظهرلمجماللهرسولصلى:قالهريرةأبى

الله!رسولفقال؟نسيتأوالفهرسولياالصلاةأقصرت)1(:اليدين

ثم،خراوينأركعتينفصلى.نعم:لواقا."؟ذواليدينيقولما"أحح!:بهلأصحا

المغربمنصلىالزبيربنعروةورأيت:سعدقالال!هو.سجدتىسجد

.(2)!واللهرسولفعلهكذا:فقالبقىماصلىثمفتكلم،وسلمركعتين

وجهمنمسلموأخرجه،إياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(3)سلمةأبىعناخر

تعالى.اللهشاءإنالسجودبابفىيردالمسألةهذهوتمام

صوتهمنيطهزفلمصلاتهفىى!بمنباب

هجا4لهكلاماي!ونما

محمدبنيحيىزكريا)4(أبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3399

أحمدأبووأخبرنا)ح(المزكىجعفربنمحمد(ظ21/215بكروأبوالعنبرئ

محمداللهعبدأبوحدثنا:قالاجعفربنمحمدبكرأبوأخبرناالمهرجاك!،

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمابن

ضمثموبفتح،قصرهاالفهأنأى،للمفعولالبناءعلىالمهملةوكسرالقافبضم:حجرابنقال(1)

.3/001البارىفتح.قصيرةصارت:أى.للفاعلالبناءعلى

.(3963)فىتخريجهسياتى(2)

.(.../573)ومسلم،(1227)البخارى(3)

.533/15النبلاءأعلامسيروينظروغيرها،(627،2749)فىوتقدم"بكر".:مفى(4)
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...صوتهمنيظهرفلمصلاتهفىبكىمنبابالصلاةكتاب

باجماس((.فليصلبكيرأبا"مروا:قالجمحرالفهرسولأن،جمجرالنبىزوجعالصثةعن

منالناسيسمعلممقامكفىقامإذابكرأباإن،الفهرسوليا:قلت/251/2

!التللثاس،.فليصلبكرأبا"مروا:قال.بالناسفليصلعمرفمرالبكاء،

يسمعلممقامكفىقامإذابكرأباإن:لهر!وق:لحفصةفقلت:عائشة

ققال،حفصةففعلت.للناسفليصلعمرفمرالبكاء،منالناس

بالتاص((.فلئصلبكيرأبامروا،(1)يوسفصواحبلأنتن"إنكن:لمجم!اللهرسول

فىالبخارئرواه.(2)اريخمنكلأصيبكنتما:لعائشةحفصةفقالت

وجهمنمسلموأخرجه،مالكعنوغيرهيوسفبناللهعبدعن""الصحيح

.(3)هشامعناخر

يكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-5534

بنيحيىسعيدأبوحذئنى،سفيانبنالحسنأخبرخ!الإسماعيلئ،

عن،شهابابنعن،يونسأخبرخ!،وهبابنحدثنا،الجعفئسليمان

قالوجعه!الفهبرسولاشتدلما:قالأبيهعن،الفهعبدبنحمنئ

رجلبكرأباإناللهرسوليا:ر!تهاعائشةفقالتبالنماس".فلإصلبكرأبا"مروا

بكيرأبا"مروا:فقالالبكاء.منالناسيسمعلممقامكفىقامإذا،رقيق

إليه.وتملنتردنهماطلبفىإلحاحكنوكثرةتردنماعلىالتظاهرفىأى:النووىالامامقال(11

.4/140النووىثرحمسلمصحيح

أحمدوأخرجه.(125211الكبرىفىوالشانى،(3672)الترمذىطريقهومن،1/170مالك(21

ابىحديثومن،(41037فىوسيهأتى.بهعروةبنهشامطريقمن(11066جانوابن،(471462

.(13315،1345موسى

.بنحوهولفظه(184/97)ومسلم،(6791،716البخارى(31
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...صوتهمنيظهرفلمصلاتهفىبكىمنبابالصلاةكتاب

بكرأبامروا،يول!فصواحباث"أنتن:فقالمقالتهامثلفعاودته.((بالناسفليصل

سليمانبنيحيىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)"بالناسفليصل

عنحمرعنالزهرىعنمعمرحديثمنمسلموأخرجهالجعفى)2(.

قرأإذا،رقيقرجلبكرأباإن:الحديثفى(و216/21وقالترعنهاعائشة

.(3)دمعهيملكلاالقران

سلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5134

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،البزاز)4(مكرمبنالحسنحدثنا،ببغدادالفقيه

الفه!رسولرأيت:قالأبيهعن،مطرفعن،ثابتعن،سلمةبنحفاد

.الحكاء)6(منالرحىكأزيزازيزصدرهوفىيصفى ()أ

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-3452

،عثمانبناللهعبدحدثنا،الدرابجردىالحسنبنعلئحدثنا،القطان

(1

(2

(3

(4

(5

(6

به.الزهرىطريقمن(9272)البهرىفىوالنساثى.بهسفيانبنالحسنعن(6874)حبانابنأخرجه

.(286)البخارى

.(418/94)مسلم

،ه"4315،86)فىوسيأتى،(2"68)فىوتقدم،الصوابهووالمثبت"البزار".:م،سفى

:7/432بغدادتاريخفىووقع.13/192النبلاءأعلامسيروينظروغيرها.(7859،10587

.بالزاىالبزاز.الترجمةاثناءوفى،المهملةبالراءالبزار.

عبيدلأبىالحديثغريب.والحركةالالتهابالأزيزفىوالأصل،بالبكاءجوفهغليانيعنى:أزيز

222/1.

الذهبى.ووافقهوصححه،1/264والحاكم،357/1والدلائل،(774)الشعبفىالمصنف

وعند،بههارونبنيزيدطريقمن(753)حبانوابن،(409)داودوأبو،(21631)أحمدواخرجه

الاتى.اللفظوهو."المرجل"كأزيز:حبانوابنأحمد
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فيهاضحكأوصلاتهفيتبسممنبابالصلاةكتاب

أنهإلابإسنادهفذكره.سلمةبنحمادأخبرنا،المباركابنهوالفهعبدأخبرنا

.(1)المرجلكأزيزأزيزولجوفه:قال

أبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-5334

،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

أخبرنى:يقولمليكةأبىابنسمعت:جريجابنقال:قالحجاجحدثنا

بسورةالعتمةفىيقرأل!نهالخطاببنعمركان:قالوقاصبنعلقمة

فىنشيجهسمعتيوسفذكرجاءإذاحتىالضفوفمؤخرفىوأنا""يوسف

.الضف)2(مؤخر

فيهاضحكأوصلاتهفىتبسممنباب

أبوأخبرنا،ببغدادبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلىأخبرنا-4534

حدثنا،الزبيرىأحمدأبوحدثنا،الفخامالوليدبنأحمدحدثنا،الرزازجعفر

ولكن،الصلاةيقطعلاالتب!م:قالجابرعنالربير،أبىعن،سفيان

.موقوفالمحفوظهوهذا.(3)القرقرة

منه:وهموهوالزاهدمحمدبنثابترفعهوقد

وابن،(16326)أحمدوأخرجه.(1213)النسائىطريقهومن،(109)الزهدفىالمباركابن(1)

النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.حمادطريقمن(665)حبانوابن،(900)خزيمة

(1156).

به.جريجابنطريقمن(3583،03654)شيةابىوابن،(2703)الرزاقعبدأخرجه(2)

.2/233الجوزىلابنالحديثكريبالديد.الضحك:والقرقرة.""القهقهة:سفى(3)

به.سفيانطريقمن1/174والدارقطنى،(1839)شيةأبىوابن،(3774)الرزاقعبدأخرجهوالأثر
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الصلاةكتاب
فيهاضحكأوصلاتهفىتبسممنباب

اللهعبدأبوحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرنا-5034

محمدبنثابتحدثنا،مهدىبنأحمدحدثناالضفار،اللهعبدبنمحمد

بنجابرعن،الزبيرأبىعن،الثورىسفيانحدثناالراهد،يعنى،ظ216/21

يقطعهاولكن،(ا/الكشزالصلاةيقطع"لا:قاللمجزالنبىعن،عبدالفه

.(2)"القرقرة

بأمثاله:يحتبئلااخرحديثالصلاةفىالتبسمفىروىوقد

أحمدأبوأخبرنا،الصوفئمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرناه-0634

علئحدثنا،الناقدعمروأخبرنا،يعلىأبوأخبرنا،الحافظعدىبنالفهعبد

بنجابرعن،سلمةأبىعن،نافعبنالوارخحدثنا،الجزرىثابتابن

صلاته،فىتبسمإذغزوةفى!يه!اللهرسولمعنصلىكنا:قالر!يممااللهعبد

وعلىميكائيلبى"مر:قال.تم!بترأيناكاللهرسوليا:قلناصلاتهقضىفلفا

.(3)"إليهفتبسمتإلئفضحكالقومطلبمنراجعوهوغباليأثرجناحه

فىالواقدىحكاهوقد.(4)هيفيملمواالجزرىالعقيلئنافعبنالوارخ

.(5)""المغازى

.1/179البارىفتح.التبسمعندالأسنانظهورالكشر:(1)

به.مهدىبنأحمدطريقمن2/523ملالكافىعدىوابن،(4001)الصغيرفىالطبرانىأخرجه(2)

يغلط.صدوق:ثابتعن:2/691الذهبىوقال

به.ثابتبنعلىطريقمن1/175الدارقطنىوأخرجه.(2"60)يعلىوأبو،7/2556عدىابن(3)

والشعديلوالجرح،183/8الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالعقيلى.نافعبنالوازعهو(4)

فىالذهبىوقال.83/3حبانلابنوالمجروحين،4/330للعقيلىالكبيروالضعفاء،39/9

هالك.:2/691المهذب

.113/1المغازى(5)
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السجودموضعفىالنفخفىجاءمابابالصلاةكتاب

ضحكمنفى،جابرعن،سفيانأبىعنالطهارةكتابفىرؤيناوقد

الأشعرىموسىأبىعنورويناالوضوء.يعيدولاالصلاةيعيد:الصلاةفى

ويذكرالضلاة)1(.فليعدمنكمضحككانمن:عنهمحكئةقصخةفىقال!أنه

.مسعودابنعنذلكمثل

السجودموضعفىالنفخفىجاءماباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5734

عن،السائببنعطاءعنحفاد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

لمجو.القهرسول!عهدعلىالشمسانكسفت:قال!عمروبنالفهعبدعن،أبيه

قال!:ثم."!أ"أ!:فقال!سجودهاخرفىنفخثم:قال!كممالنبىصلاةفذكر

ففرغ."؟يستغفرونوهمتعذبهمألاتعدنىألم؟فيهموأناتعذبهمألاتعدنىألم"رب

.(2)الشمسأمحصتوقدصلاتهمن،و217/21لمجوالفهرسول!

الغطيط)3(،يشبهنفخاهذايكونأنيثبهوائذىالفه:رحمهالشيخقمال

غيرهفليس،العذابعليهوجبمنبعضتعذيبمنعليهعرضلماوذلك

رؤيةفىكهويكنلمكماع!حو،وأفىهوبأبى،كهوالضلاةفىالتأفيففى

تعذيبهم.منرأىما

.(684)فىتقدم(1)

.4/302النهاية.وانجلتالكسوفمنظهرت:الشمسأمحصت(2)

وصححه.بهحمادطريقمن(475)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(1941)داودابىعندوالحديث

.(1055)داودأبىصحيحفىالألبانى

.3/372النهايةمساغا.يجدلاحيثترديدهوهو،النائمنفسمعيخرجالذىالصوت:الغطيط(3)
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السجودموضعفىالنفخفىجاءمابابالصلاةكتاب

اخرفىينفخوجعل:فقالعطاءعنالصمدعبدبنالعزيزعبدرواهوقد

عنإسحادتىأبوورواهالتأفيف)1(.يذكرولم.ويبكىالثانيةالركعةمنسجوده

.التأفيف)2(دونالنفخفذكرعمروبناللهعبدعنمالكبنالسائب

كلامايكونلا.((!أ":قولهأنالفهرحمهالخطابئسليمانأبووزعم

الفاءيخرجلاوالنافخ:قال،التافيفمنأحرفثلاثةفتكونالفاءيشذدحتى

.مخرجها)3(منصادقةفاءيخرجهايكادولامشددةنفخهفى

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5834

عمرو،بنمعاويةحدثنا،الأزدىالنضربنأحمدبنمحمدحدثنا،بالويه

فدخلسلمةأمعندكنت:قالصالحأبىعن،حمزةأبىعن،زائدةحدثنا

تنفخ،لابنئيا:فقالتوينفخيصفىفقام،جمةذوشابلهاقرابةذوعليها

.(4)((وجهكتربح،ر"أى:أسودلنالعبديقوللمجحوالقهرسولسمعتفإنى

ميمونعنوغيرهزيدبنحمادنحوالأئ!ةمنج!اعةرواهاد!ووو

.(1014)النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.العزيزعبدطريقمن(4811)النسائىأخرجه(1)

منيسمعقد:2/692الذهبىوقال.بهإسحاقأبىطريقمن(546)الكبر!فىالنسائىأخرجه(2)

العرففىتعدلاحرفانمنهيسمعوقد...وصم،قف:يقولأنمثلصلاتهفتبطلحرفانالمصلى

يبهطل،لاونحوهفهذا...أخفاهإذاالثيخوكأنين...سعلكمنمتكلمابهاهويعدولا،كلاما

بد.ولاالوسواسفىوقعهذافىتعمقومن

عندناحرفينلأن؟هذايستقيملا:الصلاحابنقال:2/692الذهبىوقال.1/259السننمعالم(3)

يفهم.لمأوأفهم،للصلاةمبطلكلام

الذهبى.ووافقه،وصححه،1/271الحاكم(4)
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253/2

السجودملإضعفىالنفخفىجاءمابابالصلاةكتاب

(2)وصهم(1)ريصء
أعلم.تعالىوالله،ضعي!وهو،غيرهحديثمنأكتبهولم،حمزهبى

.بمزةضعيفوهومرفوعا)3(،ثابتبنزيدعناخرحديثفيهوروى

الشافعى،الخضربنأحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبو43-وأخبرنا95

الأعمش،عن،شعبةحدثناالجعد،بنعلئحدثنا،علنبنإبراهيمحدثنا

كلاما.يكونأنيخشىكانأنه،عباسابنعن،الفثمحىأبى(ظ217/21عن

الضلاة)4(.فىالنفخيعنى

إذاوأقا،2هجالهكلاممنهبانإذاإلا/كلامايكونلاوالنفخ:الضيخقال

كلاما.يكونفلا2هجالهكلاممنهيفهملم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3415

سلمةحدثنا،معينبنيحيىحدثنامحمد،بنالعئاسحدثنا،يعقوب

عماربنالفهعبدبنلقدامةقلت:قالنابلبنأيمنحذثنى:قالالأبرش

إذاالحراممسجدفىالحمامبريشنتأذىإنا:جمتالفهرسولصاحبالكلافي

.()انفخوا:فقالنا.سجد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

وفى.العوامبنعادطريقمن(381)مذىوالتر.سلمةبنحمادطريقمن(42674)أحمدأخرجه

إشادهسلمةأمحديث:مذىالتروقال.بهحمزةأبىعنثلاثتهم،زيدبنحمادطريقمن(382)

.بذاكليى

والمجروحين،7/343الكبيرالاريخ:فىعليهالكلامينظر.القصابالأعورحمزةأبويمونهو

ضعيف.:2/292التقريبفىحجرابنوقال،3/5حبانلابن

.(1482)الأوسطوفى،(4870)الطبرانىأخرجه

.بنحوهالاعمشطريقمن(1660)شيبةأبىوابن،(1830)الرزاقعبدأخرجه

.(195)الدورىبروايةمعينابنتاريخ
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كتابا...صلاتهفىتصفحمنبابالصلاةكتاب

قرأهاوففهمهكتاباصلاتهفىتصفحمنباب

الحسنابنبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-1134

:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

عن،نبهانبنوالحارثحازمبنجريرأخبرك:وهببنالفهعبدعلىقرئ

كانأنها،!كالنبىزوجعائشةعن،مليكةأبىابنعن،السختيانىأيوب

فىقالالحارثأنإلا.رمضانفىالمصحففىذكوانغلامهايؤمها

.(1)عائشةعنالقاسمعنأيوبعن:الحديث

يتلفض!ولمعقدها،أوصلاتهفىالا-ىعدمنباب

كلامايحونبما

الحسنبنالرحمنعبدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3412

شعبة،حدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

رأيت:قالعمروبناللهعبدعن،أبيهعن،السائببنعطاءعن

.(2)التسبيحيعقدع!يماللهرسول

بكر،بنمحمد،و218/21أخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3413

آخرينفىمةقدابنومحمدميسرةبنعمربناللهعبيدحدثنا،داودأبوحدثنا

اللهعبدعن،بيهأعن،ئبالسابنعطاءعن،الأعمشعن،عثامحدثنا:قالوا

.نبهانبنالحارثذكربدون192صالمصاحففىداودأبىابنطريقهومن.(303)وهبابن(1)

.(692)عقبالبخارىوعلقه

.عطاءعنأخرى!لريقمن(3069)فىوتقدم.صحيح:الذهبىوقال.1/547الحاكم(2)
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عقدها...أوصلاتهفىالاىعدمنبابالصلاةكتاب

.(1)بيمينه:مةقداابنقال.التسبيحيعقدع!يماللهرسولرأيت:قالعمروابن

بنأحمدالأشعثأبىعن،الباغندئابنورواه:الشيخقال-3414

.الصلاةفىالتسبيحيعقد:الحديثفىوقال،عثامعن،العجلىالمقدام

على،بنالفهعبدبنعلىالحسنبأبىيعرفبخسروجردلناشيخذكره

الأعمشلحديث"ماليه"أفىالإسماعيلىبكرأبىالشيخعن،السماعصحيح

.الباغندى)2(ابنعن

أبوحدثنا،الخسروجردىالفهعبدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-5134

فديك،بنمالكحدثنا،مطتنالحضرمئجعفرأبوأخبرنا،الإسماعيلئبكر

يعذكانأنه،الرحمنعبدأبىعن،السائببنعطاءعن،الأعمشحدثنا

الرحمن.عبدأبىقولمنويعقد)3(.الصلاةفىالاى

الحسنبنمحمدالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-6134

حدثنا،مطينالحضرمئجعفرأبوحدثنا،السراجإسماعيلبنأحمدابن

فىالاىيعدكانأنه،إبراهيمعن،الأعمشحذثنى،الفديكبنمالك

.ويعقد)4(الضلاة

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،الأعمشحذثنى:قالوبإسناده-1734

.(1330)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3069)فىتقدمماوينظر.(1502)داودأبو(1)

به.المقدامبنأحمدطريقمن(843)حبانابناخرجه(2)

.بنحوهبهعطاءطريقمن(4935)شيبةابىابنأخرجه(3)

.(4926،4933)شيبةأبىابنمصنفينظر(4)
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الصلاةكتاب

.ويعقد)1(الصلاةفىالآىيعدكانأنه

...الإحلالقبلصلاتهفىأحدثمنباب

حدثنا،دحيمابنجعفرأبوأخبرنا،القاضىبكرأبوأخبرنا-3418

الأعمشعن،سفيانأو،الأعمشعن،وكيعأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيم.

.(2)الصلاةفىالآىيعدوثابابنيعنىيحيىرأيت:قال

بالتسليممنهاالإحلالقبلىصلاتهفىأحدثمنباب

بنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا(ظ3419-218/21

2/254اللهعبد/عن،الثورىعن،الرزاقعبدعن،الدبرىحدثنا،أيوببنأحمد

لمجيه!النبىإلىرفعه،ر!بهعلىعن،الحنفيةابنعن،عقيلبنمحمدابن

.(3)((التسليموإحلالهاالتكبيز،وإحرافهاالطهوز،الصلاة"مفتاح:قال

القاضى،منصوربنيحيىحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5342

عن،عيينةابنحدثنا،الوليدأبوأخبرنا،أئوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا

الرجلإليهشكى3:يعنى،ه!ج!النبىعن،عمهعن،تميمبنعئادعن،الزهرى

51رو.(4)"احيريجدأوصوتايسمعحتىينصرف"لا:قالشيئاصلاتهفىيجد

ابنحديثمنمسلموأخرجهالوليد،أبىعن""الصحيحفىالبخارئ

(5)":و
عييسه.

.بنحوههشامطريقمن(4929)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.الأعمشعنمعاويةابىعن(4930)شيبةأبىابنأخرجه(21

.(2293،4030)فىوتقدم.(25391الرزاقعبد(3)

.(5601،764فىتقدم(41

.(361)ومسلم،(177)البخارى(5)

-283-



...الإحلالقبلصلاتهفىأحدثمنبابالصلاةكتاب

ببغداد،الدقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-1234

بنعلئحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا

قال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،صالحأبىبنسهيلأخبرنا،عاصم

فلا،يخرجلمأوشىءمنهخرجصلاتهفىأحدكمعلىأشكل"إذا:كيولفهارسول

.(1)"اخيريجدأوصوتايسمعحتىينفتل

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-3422

صالح،أبىبنسهيلأخبرنا،حضادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

فىأحدكمكان"إذا:قالصهلىغيجيماللهرسولأن،!رهريرةأبىعن،أبيهعن

حتىينصرففلا،عليهفأشكل،يحدثلمأوأحدث،دبرهفىحركةفوجدالصلاة

.(2)"اخيريجدأوصوتايسمع

لاريحا،وجدأوصوتاسمعإذاينصرفأنهعلىدليلهذاوفى

أعلم.والله،وسبقهوسهوهعمدهبينفيه(و219/21فرق

إسحاقبنالحسنبنأحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-3423

حدثنا،بمكةالفاكهئإسحاقبنمحمدبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،ببغداد

العزيزعبدأخبرنا،الجارئمحمدبنيحيىحدثنا،مسزةأبىابنيحيىأبو

الشيطان"إن:كيه!النبىعن،عباسابنعن،عكرمةعن،ثورعن،محمدابن

يفعلأوريخايجدأوصوتايسمعحثىيخزجنفلاعجازه)3(،عندفينقزأحدكميأتى

به.سهيلطريقمن(575)فىتقدم(1)

.(163)دوادأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(177)داودأبو(2)

أعجانهإ.:التخريجمصدروفى،2/694والمهذب،م،سفىكذا(3)

-284-



الصلاةكتاب

.متعمدا")1(ذلك

...الإحلالقبلصلاتهفىأحدثمنباب

بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3424

الحسنبنعلىحدثنا،الغزالعلىبتاللهعبدحدثنابمرو،السيارىالقاسم

عن،أبيهعن،عروةبنححشامعن،موسىبنالفضلحدثنا،شقيقابن

فليفمعالصلاةفىوهوأحدكمأحدث"إذا:قاللمجسالهاللهرسولأن،ر!نهأعائشة

!(2)"لينصرفثمأنفهعلىيده

بنوعمر،همثعامعنجريجابنعنمحمدبنحجاجوصلهعلىتابعه

عنالمباشكباتأللهمحبدعنمغدسربنوجبارة،همثعامعنالمقدمئعلى

إلسحاقبنوشعيبالمباركوابنوزائدةوشعبهالثورىورواه.م:

.(مر!حلا!جمهلىجرألنبىعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سليمانبن4وعبدة

.(6)موسىبنالفضلحديثمنأصخوهذا:الترمذىعيسىأبوقال

هكذ!موسىبنالفضلعنحضادبننعيمورواهالثيئ:قال-3425

(1

(2

(3

(4

.2/526اللحربىالحديثغريبوالأنثيين.الدبربينما:والعجان

.2/49تمحابىأبنأعلا!وينظر.ضعيفالجارلى:2/496أسذهبىاوقال.(95)كهىالفامحمدبىأيثحد

بنالفضلطريقمن(2239)حبانأبنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،1/260الحاكم

به.موسى

داودأبىصحيحفىالأاجانىوصححهبه.محمدبنحجاجطريقمن(1114)داودأبوأخرجه

(985).

.18/530الكمالتهذيبوينظر.نسبةدون:2/694المهذبوفى،"اعبيدة:م،سفى

.14/160الدارقطنىعللوينظربه.الثورىعن(532)الرزاقعبدأخرجه

.99صالكبيرالعلل
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...الإحلالقبلصلاتهفىأحدثمنبابالصلاةكتاب

أنفه،علىفليأخذصلالهفىأحدكمأحدث"إذا:متنهفىقالائهإلا،موصولا

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناهفليتوضأ".وليئصرف

بنالفضل،ظ219/21حدثنا،نعيمحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالضفار،

(1)ص.
.فدكره.موسى

انهصبنالفهرسولعنل!جنهأبىءهريرةعنالطهارةكتابفىرؤيناوقد

.يتوضأ")2(حتىأحدثإذاأحدكم/صلاةتقبل"لا:دال2/255

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،العلوئالحسنأبوأخبرنا-3426

،طهمانبنإبراهيمحدثنى،بىأحذثنى:قالحفصبنأحمدحدثنا،لويهفى

بنعمربناللهعبدعنسعد،بنمصعبعنحرب،بنسماكعن

منصدقةتقبلولاطهولي،بغيرصلاة"لا:لمجي!اللهرسولقال:قالز!بهالخطاب

.سمافي)4(حديثمنمسلثمأخرجه.(3)((يلولغ

،الحدثعندالصلاةعنالانصرافوجوبالأخباربهذهفثبت

إليهايعودفلا.(التكبير")"إحرامها:عنهروينافيماقالوقد،الوضوءووجوب

.الصلاةاستئنافعلىكالدلالةذلكوفىيمبير،باستئنافإلا

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناوقد-3427

به.شريكبنعبيدطريقمن158/1الدارقطنىأخرجه(1)

.(573)فىتقدم(2)

.(189)فىتقدم(3)

.(224)مسلم(4)

.(4029،4030)فىوسيأتى،(3099وعقب،2293،0130)فىتقدم(5)
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...ىضمماعلىالحدثسبقهمنيبدىقال:منبابالصلاةكتاب

عاصمعن،الحميدعبدبنجريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داودأبو

قال!:قال!طلقبنعلىعن،سلامبنمسلمعن،حطانبنعيسىعن،الأحول

(1)"صلاتهوليعدفليموضأ،فلينصرفالصلاةفىأحدكمفسا"إذا:!يوالفهرسولم

(2)الصحابةمنمخرمةبنالمسورقالوبه.الصلاةبإعادةيصرحوهذا

صلاتهمنمضىماعلىالحدثسبقهمنيبنىقال:منياب

بكروأبوالسلمئالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبوأخبرنا-3428

حدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا:قالاالفقيهالحارثبنمحمدينأحمد

رشيدبنداودأن،أسمعوأناعليهقراءةالعزيزعبدبنمحمدينالقهعبا

بنالعزيزعبدبنالملكعبدحدثنى،عياشبنإسماعيلحدثنا،حذثهم

نأر!كنها،عائشةعنمليكةأبىبناللهعبد(و220/21.وعنأبيهعن،جرلجع

ثمفليتوضأ،فلينصرف(3)سلقأوصلاتهفىأحدكمقاء"إذا:قال!ع!ي!الفهرسول

.(4)استأنفتكلمفإن:جريجابنقال!.((يتكلملمماصلاتهمنمضىماعلىليبن

!ج!النبىعنأبيهعنجريجابنعنعياشبنإسماعيلعنجماعةورواه

موصولا.عائشةعنمليكةأبىابنعنجريجابنعنوعنهمرسلا.

كأئى!!؟اوأخر!*لما502،500)داودوأبو،(2901)والمعرفة،(26)الصغرىفىالمصتف(1)

داودأبى؟"ححدجففىالألبانىوضعفه.بهجريرطريقمن(2237)حبانوابن،(9026)ىري!كلا

(35،214).

.(3441)فىتخريجهص!آنق(2)

مشارق.ءالقىورقيقالماءمنالحلقمنيخرجما:اللاموسكونالقافبفتح:القلسمنقلى(3)

.2/851الأتوار

.1/153الدارقطنى(4)
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...ىضمماعلىالحدثسبقهمنيبنىقال:منبابالصلاةكتاب

ابنمحمدأبوحدثنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-3429

عامر،بنموسىعامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،حيان

عن،أبيهعن،جريجابنعن،إسماعيلأخبرض!،مسلمبنالوليدحدثنا

ثمفليتوضأ،فلينصرفصلاتهفىرعف"من:قالجميهالفهرسولأنا!رعائشة

.صلى((ماعلىليئن

رواهماوالمحفوظ.عياشبنإسماعيلعلىأنكرماأحدالحديثوهذا

محملىرواهكألك!رسلا.!رالنبىعن،أبيهعن،جريجابنعناد!اعة

بنالوهابوعبدالرزاقوعبدالنبيلعاصموأبوالأنصارئ/اللهعبدابن256/2

.اج!رجابنعنوغيرهمعطاء

عياشبنإسماعيليرويهفإنمار!نهاعائشةعنمليكةأبىابنحديثوأما

.(2)جريجابنعنأرقمبنوسليمان

أهلغيرعنعتاشبنإسماعيليرويهوما،(3)متروكأرقمبنوسليمان

.(4)هبيوثقلاضعيفالشام

أبىابنعن،عجلانبنوعطاءكثيربنعبادعنإسماعيلعنوروى

أعلم.تعالىوالقه،ضعيفانهذانوعطاء)6(وعتاد.(رمحيتا)عائشةعن،مليكة

.1/154الدارقطنىسننينظر(1)

.(677)فىتقدم(2)

.(893)فىتقدم(3)

.(422)عقبترجمتهمصادرتقدمت(4)

به.عجلانبنوعطاءكثيربنعبادطريقمن1/155الدارقطنىأخرجه(5)

-،6/84والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر.مكةسكن،البمرىالثقفىكثيرابنهو:عباد(6)
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...ىضمماعلىالحدثسبقهمنيبنىقال:منبابالصلاةكتاب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنابنبكرأبوأخبرنا-3435

بناللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

علىقركئى:قالنصربنبحر،ظ21/220.وحدثناوهبابنأخبرنا،الحكمعبد

ومالكالجمحئسفيانأبىبنوحنظلةعمربنالا!هعبدأخبرك:وهبابن

بناللهعبدأن،حدثهمنافعاأنزيد،بنوأسامةسعدبنوالليثأنسابن

.(1)يتكلمولمصلىماعلىفبنىرجعثم،فتوضأانصرفرعفإذاكانعمر

ل!عنه:علىعنروىوقد،صحيحعمرابنعنهذا

أحمدبنمحمدأخبرنى،الحافظالبياعابناللهعبدأبوأخبرنا-3431

حدثنا،روححدثنا،يونسبنمحمدحدثنا،عليهقرأتفيمابالويهابن

وجدمن:قاللك!عبهعلياأن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقيأبوحدثنا،شعبة

صلى،بمااحتمسبيتكلملمفإنفليتوضا،فلينصرفقيئاأو(2)ازربطنهفى

.(3)الصلاةاستأنفيملموإن

رف!جبه:علىعنالحارثعنإسحاقأبىعن:وقيل

وتهذيب،2/371الاعتدالوميزان،7/061النبلاءاعلاموسير،14/145الكمال=وتهذيب

.متروك:393/1التقريبفىحجرابنوقال،5/010التهذيب

.(4154)عقبتقدموعطاء

.38/1مالك(1)

والنهاية،443/3عبيدلأبىالحديثغريبينظرونحوها.القرقرةمنالبطنمنالصوت:الرز(2)

219/2.

1/156والدارقطنى،(5952)سيبةابىوابن.بهشعبةطريقمن7/164الأمفىالشافعىاخرجه(3)

ضعيف.وهو:2/62الرايةنصبفىالزيلعىوقال.بنحوهبهإسحاقأبىطريقمن
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...ىضمماعلىالحدثسبقهمنيبنىقال:منبابالصلاةكتاب

أخبرناببغداد،شاذانبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنأخبرنا-3432

الفهعبيدحدثنا،الذورئمحمدبنعئاسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزة

هبج!ال!لعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلأخبرنا،موسىابن

،رعافأوقئءأوبطنهفىرزفأصابهالضلاةفىدخلرجلأتما:قالأنه

نأيريدكانفإن،نفهأعلىيدهفليجعل،مامالايسفمأنقبليحدثأنفخشى

فليستقبل،تكفمفإن،بقىمايتمثم،يتوضأحتىيتكفمفلامضىقدبمايعتذ

تفتفقد،فليسفمالاماميسفمأنقبليحدثأنوخافتشفدقدكانوإن

.(1)صلاته

.(2)معناهببعضعلىعنالحارثعنإسحاقأبىعنالثورئورواه

(3)ىوقغيرضمرةبنوعاصم،ضعيفالأعوروالحارث

بدصء
أعلم:واللهضعصايضاوفيه،هبج!ال!لعلىعنثالثوجهمنوروى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-3433

حدثنا،علىبنمحمدحدثنا(و21/221،يعقوببنمحمذالعباس!أبوحدثنا

عن،أبيهعن،سعيدبنيزيد)4(حدثنا،إسرائيلحدثنا،رجاء/بناللهعبد237/2

علبم!شب--مثففبجعاد--!،بوكبفنهشىكانأوهـزابطنهفع!5!جد--س.قا!هنع؟نيمجصخمزت

.هـثىح!عاأور!ء،عمكر؟د،بهائيا!إسشصمهـيدت-د(3أل/9-ا!مح!233)ثا!!أا-6-!هـىاخرهح!ص"ألا

-تإ؟بدادتإس-!طعبمصاأك--!-!.اقآ//لأوبهح!إ!ركا!.رةاعثدهـهـكىست63ء/،آأا--كأ،!عبدهج!ص:،ء-/

./!،--ير6!-؟احرضة-ء!!!ـهث!ت-،"مل-31ثص-اإعصء--در-!)د-رءكصلتشس-



...ىضمماعلىالحدثسبقهمنيبنىقال:منبابالصلاةكتاب

استأنف.يملمفإن،أحدايكلمولا،وليتوضألينفتلثمأنفه

خروجقيلبالرزالانصرافجوازعلىدلالةصحإنهذاكلوفى

عنأيضاذلكمثلوروى.الصلاةمنمضىماعلىالبناءثم،الحدث

.زجبه)1(الفارسىسلمان

حدثناجعقر،بنابكربوأأخبرنا،نئالمهرجاأحمدبوأوأخبرنا-3434

بنالقهعيدأنبلغهأنه،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

.(2)ىقصقدماعلىفيبنىيرجعثم،الدمفيغسلفيخرجيرعفكانعباس

رأىآته،قسيطبنالفهعبد-بنيزيدعنمالكوحدثنا:قال-3435

!رالتيىزوجسلمةأمحجرةفيأكأ،يصلىوهويرعفالمسيببنسعيد

.(3)ىلصقدماعلىفبنىرجعثمفتوضأ،بوضوءفأكأ

،حياناينمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكربوأأخبرنا-3436

(4)نعالوليد،حدثنا،عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

يرجع-قالاالخولانخاإدريسبىأعن،قيسبنعطيةعن،لعزيزاعبدبنسعيد

وأبوعمرابنوكتب:عطيةوقال،الرعاففىيعنىصلى.قدماعلىفيبنى

.()يذلككتابهماعلينافقرأ،أسيدبنخالدبنميةأإلىالرحمنعبدبنسلمة

.(5951)شيبةأبىوابن،(3608)الرزاقعبداخرجه(1)

.38/1مالك(2)

.38/1،39مالك(3)

"بن".:سىف(4)

به.المصنفطريقمن9/292عساكرابنأخرجه(5)
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...ىضمماعلىالحدثسبقهمنيبنىقال:منبابالصلاةكتاب

عطاءسمعأنهعمروأبووأخبرك!:قالالوليدوحذثنا:قال-3437

.(1)ىقصقدماعلىفيبنىيرجعثمأحدا،يكفمولافيتوضأينصرف:يقول

وغيرهما.يساربنوسليمان(2)طاوسعنورؤيناه

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-3438

الوليدحدثناعامر،أبوحدثنا،ظ221/21محمد،بنإبراهيمحدثنا،حئان

عنوجهكصرفتإذا:قالمجاهدعن،واصلأخبرك!:عمروأبوقال:قال

.ةال!ئصلافأعدالقبلة

مالك،بىأبنيزيدأخبرض!:اعئالأوزهوعمروأبووقال:قال-3439

فأعد.القبلةعنوجهكصرفتإذا:يقولالعزيزعبدبنعمرسمعأنه

عن،العزيزعبدبنسعيدأخبرخ!،الوليدحدثناالإسنادوبهذا-5434

.(3)كلذمثل،والحسنالعزيزعبدبنعمر

عن،نمربنالرحمنوعبدسعدبنالفيثوأخبرك!:الوليدقال-1434

.(4)يستأنف:يقولكانأنه،مخرمةبنالمسورعنحذثهمأنه،شهابابن

وهذا،للصلاةقاطعأنهفيهإلئالأقاويلأحب:اللهرحمهالشافعئقال

ولىمنفىالعامةبقولأشبهالمسوروقول:قال.مخرمةبنالمسورقول

.عطاءعنآخرطريقمن(5958)ضيبةابىابنأخرجه(1)

.(3616،3617)الرزاقعدأخرجه(2)

الحسن.عناخرطريقمن(5967)شيهبةأبىوابن،(3621)الرزاقعبدأخرجه(3)

عقبوتقدم.منقطع:2/696الذهبىوقالبه.الزهرىطريقمن(0362)الرزاقعدأخرجه(4)

(3427).

-292-



الصلاةكتاب
...ىضمماعلىالحدثسبقهمنيبنىقال:منباب

فيهالهيحللاحالفىيكونأنيجوزولا:قال.يبتدئأنهمداعاالقبلةظهره

:يقولالقديمفىوكان.أعلموالفه،صلاتهعلىيبيىثم،بهاكانماالصلاة

القبلةعنتحرفمنأنلرأيتالفقهاءمذهبلولا:الإملاءفىوقال.يبنى

ذلكقال.التسليمإلاالآثارفىليسولكن،الاستئناففعليهمخيرهأولرعاف

بنالمسورقولإلىالجديدفىرجعوقدأخر،ومسائلالمسألةبهذه

التوفيق.وبالله،مخرمة
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58/2

الصلاةكتاب
السلامبردالاشارةباب

الصلاةفىالعملمنيجوزماأبواب/جماع

السلامبردالإشارةباب

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-4234

حدثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

ثم،لحاجةبعثنىم!عاللهرسولإن:قالالهجابرعن،الزبيرأبىعن،الفيث

"إنك:فقالدعاض!فرغفلفا،إلئفأشارعليهفسفمتيصفىوهوأدركته

مسلمرواه.(1)المشرققبلحينئذموخهوهو."أصفى،و21/222وأناآنفاسئمت

.(2)ديعسبنقتيبةعن""الصحيحفى

،إسحاقابنبكربوأحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-4334

يونس،بنأحمدحدثنا:قالازيادبنعلىبنوالحسنأيوببنمحمدأخبرنا

وهوكيهيهالفهرسولأرسلنى:قالجابرعن،الزبيرأبوحذثنى،زهيرحدثنا

بيده!رفقالفكلمته،بعيرهعلىيصفىوهوفأتيته،المصطلقبنىإلىمنطلق

نحوبيدهأيضازهيروأومأ،هكذا!رفقالكفمتهثم،بيدهزهيروأومأ،هكذا

الذىفىفعلت"ما:قالفرغفلفا،برأسهيومئيقرأأسمعهوأنا،الأرض

لزبيرابووأ:زهيرقال."أصفىكنتأنىإلااع!فمكأنيمنعنىلمفإنهله؟أرسلتك

بيدهفقال،المصطلقبنىإلىالربيرأبوبيدهفقالالكعبةمستقبلمعهجالس

.(2241)فىوتقدم.بهاليثطريقمن(1801)ماجهوابن.بهقتيةعن(1881)النسائىأخرجه(1)

.(054/36)مسلم(2)
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الصلاةكتاب
السلامبردالإشارةباب

.(2)يونسبنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الكعبةغيرإلى

بنيحيىجذىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا-3444

وكيع،أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

بعثنى:قالر!كبنالفهعبدبنجابرعنالربير،أبىعن،سفيانحدثنا

.(3إشارةإعلئفرد،عليهدسفمت،يصلىوهوتيتهفأ،حاجبمافىلمجي!لفهارسول

يرفىلم:أرادنماوإ.علئيرذلم:الحديثفىفقالسفيانعنغيرهورواه

التوفيق.وبالفه،إشارةعلئوردكلاما،علئ

الرواية:فىإبراهيمبنيزيدجمعهماوقد

!بمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخسرناه-3445

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

،!لحاجةإلىبعثهكجووا!النبىأن،جأبرعنالربير،أبىعت،إبراه!مبنيريد

فدفا،بيدهوأومأ،ظ222/21عليهيردفلم،عليهفسلميصنىصط!غيحووالنبئ!صاء

ووء

ء(4)"!لاصأكنتان!إلاعلعكأزذأني!نغنىلم"إنه:قأقكسفم

"رانصكمظعجيدبورقأحه3أخمونأ،إرعبد*أحمفبقعلنأخبولمحا4-"؟رو!لحال!

اممل-ص--"أ؟ء7-وو!س-كابر!ءيمقأ!.يم!%،-!في!ء!غلهـحص!%سعأيرش!محفا!و،،.ىخبتجميحبما،لإ؟!جم!،!1،*ف-!صج!



الصلاةكتاب
السلامبردالاشارةباب

عمر،ابنعنالعباء،صاحبنابلعن،الفهعبدبنبكيرحذثنىسعد،ابن

إلئفرذ،عليهفسفمتيصفىوهوم!عالفهرسولعلىمررت:قالصهيبعن

.(1)بإصبعه:قالحسبته:ليثقال.إشارة

259/2

شك:بلابيدهأشارأنه،إرسالفيهبإسنادالقضةهذهفىروىوقد

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوحذثنا/-4734

قالبمنىأسلمبنزيدعن،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،صالحبنإبراهيم

بقباءعوفبنعمروبنىمسجدإلى!والفهرسولذهب:عمربنالفهعبد

وكانصهيبافسألت،عليهيسفمونالأنصاررجالعليهفدخلت،فيهليصفى

يصلى؟وهوعليهيسفمونكانواحينعليهميرذلمجمالفهرسولكانكيف:معه

أنت:سله:لرجلفقلت:سفيانقال.بيدهإليهميشيركان:صهيمبفقال

قدأناأما:قالعمر؟ابنمنأسمعتهأسامةأبايا:فقالعمر؟ابنمنسمعته

.(2)سمعته:زيايقلولم.وكفمنىكفمته

عمر:ابنعناخروجهمنروىوقد

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3448

نعيبم،أبوأخبرنا،المروزئبكربنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدلعباس

حبانوابن،(1851)والنسائى،(367)مذىوالتر،(925)داودوابو،(18931)احمدأخرجه(1)

منإلانعرفهلاحسنصهيبوحديث:(368)عقبالترمذىوتالبه.الليثطريقمن(2259)

بكير.عنالليثحديث

خزيمةوابن،(1701)ماجهوابن،(1861)والنسائى،(5684)احمدواخرجه.(481)الحميهدى(2)

.(832)ماجهابنصحيحفىالالبانىوصححه.بهسفيانطريقمن(2258)حبانوابن،(888)
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السلامبردالإشارةبابالصلاةكتاب

!جاللهرسولخرج:قالعمرابنعن،نافععن،سعدابنوهوهشامحدثنا

يسلمونفجعلوا،يصلىهوفإذا،عليهيسلمونالأنصارفجاءتقباء،إلى

عليهميرد(و223/21ك!ج!اللهرسولرأيتكيفبلاليا:عمرابنفقال،عليه

.يشير)1(يعنىكلها،بيدههكذاقال؟يصلىوهو

.(2)دعسبنهشامعنعونبنوجعفرالجراحبنوكيعرواهوهكذا

صهيب:أو--بلال:فقالهشامعنوهببناللهعبدورواه

بنيحيىزكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3449

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإبراهيم

سمعت:قالنافععن،سعدبنهشامأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصر

الأنصار،بهفسمعتقباءإلىجمج!اللهرسولخرج:قالعمربناللهعبد

كيف:صهيبأو--لبلالفقلت:قال.ك!ي!اللهرسولعلىيسلمونفجاءوا

يشير:قال؟يصلىوهوعليهيسلمونوهمعليهميردك!ج!الفهرسولرأيت

ابن0(3)رمعابنسألهالذىصهيباأنالحديثهذاغيرفىوبلغنى:قال.بيده

يقوله.وهب

عندىالحديثينكلا:الترم!ىعيسىأبوقالوقد:اللهرحمهالشيخقمال

به.نعيمأبىطريقمن(947)الثاشىأخرجه(1)

طريقمن(927)داودأبووأخرجه.بهوكغطريقمن(368)والترمذى،(23886)أحمدأخرجه(2)

صحيح.حسن:(820)داودابىصحيحفىالألبانىوقالبه.عونبنجعفر

.(5709)المشكلشرحفىالطحاوىطريقهومن،(439)وهبابن(3)
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باليدالإشارةكيفيةبابالصلاةكتات

.جميعا)1(وصهيببلالعنعمرابنرواهءوقد،صحيح

أخبرنا،ببغدادبشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبووأخبرنا-3450

نمير،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،ألضفارامحمدبنإسماعيل

وهورجلعلىسفمأنهعمر،ابنعن،نافععنعمر،بنالفهعبيدعن

فلايصلىوهوأحدكمعلىسقمإذا:فقالكلاماالزجلعليهفرذ،يصفى

.(2)بيدهيشيرولكن،يتكفم

البربهارئ،بحرأبوأخبرنا،الإسفرايينئسعيدأبووأخبرنا-3451

عنعمزو،حدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرحدثنا

وهوعباسابنعلىسفمالجمحئجميلبنالفهعبدبنموسىأنعطاء،

.(4)بيده(3)فأخذه،يصفى

باليدالإشارةحيفيةباب

بوأحدثنا،داسةبنابكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-5234

جعفرحدثنا،الذامغاخ!الخراساض!عيسىبن،ظ223/21حسينحدثنا،داود

ز"جبهعمربنالقهعبدسمعت:قالنافغحدثنا،سعل!بنهشامحدثنا،عونابن

.(368)عقبالترمذى(1)

به.نافعطريقمن(3595)الرزاقوعبد.بهعمربنالفهعدطريقمن(9484)شيبةأبىابناخرجه(2)

.فاخذ!9:التخريجومصادر،698/2المهذبفىو.م،سفىكذا(3)

من(281)1/182مكةأخبارفىوالفاكهى،(5484)شيبةأبىوابن،(3599)الرزاقعبدأخرجه(4)

به.سفيانطريق
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بالرأسأشارمنبابالصلاةكتاب

2/260فسلموانصارالأفجاءته:قال.فيهيصلىقباءإلى/!ي!اللهرسولخرج:يقول!

حينعليهميردكمج!للهارسول!رأيتكيف:لبلالفقلت:قال!.يصلىوهوعليه

بنجعفروبسط،كفهوبسط.هكذايقول!:قال!؟يصفىوهوعليهيسفموننواكا

.(1)قوفإلىوظهرهأسفلبطنهوجعل،كفهعون

بالرأسأشارمنباب

عمروأبىابنسعيدوأبوإملاءالسلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-3453

حدثناالحميد،عبدبنأحمدحدتنا،الأصمالعباسأبوحدثنا:قالاقراءة

بناللهعبدأن،سيرينابنعن،عاصمعن،مسعرحدثنى،بشربنمحمد

.الرذ)2(يعنى،برأسهفقال،يصلىوهوم!مجالنبىعلىسلمر!نهمسعود

أخبرنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-3454

نأأنبئت:قال!محمدعن،هشامحدثنا،مكئحدثنا،كثيرأبىبنإسماعيل

عليه،أسفمالحبشةمنعليهقدمتحين!ي!النبئأتيت:قال!مسعودابن

.(3)هبيأخذمحماوكان.برأسهفأومأ،عليهفسلمت،يصلىقائمافوجدته

مرسل.المحفوظهوهذا

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنبوأأخبرناوقد-5534

صحيح.حسن:(082)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.(3448)فىوتقدم.(927)داودأبو(1)

ابنطريقمن(13)الأعرابىوابن،(49)المراسيلفىداودوأبو،(4852)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.سيرين

.بنحوهبههامطريقمن(6)جزلهفىالحميرىأخرجه(3)
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الصلاةمنالفراغبعديردأنرأىمنبابالصلاةكتاب

عن،هشابمعن،رجاءبنالقهعبدحدثناالتؤزئ)1(،يعلىأبوحدثنا،تمتام

منقدمتلما:قالز!حبهمسعودبنالفهعبدعن،!لمحبههريرةأبىعن،محمد

أبوبهتفرد.(2)برأسهفأومأعليهفسفصت،يصلىوهولمجزالنبئأتيتالحبشة

.التؤزئالضلتبنمحمديعلى

الصلاةمنالفراغبعديردانط!رمنباب،و21/224

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5634

عن،وائلأبىعن،عاصمعن،بانأحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،اودد

علىفقدمتبحاجتنا،ونأمرالضلاةفىنسفمكناقال:الفهعبد

مافأخذنى،السلامعلئيردفلم،عليهفسفمتيصفىوهولمجزالقهرسول

أمرهمنيحدثالله"إن:قالالصلاةجمم!اللهرسولقضىفلما،حدثوماقدم

.ال!لام)3(علئ!زد."الصلاةفىتكلمواألاأحدثقداللهوإنيشاء،ما

المصلىعلىالتسليميرلممنباب

وهمقومعلىدخلتلو:هبج!الزاللهعبدبنجابرقال:سفيانأبوقال

(4)عليهمسلصتمايصلون

.1/491الأنسابوينظر"التنورى!.:سفى(1)

به.التوزىيعلىأبىطريقمن(829)الصغيروفى،(9783)والطبرانى،(1438)البزارأخرجه(2)

الصحيح.رجالورجاله:2/82المجمعفىالهيثمىوقال

صحيح.حسن:(817)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.(3389)فىوتقدم.(924)داودأبو(3)

المجمعفىالهيثمىوقال.بهسفيانأبىطريقمن(4231)يعلىوأبو،(0360)الرزاقعبداخرجه(4)

الصحيح.رجالورجاله:8/38
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المصلىعليالتسليميرلممنبابالصلاةكتاب

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3457

بنأحمدبناللهعبدحدثنا:قالاالقطيعئجعفربنأحمدبكروأبوبالويه

أبىعن،سفيانحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحذثنى،حنبل

"لا:ل!و!صالنبىعن،ز!بههريرةأبى-كن،ح!ازمأبىعن،الأشجعىمالك

2/261لا/أنأرادأنهأرىفيما:حنبلبنأحمدقال."(1)تسليمولاصلاةفىغرار

فىكذا.(2)كاشفيهاوهويسلمأنبصلاتهالزجلوتغرير،عليكويسفمتسئم

كتابى.

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-3458

صلاهفىغرار"لا:قالأنهإلابإسنادهفذكره.حنبلبنأحمدحدثنا،داودأبو

عليك،ويسئمتسلمألاأرىفيمايعنى:حنبلبنأحمدقال!.((تسليمولا

تفسيرإلىأقرباللفظوهذا.(3)كاشفيهاوهوفينصرفبصلاتهالرجلويغزر

مالكأبىعنيعنى،فضيلابنرواه:داودأبوقالظأ210/224حنبلبنأحمد

.(4)يرفعهولممهدىابنلفظعلى

:قالرفعهأراه:قالبإسنادهسفيانعنهشامبنمعاويةورواه-3459

محمدأخبرنحما،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه:((صلاةولاتسليبمفىغرار"لا

لا:المعنىويكونالنرار،علىمعطوفاكانتحهافمنبالجر،ويروى،بالفتحيروى:العينىقال(1)

معطوفايكونجرهاومن،يجوزلاكلامهابغيرالصلاةنىالكلاملأن!الصلاةفىتسليمولانقص

.4/174للعينىداودأبىشرح.تسليمفىولاصلاةفىنقصلا:المعنىويكون،الصلاةعلى

.(9936،9937)وأحمد،الذهبىووافقهوصححه1/264الحاكم(2)

.(821)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححه.(928)داودأبو(3)

.(992)عقبداودأبو(4)
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إفهامابهايريدصلاتهفىينوبهفيماالاشارةبابالصلاةكتاب

كريب،أبوحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،الفقيهعمرانبنموصىابن

.(1)فذكره.سفيانعن،هشامبنمعاويةحدثنا

والأخبارجميغا،والتسليمالضلاةعنالغرارنفىيقتضىالقفظوهذا

،بالاتباعأولىوهى،بالاشارةوالزذالمصفىعلىالتسليمتبيحمضتائتى

التويق.وبالفه

إفهامابهايريدصلاتهفىينوبهفيماالإشارةباب

أبوحدثنا،بلاليابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-3460

عن،أبيهعن،عروةبنهشامحدثنانمير،بنالفهعبدحدثنا:قالالأزهر

فأشار،قياموخلفهجالسوهومرضهفىصفىلمجفهالفهرسولأن،!عاثشة

ركعفإذابه،ليؤتثمالإمامجعل)إثما:قالصلاتهقضىفلفا،اجلسواأنإليهم

فىمسلمرواهجلوشاإ)2(.فصلواجالشاصفىوإذافارفعوا،رفعوإذافاركعوا،

.(3)أبيهعننميربنالقهعبدبنمحمدعن"الصحيح،

فأومأ:الحديثهذافىأبيهعنعروةبنهشامعنحفادقال-3461

كريبأبىعن(929)داودأبووأخرجه.كريبأبو:مكانبكر.أبو:فيهووتع264/؟الحاكم(1)

.(822)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالعلاءينمحمد

والنسائى،(5658)والبخارى،(02542)وأحمد.بهنميربنالذعدعن(03432)أحمداخرجه(2)

فىوسياتىبه.هشامطريقمن(1614)خزيمةوابن،(1237)ماجهوابن،(7514)الكبركافى

(303753715).

.(4/83؟2)مسلم(3)

-302-



إفهامابهايريدصلاتهفىينوبهفيماالإشارةبابالصلاةكتاب

بنإسماعيلأخبركأ،الحافظاللهعبدأبو.أخبرناهاجلسواأنبيدهإليهم

حماد.حدثناداود،بنسليمانأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنانجيلإ،

.داود)2(لنسليمانعنمسلمرواه.هفدء (1)لر.

إلينافالتفت:قالالقصةهذهفىاللهعبدبنجابرحديثفى3وروياه

إلينا.فأشارقيامافرانا

عمر،بنمحمدنصرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3462

الزبير،أيىعن،الليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

قاعد،وهووراءهفصلينا(و225/21ك!مواللهرسولاشتكى:قالأنهجابرعن

فأشارقيامافراناإلينافالتفت:قاليمبيره.الناسيسمعيكبرل!حنهبكروأبو

.(4)الحديثباقىوذكرإلينا.

2/262حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا/-3463

بنعمروأخبرنحا،وهببناللهعبدحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،داودأبو

بناللهعيدأن،عباسابنمولىكريبعن،الأشجبنبكيرعن،الحارث

ر!ا.عائشةإلىأرسلوهمخرمةبنوالمسورأزهربنالرحمنوعبدعباس

.بيده:عندهولي!،بهزيدبنحمادطريقمن(24396)أحمداخرجه(1)

.(214/83)مسلم(2)

.بالإفراد-الحديثباقىوذكر:آخرهفىالمصنفقالكما.مسلمأى.رواه:ولعلها.م،سفىكذا(3)

،(45901)واحمد.بهقتيبةعن(1991)والنسائى،(606)داودوأبو،(413/84)مسلمأخرجه(4)

،(2282)قىوتقدم.بهالليثطريقمن(486،873،886)خزيمةوابن،(0124)ماجهوابن

.(1060)فىوسيأتى
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إفهامابهايريدصلاتهفىينوبهفيماالإشارةبابالصلاةكتاب

مأفقالت،سلمةأمإلىردوهوأنهم،العصربعدالزكعتينفىالحديثفذكر

حينماأ،يصليهمارأيتهثم،عنهماينهىم!غاللهرسولسمعت:ز!ئخاسلمة

الأنصارمنحرامبنىمننسووعندىدخلثمالعصرصلىفإنهصلاهما

أئمتقول:لهفقولىلجنبهقومى:فقلتالجاريةإليهفأرسلتفصلاهما،

فإن!تصفيهما؟وأراكالركعتينهاتينعنتنهىأسمعكالفهرسوليا:سلمة

فاستأخرتبيدهفأشار،الجاريةففعلت:قالتعنه.فاستأخرىبيدهأشار

أتاناإنهالعصر،بعدالركعتينعنسألتأميهأبىبنت"يا:قالانصرففلفا،عنه

فهماالطهر،بعدالركعتينعنفشغلونى،قومهممنبالإسلامالقيسعبدمنناس

مسلمورواه،سليمانبنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)((هاتان

.(2)بهوابنعنكلاهما،حرملةعن

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأنجرنا-3464

،الرزاقعبدحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمد

كان!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،معمرأخبرنا

.(3)بيدهالصلاةفىيشير

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-3465

شبيببنسلمةحدثناداود،أبىابنبكرأبوحدثنا،ظ225/21،الحافظ

.(4450)فىوسيأتى.بهوهبابنطريقمن(1576)حبانابنواخرجه.(1273)داودابو(1)

.(834)ومسلم،(2331،0437)البخارى(2)

.بيده:فيهولي!،بهالرزاقعبدطريقمن2/84الدارقطنىأخرجه(3)
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إفهامابهايريدصلاتهفىينوبهفيماالإشارةبابالصلاةكتاب

،الرزاقعبدأخبرناقالوا:اأصرمبنوخشيشمسعودبنومحمد

فىيشيركان!يه!الفهرسولأن،أنسعن،الزهرىعنمعمر،أخبرنا

.الضلاة)2(

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-3466

عن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيم(3بنمحمد3)حدثنا،المزكى

و(4)
أنهار!ثنهابكرأبىبنتأسماءعن،المنذربنتفاطمةعن،عروةبنم:ص

قيامالناسفإذا،الشمسخسفتحينغ!ح!النبىزوجز!نهاعائشةأتيت:قالت

ال!ماءإلىبيدهافأشارت؟للناسما:فقلت:قالت،قائمةهىوإذايصلون

رواه.()الحديثوذكر.نعمأنفأشارتاية؟:فقلت!الفهسبحان:وقالت

(6)مسلموأخرجه،مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارى

.(7)هشامعنآخروجهمن

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-3467

(1

(2

(3

(5

(6

(7

.""حرام:سفى(

وابن،(439)داودوأبو،(70421)أحمدطريقهومن،(3276)الرزاقوعبد،2/84الدارقطنى(

.(832)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2264)حبانوابن،(885)خزيمة

أعلامسيروينظر.(288،313،389)فىتقدمكماالصوابهووالمثبت.م،س:فىليس(3-

.13/581النبلاء

."عن":مفى(

به.هشامطريقمن(26925)أحمدوأخرجه.(3114)حبانابنطريقهومن،188/1مالك(

.م:منسقط(

.(905/11،12)ومسلم،(1053)البخارى(
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263/2

الصلاةفىووضعهالصبىحملبابالصلاةكتاب

حدثنا،ال!جستانئداودأبىابنبكرأبووهوداودأبىابنحدثنا،الحافظ

يعقوبعن،إسحافبنمحمدعن،بكيربنيونسحدثناسعيد،بنالفهعبد

:قالهريرةأبىعن،المزئغطفانأبىعن،الأخنسبنالمغيرةبنعتبةابن

صلاتهفىأشارومن،للنسوانوالتصفيقللزجالالتسبيح9:!يرالفهرسولقال

هذاغطفانأبو:داودأبىابنلناقال:علىقالفليكدها")1(.عنهتفهمإشارة

ابنقولمنفلعفه،الحديثفىزيادةالحديثواخر،مجهولرجل

(3)أنسنرواهالصخلاة.فىيشيركانأنه-جبنالنبىعنوالصئسحيح،إسحاق

ء(3)!!
ء"!هوعائشة(4)رمعابنورواه:علىقال.-لمج!النبىعنوغيرهماوجابر

الصلاةفىووضعهالضبىحملىباب

القهعيدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو،و226/21أخبرنا-3468

عن،مسلمةبنالفهعبدحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثنا،يعقوببنمحمد

أبىعن،الررقىسليمبنعمروعنالربير،بنالفهعبدبنعامرعن،طلك

زينببنتأمامةحاملوهويصفىكان/ع!ي!الفهرسولأن،الأنصارئقتادة

وضعها،سجدفإذا،شمسعبدبنربيعةبنالعاصولأبىلمجصالفهرسولبنت

وهم.الحديثهذا:وقال،بهسعيدبنالفهعبدعن(944)داودابوواخرجه.2/83الدارقطنى(1)

.(020)داودابىضعيففىالألبانىوضعفه

.(3465)تخريجهتقدم(2)

.(3444-4234)تخريجهتقدم(3)

.(3464)تخريجهتقدم(4)

.(3460)تخريجهتقدم(5)
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...المصلىعلىيتوثبالصبىبابالصلاةكتاب

ورواه،مسلمةبنالفهعبدعن""الصحيحفىمسلئمرواهحملها)1(.قاموإذا

.(2)مالكعنيوسفبنالفهعبدعنالبخارى

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3469

بنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

سليمانأبىبنعثمانعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

بنبشرأخبرنا،إسحاقابنبكربوأأخبرنا،فظالحاالفهعبدأبووأخبرنا)عأ

سليمانأبىبنعثمانحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسى

محمروعنيخبرالربيربنالفهعبدبنعامرسمعاأنهما،عجلانبنومحفد

لمجصالفهرسولرأيت:قال4!رالأنصارئقتادةأبىعن،الررقىسليمابن

لمجص-الفهرسولبنتزينبابنةوهى-العاصأبىبنتوأمامةالناسيؤئم

حديثلفظأعادها)3(.ال!جودمنفرغوإذا،وضعهاركعفإذا،عاتقهعلى

عنهما)4(سفيانعنمحمرأبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.الحميدئ

يمنعهفلابثوبهويتعلقالمصلىعلىيتوثبالصبىباب

محمدحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا-3475

حبانوابن،(0312)والنسائى،(917)داودوأبو،(42252)أحمدطريقهومن،17؟/امالك(1)

.(4191)فىوسيأتى.(617)فىوتقدم،(1109)

.(615)والبخارى،(435/14)ملم(2)

والنسانى،(22532)احمدوأخرجه.(422)والحميدى،(346)1/262مسندهفىانفعى(3)

.(617)فىوتقدم.بنحوهبهسفيانطريقمن(868)خزيمةوابن،(12؟826،4)

.(543/42)ملم(4)
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،..المصليعلىيتوثبالصبىبابالصلاةكتاب

بنوهبحدثنا،المنادىابنالفهعبيدبنمحمدجعفرابوحدثنا،يحقوبابن

،يعقوبأبىبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،ظ21/226حازمبنجرير

وهوجم!الفهرسولعليناخرج:قالابيهعن،الهادبنشذادبنالفهعبدعن

قدمهعندفوضعه-لمجزالفهرسولفتقذم،الحسينأوالحسنابنيهأحدحامل

بينمنرأسىفرفعت:أبىقالأطالها.سجدةىلمجزالفهرسولفسجد،اليمنى

فعدت،ظهرهعلىراك!الغلاموإذساجا!الفهرسولفإذاالناس

سجدتلقدالفهرسوليا:الناسع!قالالفهرسولانصرففلفا،فسجدت

يوحىكانأوبهأمرتافشى!تسجدها،كنتماسجدةهذهصلاتكفى

يقضىحتىأعجلهأنفكرهتارتحلنىابنىإنيكن،لمذلك)كل:قال؟إليك

(1)
جتهلا.

ببغداد،الحفارجعفربنمحمدبنهلالالفتحأبوواخبرنا-3471

حدثنامجشئر،بنإبراهيمحدثنا،القطانعئاش)2(بنيحيىبنالحسينحدثنا

مجج!الفهرسولكان:قالحبشبنززعن،عاصمعن،عئاشابنبكرأبو

فجعلا،غلامانوهمار!يبنوالحسينالحسنفأقبل،بالناسيصفىيومذات

:قالذلكعنينخيانهماعليهماالناسفأقبلسجد،إذاظهرهعلىيتوثئان

.تقذملماشاهاالمرسلوهذا.(3)"هذينفليدبئأحب!ىمنوأئى،بأبىإدعوهما،

(0411)والنسانى،(03361)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،3/165،166الحاكم(1)

به.حازمبنجريرطريقمن

.15/319النبلاءأعلامشروينظرإعاسأ.:سفى(2)

به.عاشبنبكرأبىعن(32711)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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...بيدهشيناصلاتهفيتناولمنبابالمصلاةكتاب

كانأحدارأيتما:ر!جهمالكبنأنسقالوقد:الشيخلامق-3472

أخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرظهلمجؤ.اللهرسولمنبالعمالأرحم

أبى،حدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبذحدثنا،القطيعئجعفربنأحمذ

وهو.(1)مالكبنأنسعن،سعيدبنعمروعن،أيوبعن،إسماعيلحدثنا

.(2)"مسلم"كتابفىمخرج

الجميلةوأوصافهالحسنةأخلاقهمنلمجيمعنهثبتماسائر(و227/21مع

مع،ورحمتهرأفتهمنالبابينهذينفىروينامايستبعدلمعرفهامنالتى

.،128:التوبةرحيرمهـأوفىؤ)باتمؤفين:تعالىاللهقول

غيرهغمزأوبيدهشيئاصلاتهفىتناولمنباب

محمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-3473

بنمحمدحدثنا،مهرانابنيعنىإسماعيلبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

264/2حدثنى،صالحبنمعاويةعن،وهببناللهعبدحدثنا،المرادى/سلمة

قام:قالأنهالدرداءأبىعنالخولانه!،إدريسأبىعنيزيد،بنربيعة

ثممراتظرث."كمبمالله))أعوذ:لمجول(3)فسمعناهيصلى!يه!اللهرسول

من!زغفلماشيئا،يتناولتئيدهوب!ظرثا،."اللهبلعنة"ألعنك:قال

حبانإبنوأخرجه.(12102)واحمد،330/1والدلالل،(اا؟11)الشعبفىالمصنف(1)

به.عليةابنطريقمن(6950)

.(2316)مسلم(2)

.""فسمعته:سفى(3)
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...بيدهشيئاصلاتهفىتناولمنبابالصلاةكتاب

تقولهنسمعكلمشيئاالضلاةفىتقولسمعناكالفهرسوليا:قلناالضلاة

بشهابجاءاللهلعنهإبليسعدوالله"إن:فقال؟يدكبسطتورأيناك،ذلكقبل

ألعنك:قلتثم،مراتثلاثمنكباللهأعوذ:فقلتوجهىفىليجعلهناليمن

أخينادعوةلولاوالله،آخذهأنأردتثم،مرايئثلاثيستأخزفلم،التامةالفهبلعنة

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"المدينةأهلولدانبهيلعبموثقالأصبحسليمان

.المرادى)2(سلمةبنمحمدعن

قضاءمسألةفىل!يهبههريرةأبىحديثمنمعناهبعضمضىوقد

.(3)الفائتة

الدقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبووأخبرنا-3474

حدثنا،قلابةأبوحدثنا،الخرقىسليمانبنمحمدبنعلئأخبرناببغداد،

سلمة،أبىعن،عمروبنمحمدحدثنا:قالاعامبربنوسعيدخليفةبنعمرو

لىاعزض!!أصلىأنما"بينماجممو:الفهرسولقال:قالل!بههريرةأبىعن

هذهبعضفىلأوثقتهسليمانأخىدعوة(ظ227/21فلولافخنمته،فأخذتهشيطان

(4)
ترونه"اوالناسيراهحئىالشوارى

(1979)حبانوابن.سلمةبنمحمدعن(1214)النسائىوأخرجه.98/7الدلائلفىالمصنف(1)

به.وهبابنطريقمن

.(542)مسلم(2)

.(3227)فىتقدم(3)

طريقمن(2349)حبانوابن،(551)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(982)المعرفةفىالمصنف(4)

حبانابنصحيحعلىتعليقاتهفىالألبانىوقال.(3227)فىاخروجهمنوتقدم.بهعمروبنمحمد

صحيح.حسن:(2343)
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...بيدهشيئاصلاتهفىتناولمنبابالصلاةكتاب

"إنى:قال!الكسوفصلاةفىلمجي!النبىعنعباسابنحديثفىوروينا

.عنقودا")2(منها!شاولت(االجنةأريتأو1)-الجنةرأيت

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3475

ص،مسلمةابنيعنىاللهعبدحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،يعقوب

الرحمن،عبدبنسلمةبىأعن،اللهعبيدبنعمرمولىالنضربىأعن،مالك

!صالفهرسول!يدىبينأنامكنت:قالتأنهالمجمالنبىزوجعائشةعن

بسطتهما،قاموإذا،رجلئفقبضتغمزنىسجدفإذا،قبلتهفىورجلاى

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(3)مصابيحفيهاليسيومئذوالبيوت

.(4)مالكعنيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مسلمةبناللهعبد

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-3476

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

بناللهعبدعن،عباسبناللهعبدمولىكريبعن،سليمانبنمخرمةعن

الحديثفذكررعنها.المؤمنيقأمميمونةعندليلةباتأنهأخبرهر!تهما،عباس

فصنعتفقمت:عباسبناللهعبدقال!.وصلاتهووضوئهع!ح!النبىقيامفى

يده!صاللهرسول!فوضع،جنبهإلىفقمت،ع!ج!اللهرسول!صنعالذىمثل

من""الصحيحفىأخرجاهيفتلها.اليمنىبأذخ!أخذثم،رأسىعلىاليمنى

:س.)1-ا(لي!فى

.(6374)فىسيأتى(2)

.(2342)حبانوابن،(168)والنسائى،(25148)أحمدطريقهومن،1/171مالك(3)

.(215/272)ومسلم،(9021)البخارى(4)
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الصلاةكتاب

.(1)مالكحديث

...الصلاةفىلحيتهمسمنباب

(2عبثغيرمن2)الصلاةفىلحيتهمسمنباب

محمدأبوأخبرنا،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-3477

أخبرنا،يحىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيمحدثناأحمد،بندعلج

كان:قالحريثبنعمروعن(و228/21،الملكعبدعن،حصينعن،هشيم

وهولحيتهمسنوربما،الضلاةفىاليسرىعلىاليمنىيضعلمج!الفهرسول

.(3)يصلى

بشير.بنهشيمرواههكذا

اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناكماشعبةورواه-3478

لمثنى،ابوأوحذثنا:.قمالشعبةحدثنا،بىأحدثنا،المثنىبوأحدثنا،الصفار

أخىابنالملكعبدعن،حصينعن،شعبةعن،مرزوقبنعمروحدثنا

فىلحيتهتناولفربمايصلىكانكجالنبئأن،رجلعن،حريمخبنعمرو

-(4)

.(424)فىوتقدم.(763/182)ومسلم،(183)البخارى(1)

.س:فىلي!(2-2)

بنالملكعبدعنحصينعنهثيمعن(1258)العللفىواحمد،(6847)شيبةابىابنأخرجه(3)

الملكوعبد.هثيمعن5/524الكبيرالتاريخفىالبخارىذكرهكذا،الحويرثأوحريثبنعمرو

وتقريب،357/8الكمالتهذيبوإكمال،437/18الكمالتهذيبينظر.اسمهفىاختلف

مرتين.منقطع:2/702الذهبىوقال.1/525التهذيب

عن:ذكردونبهسعبةطريقمن(48)المراسيلفىداودوأبو،(1259)العللفىأحمدأخرجه(4)

رجل.
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...الصلاةفىلحيتهمسمنبابالصلاةكتاب

يسمه،لمالذىالرجلوذكر،شعبةعنإسماعيلبنمؤملعنوروى

(1)لموو
حريث.بنعمرووهو

265/2حريثبنالملك/عبدبنعمروعنحصينعنكثيربنسليمانورواه

.(2)!النبئكان:قالالحريثبنعمروأخىابنالمخزومى

عبث.غيرمن:أحدهمافىوقيلضعيفاخروجهمنروىوقد

وأواحدةالصلاةفىاللحيةمس:يقالكان:قالأنهالنخعىعنويذكر

(3)ه

.!ح

:واحدةالحصىمسفىيروىمانظيروهذاالثيخ:قمال

حدثنا،الشيخأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرناه-3479

سمعت:قالالخطمئموسىبنإسحاقحدثنا،الضبئاللهعبدبنإسماعيل

بشيربنالنعمانبنالحكمبناللهعبدبنعيسىسمعت:قالمسلمبنالوليد

أحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرظ.منهيسمعهولم،نافععنيخبر

حفصبنإسماعيلأخبرنا،شهرياربنالحسينبنمحمدحدثنا،عدىابن

بنالحكمبناللهعبدبنعيسىعن،مسلمابنهوالوليدحدثنا،الأيلئ

يضعربماكان!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،بشيربنالنعمان

به.مؤملطريقمن(1462)يعلىأبواخرجه(1)

به.كثيربنسليمانعن5/425الكبيرالتاريخفىالبخارىذكره(2)

2/703المهذبوفى،الاتىالحديثعقببعدهمامعاخرىمرةوسيتكرر،هناالأثرهذاجاءكذا(3)

.يكررهلمثمهنا،كماواحدةمرةذكره
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موضعإلىموضعمنصلاتهفىتاخرأوتقدممنبابالصلاةكتاب

.(1)ثبعغيرمنالضلاةفىلحيتهعلىيده

ويذكرذر.أبىحديثمنوهو،ضعي!اخروجبمامن،ظ228/21وروى

.حأوواحدةالضلاةفىالقحيةمسن:يقالكان:قالانهالنخعىإبراهيمعن

.(2واحدةإالحصىمسنفىيروىمانظيروهذا

(4)عليهيتابعلاهذا(3)عيسىيرويهماعاقة:القهرحمهأحمدأبوقال

موضعإلىموضعمنصلاتهفىتأخرأوتقدممنباب

أخبرنا،ادببغدالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0834

بنأحمدحدثنا،عليهقراءةمحمدبنجعفرأخبرنا،الفقيه()سلمانبنأحمد

قالت:قالعروةعن،الزهرئعن،يونسحدثنا،المباركابنحدثنا،حنبل

ركعثم،طويلةسورةفقرأصثلىعمتناللهرسولدقامالسشئصست!صخ:ر!كهاعائشمة

وسجد،قضاهاحينركعثم،أخرىسورةاستفتحثم،رأسهرفعثم،فأطال

فصلواذلكرأيتمفإذا،اللهآياتمنآيتان"إئهما:لظثم،الثانيةفىذلكفعلثم

أعنىافىوالدرالأبىبه.حفصبنإسماعل!(د920)افياروأخرجه.5/1892أعاملأ(1)

به.الوليدطريق!ت(27291

أحدث.اححدافطةاهـكص!تكرالأطاصراء،!سأاهذابم31

-صـه-ء!حش!-!-!":عدف!دص6حصاصى!!ق"هـأ-+.بر"2اشند:ا،!-(كأبعدد3اؤ

كأصى-أك-صا،؟صستكأأيضانحدكحا-ا:

18ث\3/!--ط!!حاعتإصورا،صيض5.!الأنص مل/-.!سص

7د3ء/3/1 !ال!!قحع



موضعإلىموضعمنصلاتهفىتاخرأوتقدممنبابالصلاةكتاب

نأأريدرأيتنىلقدحتى،وعدتمشىءكلهذامقامىفىرأيتلقد،عنكميفرجحتى

بعفمابعضهايحطمجهنمرأيتولقد،أتقدمجعل!رأيتمونىحينالجنةمنقطفاآخذ

السوائب")1(.سئبالذىوهو،لحئبنعمروفيهاورأيت،تأخرترأيتموفيحين

،المباركبناللهعبدعنمقاتلبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

(2)و
يولس.عنوهبابنحديثمنمسلمواخرجه

منصوربنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-3481

حدثنا،العبدئبشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

بنجابوعنعطالمح!،حدثنا،سليمانأبىبنالملكعبدحدثنا،يحيى

الحديثفذكر.!ح!الفهرسولطعهدفىالشمسانكسفت:قالطرفنهااللهعبد

دتأخرت،و229/21صلاشهدىتأخرثم:فيهوقالط،الخسوفصلاةفى

.(3)هعمالصفوففتقدمتتقدمثم،معهالصفوف

التوفيق.وبالله،(4)الخسوفصلاةكتابفىمخرجبتمامهوالحديث

بنعلئالحسنأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-3482

علئحدتنا،ناصحبنعبيدبنأحمدحدثنا،المصرئأحمدبنمحمد

محمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(سنانبنبودعن،عاصمابن

.(6375)فىتخريجهسيأتى(1)

.(190/3)ومسلم،(1212)اليخارى(2)

فىالألبانىوصححهبه.بشارابنعق،(2844)حبانابنوعنه،(1386)خزيمةابنأخرجه(3)

.(2833)حبانابنصحيحعلىتعليقاته

.(6392،6393)فىسيأتىماينظر(4)
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موضعإلىموضعمنصلاتهفىتاخراوتقدممنبابالصلاةكتاب

يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ

عن،بردحدثنا،المفف!ملبنبشرحدثنا،بكبرأبىبنمحمدحدثنا،القاضى

يصلى!مالقهورسولجئت:قالترة!بفاعائشةعن،(اعروة)اعن،الزهرممئى

مكانه.إلىرجعثم!ر،فتححتىفمشى،عليهمغلقوالبابالبيتفى

عاصمبنعلىحديثوفىبشر،حديثلفظ.القبلةفىوالباب:قالت

صللىكعجووالنبئ/فمشىالبابفاستفتحت،هذامسجدناقبلةفىالبابكان:قالت266/2

.(2)مكانهإلىيعنىراجعا.رجعثمالبابفتححتىيصفىوهو

بنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبركأ،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3483

حدثنا،آدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذانالأسدئالحسن

علىأنافبينا،الحرورتةنقاتلبالأهوازكنا:قالقيسبنالأزرقحدثنا،شعبة

تنازعه،الذائةفجعلت،بيدهدائتهلجاموإذا،يصلىرجلإذانهرجرف

منرجلوجعل:قالالأسلمى.برزةأبوهو:شعبةقاليتبعها.وجعل

سمعتإنى:قالالشيخانصرففلضا.الشيخبهذاافعلالفهئم:يقولالخوار!

وأ،غزواتسبعأو،غزواتلستع!ي!الفهرسولمعغزوتقدوإنى،قولكم

داتتىمعأرجعكنتولأن(ظ21/229،!مالنبىتيسيروشهدت،غزواتثمان

:س.فىىيل(ا-1)

به،المفضلبنثرطريقمن(106)والترمذى،(922)داودأبووعنه،(27042)أحمدأخرجه(2)

،(5021)والنسائى.بهعاصمبنعلىعن(03552)أحمدوأخرجه.غريبحسن:الترمذىوقال

المدينى.ابنوضعفه،وثقوهبرد:2/470الذهبىقالبه.بردطريقمن(2355)حبانواين
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الصلاةفىوالعقربالحيةقتلبابالصلاةكتاب

فىالبخارئرواه.(1)ئلعفيشقمألفهاإلىلذهبأدعهاأنمنإلىأحب

.(2)إياسأبىابنآدمعن""الصحيح

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئوأخبرنا-3484

شعبة،أخبرنا،مرزوقبنعمروحدثتا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

أبىبنالمهلببمبالأهوازالأزارقةنقاتلكنا:قالقيمسبنالأزرقعن

يصلىهوفبينما:قال.دابتهأوبرذونهبمقودمأخذبررأبوفجاء:قال.صفرة

ثم،أخذهاحتىبرزةأبوفانطلق،قبلتهفىالدابةفمضت،يده!مأفلتإذ

الشيخ-هذاإلىانظروا:الخوار!رأىيرىوكانرجلفقال،القهقرىرجع

قضىلمابرقأبوفأقبل:قال.دابتهإلىوانطلق،صلاتهتركإنهمنه-ونال

-مرات:قالأو-غزواتسمبعغ!ج!اللهرسولبمغزوتإنى:فقالصالأته

مافصنعتطعلىذلكشقمألفهاإلىذهبتدابتىأنولوكبير،شيخوأنا

أصحابمنرجلاسببت،يجزيكإلااللهأرىما:للرجلفقلنا:قال.رأيتم

(3)!صالنبى

الصلاةفىوالعقربالحيةقتلىباب

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3485

عن،المباركبنعلىحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

من(866)خزيمةوابن،(2716)والبخارى.بهشعبةطريقمن(09771،09791)أحمدأخرجه(1)

به.قي!بنالأزرقطريق

.(1112)البخارى(2)

به.مرزوقبنعصروطريقمن62/95دمثقتاريخفىعساكرابنأخرج!(3)
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الصلاةفيوالعقربالحيةقتلبابالصلاةكتاب

بنإسماعيلأخبرنا،بشرانبنمحمدبنعلئوأخبرنا)ح(كثيرأبىبنيحيى

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمد

جمي!الفهرسولمرناأ:قالهريرةابىعن،ضمضمعن،كثيرأبىبنيحيىعن

.(1)والعقربالحئة؟الضلاةفىالأسودينبقتل

بنمحمدبنوإسحاقالحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-3486

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا(و21/230ال!وسئيوسف

بنتكلثومائمعن،الأوزاعىحدثنا،أبىأخبرخ!،مزيدبنالوليدبنالعئاس

كان:قالت!عالنبىزوجعائشةعن،الصحذيقبكرأبىبنتأسماء

رأىفلفا،فدخلطالبأبىبنعلئفجاء،البيتفىيصفىعينالفهرسول

انتهتحتىعقربفجاءت:قال.يصفىجانبهإلىقاميصفىجمي!الفهرسول

ضربهاعلئذلكرأىفلفا،علىإلىوأقبلت،تركتهثمع!ي!الفهرسولإلى

.باسا)2(إئاهابقتلهعينالفهرسوليرفلم،بنعله

بنمحمدالعباسابوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-3487

مسلمةبنإسماعيلحدثنا،المرادىسليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوب

وأبو،(61101)احمدواخرجه.(7817)احمدوعه،(4175)الرزاقوعبد،(6622)الطيالسى(1)

:الترمذىوقال.بهالمباركبنعلىطريقمن(2352)حبانوابن،(039)والترمذى،(192)داود

،(869)خزيمةوابن،(4512)ماجهوابن،(1012)والنسائى،(7178)وأحمد.صحيححسن

به.معمرطريقمن(2351)حبانوابن

الأوسطفىوالطبرانى.بهالوليدبنالعباسعن667صالمذيلذيلمنالمنتخبفىجريرابنأخرجه(2)

بناللهعبدالطبرانىطريقوفى:2/84المجمعفىالهيثهمىوقال.بهالأوزاعىطريقمن(8653)

.وغيرهأحمدالأئمةوضعفهمأمونثقة:الليثبنشعيببنالملكعبدقالالليثكاتبصالح
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الصلاةفىوالعقربالحيةقتلبابالصلاةضايه

عن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدعن،الأسودبنحميدحدثنا،قعنباين

مأأعبتها،بالشوطضربةالحية"كفاك:عيج!اللهرسولقال:قال!بههريرةاجما

.أ!ةلها(()1(

الاتيانفىبهاالكفايةوقوعأعلموالفهأرادفإنماصحإنوهذا

عندبنفسهاامتنعتإذاأعلموالفهوأرادبقتلها،عجيهمأمرفقدبالمامور،

.واحدة/ضربةعلىالزيادةمنالمنعبهيردولمالخطأ،

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنافقد-3488

بنخالدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفق!يه

ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(سهيلعن،الفهعبد

زكريا،بنإسماعيلحدثنا،الضئاحبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا،داصة

قتل"من:!راللهرسولقال:قالل!بههريرةأبىعن،أبيهعن،سييلعن

فلهالثانيةةبر!فلافى،ظ21/230قتلهاومن،حسنةوكذاكذافلهضربةأؤلفىوزعة

،ة!سحوكذاكذافلهالثالقةةبر!فلافىقتلهاومن،الأولىمنأدنى،حسنةركذاكذا

-"الظال!ة"يىوالط:!اوقا.(إول!!الاأاإ)!ودى:خالدحديثوفى،(2إإ/،هثاثلإ!طأدن!
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يديهبينالماريدفعالمصلىبابالصلاةكتاب

داود،أبوحدثنا،بكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-3489

حدثنى:قالسهيلعن،زكريابنإسماعيلحدثنا،الضتاحبنمحمدحدثنا

سبعينضربةأول"فى:قالأنهصروالنبىعن،هريرةأبىعن،أختىأوأخى

-(1)
بنومحمديحيىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.((!ضسح

.(2)!ابصلا

الخطيبيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرنا-3490

حدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارىبحرأبوأخبرنا،الاسفرايينئ

عمربنالفهعبدرأيت:قالديناربنالفهعبدحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئ

.(3)عقربأنهاحسبت:وقالبرجلهفضربهاالصخلاةفىوهوريشةرأى

يديهبينالماريدفعالمصلىباب

السجزى،أحمدبندعلجأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9134

حدثناقالا:الذهلئيعنىمحمدبنوموسىالتركمحمدبنجعفرحدثنا

أبوأخبرنا،المستملىأحمدبنكاملجعفرأبووحذثنا)ح(يحيىبنيحيى

حدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئأحمدبنبشرلسهل

الرحمنعبدعن،أسلمبنزيدعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيى

كان"إذا:قاللمجراللهرسولأن،الخدرئسعيدأبىعنسعيد،أبىابن

.(4625)اوددأبو(1)

أختى.حدثتنى:مسلمعندالصباحبنمحمدروايةوفى.(2240)مسلم(2)

به.عيينةابنعن(0650)شيبةأبىابنوأخرجه.(1042)المعرفةفىالمصنف(3)
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يديهبينالماريدفعالمصلىبابالصلاةكتاب

فإنما،فلئقاتلهأبىفإن،استطاعماوليدرأه،يديهبينيمرأحدايدعفلايصلىأحذكم

(2)ا!

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفى!سلمرواه.((شيطانهو

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-3492

،عجلانابنعنخالد،أبوحدثنا(و21/231العلاء،بنمحمدحدثناداود،

قال:!الأبيهعن،الخدرىسعيدأبىبنالرحمنعبدعن،أسلمبنزيدعن

ساقثممنها".وليدنشترة،إلىفليصلأحذكمصلى"إذا:ك!ي!اللهرسول

.(3)معنا

بنالحسينعلىأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناه-3493

قالا:الحسينبنمحمدبنوأحمدموسىبنعمرانأخبرناالحافأ،على

:قالهلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،فروخبنشيبانحدثنا

ماأحدثكأنا:السمانصالحأبوقالإذحديثانتذاكر!روصاحبأنابينا

نصلىسعيدأبىمعأنابينما:قال.منهورأيتالخدرىسعيدأبىمنسمعت

نأأرادمعيطأبىبنىمنشابدخلإذالناسمنيسترهشىءإلىالجمعةيوم

فأعاد،سعيدأبىيدىبينإلامساغايرفلمفنظر،نحرهفدفع،يديهبينيجتاز

ثمسعيد،أبىمنونالقائمافمثل،الأولىالدفعةمنأشدنحرهفىفدفع

حبانوابن،(756)والنسائى،(697)داودوابو،(12991)أحمدطريقهومن،1/154مالك(1)

به.أسلمبنزيدطريقمن(816)خزيمةوابن،(01541)أحمدوأخرجه.(2367)

.(505/082)مسلم(2)

(2372)حبانوابن.بهالعلاءبنمححدكريبأبىعن(954)ماجهابنوأخرجه.(698)داودأبو(3)

به.الأحمرخالدأبىطريقمن
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268/2

يديهبينالماريدفعالمصلىبابالصلاةكتاب

أبوودخل:قاللقى.ماإليهفشكامروانعلىفدخل،فخرجالناسزاحم

فقال؟يشتكيكجاء(أأخيكولابن1)لكما:مروانلهفقالمروانعلىسعيد

يسترهشىءإلىأحدكمصفى"إذا:يقوللمجحال!رسولسمعت:4!هسعيدبوأ

هوفإنمافليقاتله،أبىفإن،نحرهفىفليدفعيديهبينيجتازانأحدفأرادالئاس،من

البخارىورواه،فروخبنشيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه.2"ن-:

.(3)سليمانعنإياسأبىبنآدمعن

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-3494

العئاس/حدثناداود،بنمقدامحدثنا،المصرئمحمدبنعلئ(4)الحسن

/21عنعبيد،بنيونسحدثناسعيد،بنالوارثعبدحدثنا،طالبابن

هج!فرالخدرىسعيدأباأن،صالحأبىعن،العدوىهلالبنحميد(ظ231

فأبى،فنبذهينتهىأنفأبى،فمنعهمعيطأبىالمنرجلفمريصلىكان

فذكر،إليهذلكفشكا،المدينةعلىأميريومئذومروانصدرهفىفدفع

مربين"إذا:لمجح!الفهرسولقال:سعيدأبوفقالسعيد،لأبىمروانذلك

قدنىوإ."شيطانهوفإنمافليقاتله،أبىفإنفليمنعه،يصفىوهوشىءأحدكميدى

عنمعمرأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.()ينتهىأنفأبىنهيتهكنت

.!"ولاخيك:صفى(ا-1)

به.المغيرةبنسليمانطريقمن(819)خزيمةوابن،(070)داودوأبو،(16071)أحمدأخرجه(2)

.(905)والبخارى،(505/952)مسلم(3)

.!"الحسين:صفى(4)

.مختصرابهعبيدبنيون!طريقمن(818)خزيمةابنأخرجه(5)
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يديهبينالماريدفعالمصلىبابالصلاةكتاب

ذلكإلىمضموماالمغيرةبنسليمانحديثلفظعلىالوارثعبد

فىلفظهعلىبالذكرأفردهاللهرحمهأنهإلا،تجوزمنهوذلكالإسناد)1(،

.(2)الخلقبدءكتاب

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3495

حدثنا،الحنفئبكرأبوحدثناالصغاك!،إسحادتىبنمحمدحدثنا،يعقوب

يقول!:!ئهعمرابنسمعت:قاليساربنةق.دصحدثنى،عثمانبنالضحاك

أبىفإن،يديكبينيمرأحداتدعولا،سترةإلىإلاتصلوا"لا:كج!اللهرسولقال

بكرأبىحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(3)((القرينمعهفإن،فقاتله

.(4)السترةمنأولهفىمادونالحنفى

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوحدثنا-9634

بكير،أبىبنيحيىحدثنا،البغدادىالحارثبنإبراهيمحدثنا،القطان

البصرى،صهيبعن،الجزاربنيحيىعن،مرةبنعمروعن،شعبةحدثنا

يديهبينيمرأنجدىفأراديصفىكان!عاللهرسولأن،عباسابنعن

يتقط..

.(905)لبخارىا(1)

.(3274)البخارى(2)

بكرأبىطريقمن،(2369)حبانابنوعنه،(080،082)خزيمةابنوأخرجه.1/251الحاكم(3)

به.الضحاكطريقمن(955)ماجهوابن،(5585)وأحمد.بهالحنفى

.(065)مسلم(4)

وينظر.صهيبذكربدونوعدهما،بهشعبةطريقمن(709)داودوأبو،(2653)أحمدأخرجه(5)

الألبانى-وصححه.(3523،3545،3546)فىسيأتىوما،(241)2/001حاتمأبىابنعلل
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المصلىيدىبينالمارإثمبابالصلاةكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3497

بنعيسىحدثنامسذد،حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،الغازبنهشامحدثنا،يونس

الضلاةفحضرتأذاخر)2(،ثنتة(1)نملمجوالفهرسولمعهبطنا،و232/21

يديه،بينلتمز(3)بهمةفجاءت،خلفهونحنقبلةفاتخذه،جدارإلىفصفى

.()ورائهمنومرتبالجداربطنهلصقحتىيدارئها)4(زالفما

المصلىيدىبينالمارا!ثإباب

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-9834

علىأبوحذثنى،القهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكعن،القعنبئحدثنا،داود

بنيحيىحدثنا،الصفارالحسينبنعلئأخبرنا،الحافظعلىبنالحسين

بنزيدأن،سعيدبنبسرعن،النضرأبىعن،مالكعلىقرأت:قاليحيى

بينالمارفىلمج!اللهرسولمنسمعماذايسألهجهيمأبىإلىأرسلهخالد

يدىبينالمازيعلم"لو:جم!حههال!رسولقال:!جأبوقالالمصقى؟يدى

النضر:بوأقال."يديهبينيمرأنمنلهخيزاأربعينيقفأنلكانعليهماذاالمصلى

.(653)داودأبىصحيح-فى

."فى!:سفى(1)

ذاخر.ريع:اليوممةالعاويسمها،المدينةجهةمنمكةقربوهى،الثنيةإليهتضافجبل:أذاخر(2)

.1/160الكبيروالمعجم،18صالبريةالسيرةفىالواردةالجغرافيةالمعالمينظر

.168/1النهاية.والأنثىالذكرالضانولد:البهمة(3)

.2/011النهايةيدافعها.:يدارئها(4)

:707/2الذهبىقال.بههامطريقمن(6852)وأحمدبه.مسددعن(708)داودأبوأخرجه(5)

صالح.إسناده
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الصلاةكتاب
المصلىسترةيكونماباب

،""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)ةنسأوشهراأويوماأربعين:قال!أدرىلا

(2)

يحيى.بنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن

المصلىسترةيحونماباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-9934

بنالفهعبدحدثنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

محمدالأسودأبىعن،شريحبنحيوةحدثنا،المقرئالرحمنعبدأبويزيد

سئل:قالتعائشةعنالربير،بنعروةعن،الأسدئالرحمنعبدابن

.(4)"(3)الرحلمؤخرة"مثل:دقالالسمصلىسترةعنتبوكغزوهفىكي!للهارسول!

0269/2(المقرظعننميربناللهعبدبنمحمدعن""الصحيحفى/مسلمرواه

(ظ232/21،الحافظاللهعبدبنمحمدالفهعبدأبووأخبرنا-3500

عيسى،أبىبنالحسنبنعلئحدثنا،يعقوب(6)نبمحمداللهعبدأبوحدثنا

حدثنى،أيوبأبىبنسعيدحدثنا،المقرئيزيدبناالفهعبدحدثنا

والنسائى،(336)والترمذى،(01541)أحمدطريقهومن،1/154ومالك،(170)داودأبو(1)

به.سالمطريقمن(813)خزيمةوابن،(945)ماجهابنوأخرجه.(2366)حبانوابن،(755)

.(705/126)ومسلم،(015)البخارى(2)

الخاء،وتشديدالهمزةفتحمعالخاءبفتحويقال،ساكنةوهمزةالخاءوكسرالميمبضم:المؤخرة(3)

العودوهى،الخاءوكسرممدودةبهمزةالرحلاخرة:ويقال،الخاءوتخفيفالهمزةإسكانومع

.216/4النووىبسرحمسلمصحيحينظر.الرحلآخرفىالذى

به.محمدبنالباسعن(745)النسائىأخرجه(4)

.(244/500)مسلم(5)

.بنأالفه"عبد:سفىبعده(6)
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الصلاةكتاب
المصلىسترةيكونماباب

عنحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.بنحوهفذكرهالأسود.أبو

.مختصرا)1(يزيدبنالفهعبد

،إسحاقابنبكرأبواخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3501

)ح(الأحوصأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

بنيحيىمحمدأبوأخبرنا:قالاصالحوأبوإملاءالراهدسعدأبووحذثنا

الثقفئ،سعيدبنقتيبةحدثنا:قالسلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

عن،أبيهعن،طلحةبنموسىعن،سماكعن،الأحوصأبوحدثنا

مزمنيضرهفلاالزحلمؤخرةمثليديهبينأحدكموضعإذا9:قالعني!لفهارسول

.(2)"كلذوراءيمممنلمالىولا"فليصل:الفهعبدأبىحديثوفىذلك".وراء

.3ودتيبةيحيىبنيحىعن""الصحيحفىمسلمرواه

القاضى،منصوربنيحىجذىأخبرنا،صالحأبووأخبرنا-3502

ثناحد،عبيدبنعمرأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

نصقىكنا:قالأبيهعن،القهعبيدبنطلحةبنموسىعن،حرببنسماك

مؤخرة"مثل:فقالع!عراللهلرسولذلكفذكرناأيدينا،بينتمزوالذواث

فىمسلمرواه.(4)"يديهبينمزمايضزهلاثم،أحدكميدىبينيكونالزحل

.(243/500)مسلم(1)

به.تتيبةطريقمن(2379)حبانوابن،(335)الترمذىأخرجه(2)

.(499/241)مسلم(3)

طريقمن(2380)حبانوابن،(842)خزيمةوابن،(094)ماجهوابن،(1388)أحمدأخرجه(4)

به.عبيدبنعمر
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المصلىسترةيكونمابابالصلاةكتاب

.(1)وغيرهإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيح

داود،أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا

قال!:عطاءعن،جريجابنعن،الرزاقعبدحدثنا،علىبنالحسنحدثنا

.(2)فوقهفماذراغالزحلمؤخرة

إسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،جذىأخبرنا،صالحأبوواخبرنا

مؤخرة:قال!عطاءعن،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدأخبرنا،إبراهيمابن

ةوشبر)4(ذراع:قتادةعنمعمروقال!.(3)ذراعالزحل

محمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبو(و233/21أخبرنا-0335

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقابن

يعرضكانع!ح!النبئأن،عمرابنعن،نافععن،الفهعبيدعن،معتمزحدثنا

لزحلايأخذكان:قال!؟الركابذهبتإذايتفرأأ:قلتإليها.فيصفىراحلته

"الصحيح"فىالبخارئرواه.()مؤخرته:قال!أو.اخرتهإلىفيصفىفيعدله

.(6)يفعلهعمرابنوكان:فيهوزادالمقذمىبكرأبىبنمحمدعن

حدثناالصفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانبنعلئأخبرناه-3504

.(242/499)مسلم(1)

.مقطوعصحيح:(637)داودأبىصحيحفىالألبانىوتال.(686)داودأبو(2)

.(2272)الرزافعبد(3)

.(315)مسندهفىراهويهبنإسحاقوعنه،(2298)الرزاقعبد(4)

به.معتمرطريقمن(247/502)مسلموعنه،(4468)أحمدأخرجه(5)

.(705)البخارى(6)

-327-



المصلىسترةيكونمابابالصلاةكتاب

عن،نافععن،اللهعبيدعننمير،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسن

وقوله:.(1)القبلةوبينبينهمعترضوهوبعيرهإلىيصقىكانأنهعمرابن

لنافع.الفهعبيدقول!من.؟أفرأيت

أخبرنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-0535

الشيخقالالمقرىحديثنحوالحديثفذكرالحمادئ.يعقوببنيوسف

كلاممنلالنافعاللهعبيدكلاممن.أفرأيت:قولهيكونأنيشبه:بكرأبو

قالا:أخبرانىزكريابنوالقاسمموسىبنإبراهيمأنوذلك؟اللهلعبدنافع

ابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،حميدبنعبيدةحدثنا،أسلمبنخلادحدثنا

قال.القبلةوبينبينهالبعيرفيعرضيصلىم!مجاللهرسول!كان:قال!عمر

يصنع؟كيفالإبلذهبتإذا:نافعاسألت:الفهعبيدقال!:حديثهفىالقاسم

.(2)القبلةوبينبينهالزحلمؤخرةيعزضكان:قال!

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-3506

عن،نافععن،الفهعبيدعن،نميرابنحدثنا،علىبنالحسنحدثنا،داود

فتوضمعبالحربةمرأالعيديومخرجإذاكانلمج!الفهرسول!أن،!بهعمرابن

ثئمفمنال!فر،فىذلكيفعلوكان،وراءهوالناسإليهافيصلى،يديهبين

51ورو،إسحاقعن"الصحيح"فىالبخارئرواه(ظ210/233(3)ءامرالأاتخذها

وابن،(180)خزيمةوأبن،(352)والترمذى،(692)داودوأبو،(025/248)مسلمأخرجه(1)

.بنحوهبهالفهعبيدطريقمن(2378)حبان

به.حميدبنعبيدةعن(6128)أحمداخرجه(2)

-،(746)والنسالى،(4461)وأحمد.بهنميرابنعن(6286)أحمدوأخرجه.(687)داودأبو(3)
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المصلىسترةيكونمابابالصلاةكتاب

.نميرا(بناللهعبدعنوغيره1)نميربنالفهعبدبنمحمدعنمسلم

270/2بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-3557

أبوحدثنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

بطحبالألمجؤاللهرسول!كان:قال!بيهأعن،جحيفةبىأبنعونعن،العميس

الناسفجعل:قال!فتوضأ.بوضوءفدعا:قال!.بالصلاةفآذنهبلال!فجاءه:قال!

معبهالمحمشىالعنربلالىأخذثم،بهفيتمسحونكسماللهرسولوضوءيأتون

قال!:.ركعتينوصلى،يديهبينوركزهاالصلاةقامأثم:قال!.كي!اللهرسول!

فىالبخارىرواهوالبعير)2(.والحمارالمرأة؟يديهبينيمرونوالظعن

حميد،بنوعبدمنصوربنإسحاقعنمسلمورواه،إسحاقعن""الصحيح

(3)

عولز.بنجعفرعنجميعا

.والحمار)4(المرأةالعنزةخلفيمر:فقال!أبيهعنعونعنشعبةورواه

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5835

محمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمزكىإسحاق

(1

(2

(3

(4

وعندهم،بهالفهعبيدطريقمن(799،1433)خزيمةوابن،(941،1305)ماجه=وابن

المصنف.لفظفبمثلالثانىالموضعفىماجهابنموىباختصار

.س:فىليى(ا-

.(5/245؟1)ومسلم،(494)البخارىعندوالحديث

-1871)فىأخرىطرقمنتقدموقد،بنحوهبهعونبنجعفرطريقمن(4221)البزارأخرجه(

.(5293)فىوسيأتى،(1875

.(5/251؟3)ومسلم،(633)البخارى(

به.شعبةطريقهمن(688)داودوأبو،(495)والبخارى،(18743)أحمدأخرجه(
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عصايجدلمإذاالخطبابالصلاةكتاب

ابنيعنىحرملةحدثنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

قال:قالجذهعن،أبيهعن،عفىحذثنى:قالسبرةبنالزبغبنالعزيزعبد

.(1)"ميهسبولوعلاتهأحدكمي!ليستز:عيمالشبئ

حدثنا،العباسأبوحدثنا:قالاسعيدوأبوالفهعبدأبووأخبرنا-9035

العزيزعبدبنحرملةحدثنا،الذمشقئالنميرىملآسبنهشامبنمحمد

!صاللهرسولعن،جذهعن،أبيهعن،الملكعبدعمىحذثنى،الجهنئ

.بسهيمأ)2(ولوعلاتكمفى"استتروا:ق!ال

عضايجدلمإذاالخطباب

بكر،بنمحمدأخبرنا(و234/21،الزوذباركتىعلىأبوأخبرنا-0351

الحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا)ح(مسذدحدثنا،داودأبوحدثنا

مسذد،حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

ابنعمروأبوحذثنى،أميةبنإسماعيلحدثنا،المفصئلبنبشرحدثنا

نأ،ر!جبههريرةأبىعن،يحذثحريثاجذهسمعاله،حريثبنمحمد

يجدلمفإنشيئا،وجههتلقاءفليجعلأحدكمصلى"إذا:قالعيمالفهرسول

.(3)((أمامهمرمايفزهلاثمخطا،فليخططعضامعهيكنلمفإنعضا،بص!لف

والطبرانى،4/187الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.حرملةعمذكربدون1/252الحاكم(1)

به.حرملةطريقمن(6540)

/2الذهبىقال.بهالربغبنالملكعبدطريقمن(081)خزيمةوابن،(01534)أحمدأخرجه(2)

.بذاكإسناده:709

طريق=من(812)خزيمةوابن،3/71الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.(689)داودأبو(3)
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عصايجدلمإذاالخطبابالصلاةكتاب

إحدىفىعيينةوابن،إسماعيلعنالقاسمبنروحرواهوكذلك

.(1)إسماعيلعنعنهالروايتين

كما:إسماعيلعنالثورىسفيانورواه

نصروأبوعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1351

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالفامئأحمدبنعلىبنأحمد

حدثنى،سفيانعن،حفصبنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا

ل!عنههريرةبىأعن،أبيهعن،حريثابنعمروأبوحدثنى،ميةأبنإسماعيل

يجدلمفإنشيئا،يديهبينفليجعلأحذكمصلى"إذا:!يماللهرسولقال:قال

.(2)"أمامهمرماهر!فيلاثمخطا،فليخط

بناعمروبىأعن،ميةأبنإسماعيلعن،لأسودابنحميدورواه-2135

لفظعلى!النبىعن،ر!عبههريرةبىأعن،بيهأعن،سليمبنحريثبنمحمد

حدثنامحمد،بنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبو.أخبرناهبشرحديث

.(3)فذكرهالأسود.بنحميدحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسف

2/271عنحريثابنعمروأبىعنإسماعيلعنالوارثوعبدوهيبورواه/

(1)

(2)

(3)

.(134)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.المفضلبنبثر-

التاريخفىوالبخارى،(7392)وأحمد.بهروحطريقمن3/71الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

به.سفيانطريقمن(943)ماجهوابن،3/71الكبهير

طريقمن(812)عقبخزيمةوابن،3/71الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(7394)احمدأخرجه

به.الثورى

أبيه.عن:منبدلاجده.عن:وفيه،بهالأسودبنحميدطريقمن(943)ماجهابنأخرجه
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عت!الص!لاة

حريث"جذه

عصايجدلمميذاهخطباب

بنحريثعن،إسماعيلسمع،جريجابنعن:الرزاقعبدوقال

يىوايةفىعيينةابنورواه(ظ234/21مختصرا)2(0،هريرةأبىعنعمار،

أبىعنأمئةبنإسماعيلعن(3)هنعوجماعةوالحميدئالفهرحمهالشافعى

.(4)هئحزهريرةأبىعنالعذرئحريثجدهعنحريثبنعمروابنمحمد

.(فيه)شكأنهعنهروىثم

محمدبنأحمدالحسنأبواخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1335

سمعت:يقولمئالذارسعيدبنعثمانسمعت:قالعليهقرأتعبدوسابن

بنإسماعيلحديثفىسفيانقال:يقولالمدييىبنالفهعبدابنيعنىعلئا

عن،هريرةأبىعن،جذهعن،حريثبنعمروابنمحمدأبىعن،أمئة

،-لت:ء!لىظلعصا".فليمصبئفلاةبأرضأحدكمصلىإذا9:كي!النبى

وبعضهممحمد.ابنعمروأبو:يقولبعضهم؟فيهيختلفونإنهم:لسفيان

محمدأباإلاأحفظما:قالثمساعةفتفكرعمرو؟ابنمحمدأبو:يقول

طريقمن3/71البهيرالتاريخفىوالبخارىبه.وهيبطريقمن(1434)حمدبنعبدأخرجه(1)

به.الرارثعبد

.(2286)الرزاقعبد(2)

.س:فىليى(3)

2/118المعرفةفىالمصنفوذكره.(4901)المعرفةفىالممنفطريقهومن،(993)الحميدى(4)

به.الافمىعنالزعفرانىعن

محمد،ابنعمروأبىعن:مرةوقال،عمروابنمحمدأبىعن،صفيانعن(7392)أحمدأخرجه(5)

.هريرةأبىعن،جدهعن
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عصايصلمإناالخطجمابب،لصلا،!ع

فحسكتمحمد.ابنعمروابو:يقولجريجفابن:لسفي!انقلتعحرو.ابن

قالثممحمد+ابنعمروأبوأوعمروابنهحمدابو:قألثم،ساعةسفيان

علئ:.)اقالالعذرئ:مزةوقال.حريثبنلعمروأخاأراهت!نك:سفيان

إنى:(افقالمعاذابوذاكعتبة(2)مكلبصرئإنسانجاءناكان:سفيانقال

ماتمابعدذلك:علئقال.إسماعيلعنهروىالذىالزجلهذالقيت

فخلطهعنهفسألته:عتبةقال.وجدهحتىالشيخهذافطلبأمئةبنإسماعيل

هذامنإلايجئولمالحديثهذايشذشيئانجدولم:سفيانقالعلئ.

عندكم:يقولالحديثبهذاحذثإذاإسماعيلوكان:سفيانقال.الوجه

(3):ء،
.به؟تشدوله2شى

ثم،القديمفىالحديثبهذااللهرحمهالثافعئواتجع:الشيخظل

يديهبينالمصقىيخطولا:البويطىكتابفىفقالالجديدفىفيهتوفف

ماعلىعثراللهرحمهوكأته.فليتبعثابتحديثذلكفىيكونأنإلاخطا

نإالحكمهذامثلفىبهبأسولا،إسنادهفىالاختلافمن،و235/21نقلناه

التوفيق.وبه،تعالىاللهشاء

النهـسخةمنهناكالمثبتنسخةفىجاءأنهالحاشيةفىوأشار.إوتالمعاذأبو،ذاك:سفى(ا-1)

المطبوعة.

فىمكانهاإلىالإشارةوستأتى،للمصنفالمعرفةفىتردولم،م،سنىالكلمةهذهجاءتكذا(2)

.سالنسخة

وضعفه.نحوهبهالمدينىابنطريقمن(690)داودأبووأخرجه.(0501)المعرفةفىالمصنف(3)

.(135)داودأبىضعيففىالألبانى
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المسجدفىتكونالتىالأسطوانةإلىالصلاةبابالصلاةكتاب

:داودأبوقال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا

.الهلالمثلعرضا)1(يعنىهكذا.فقالالخطوصفحنبلبنأحمدسمعمت

.بالمطول)2(الخط:داودابنقال:يقولمسذداوسمعت:داودأبوقال

بنبشرحدثنا،البربهارىبحرأبوأخبرنا،الخطيبسعيدأبووأخبرظ

.(3)العظيمالهلالمثللىفأومأ،الخطعنالحميدئسألت:قالموسى

المسجدفىتحونالتىالأسطوانةإلىالصلاةباب

القطيعئ،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3514

بنيزيدحدثنا،مكئحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالقهعبدحدثنا

تكونالتىالأسطوافةعندفيصلىالمسجدسلمةمعاح!كنت:قالعبيدأبى

الأسطوانة؟هذهعندالصلاةتتحزىأراكمسلمأبايا:قلت.المصحفعند

فىالبخارىرواهعندها)4(.الصلاةيتحزىلمجرالقهرسولرأيتفإنى:قال

عنمثنىبنمحمدعنمسلمورواه،إبراهيمبنمكىعن"الصحيح"

.(5)ىكم

.(اجرز5:سفى(1)

.(096)عقبداودبوأ(2)

.(1049)المعرفةفىالمصنف(3)

بهعبيدأبىبنيزيدطريقمن(1763)حبانوابن،(1430)ماجهابنوأخرجه.(16516)احمد(4)

.بنحوه

.(263/509)ومسلم،(502)البخارى(5)
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...أسطوانةإلىصلىإذاالمصلىوقوففىالسنةبابالصلاةكتاب

أسطوانةإلىصلىإذاالمصلىوقو!فىالسنةباب

نحوهاأوساريةأو

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3515

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

علىأبووأخبرنا)ح(الألهانئ)1(عياشبنعلئأخبرناالصغاض!،إسحاق

بنمحمودحدثناداود،أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئ

كامل،بنالوليدعبيدةأبوحدثنا،عياشبنعلئحدثنا،الدمشقئخالد/

عنالأسود،بنالمقدادبنتضباعةعن،البهرانىحجربنالمهلبعن

ولاعمودولاعودإلىيصلى(ظ235/21!ي!ك!اللهرسولرأيتما:قالأبيها

لفظصمدا.لهيصمدولاالأيسر،أوالأيمنحاجبهعلىجعلهإلاشجرة

البجلى:كاملبنالوليدقال:الصغانىروايةوفى،الدمشقىحديث

ابن:يقلولم.ضباعةحدثتنى:قالالبهرانئحجربنالمهلبحدثنى

.الأسود)2(

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-3516

بنالوليدحدثنا،لحصابنيحيىحدثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

أبيهاعن،المقدامبنتضباعةعنالبهراض!،حجربنالمهلبعن،كامل

وأالأيمنحاجبهعلىجعلهاسترةإلىصلىإذا!ماللهرسولرأيت:قال

.21/81الكمالتهذيبوينظر"الهلالى".:سفى(1)

.واهالوليد:2/071الذهبىقال.بهعياشبنعلىعن(02382)أحمدواخرجه.(693)داودأبو(2)
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الصلاةكتاب

.يتوشطها)1(لم،الأيسرحاجبه

السترةمنالدنوباب

:فقالكاملبنالوليدعنالوليدبنوبقتةحميربنمحمدورواه

.المقداد)2(

فالله،أصحوالمقداد.(3)المقدام:عنهأخرىروايةفىبقتةعنوقيل

أعلم.تعالى

البخارى:قالالشامئ)4(،البجلئكاملبنالوليدبهتفزدوالحديث

أعلم.تعالىوالله.عجائبعنده

الشترةمنالذنوباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-3517

بنيعقوبحدثناقالا:سلمةبنوأحمدشاذانبنمحمدحدثنا،يعقوب

سهلعن،أبىحدثنى:قالحازمأبىبنالعزيزعبدحدثنا،الذورقئإبراهيم

(1

(2

(3

(4

(5

.المقدام:منبدلا،المقداد:وعنده2/161،162والتاريخالمعرفة

وابنبه.وبقيةحميربنمحمدطريقمن2/162والتاريخالمعرفةفىسفيانبنيعقوبأخرجه

به.بقيةطريقمن7/2542الكاملفىعدى

به.بقيةطريقمن(23821)أحمداخرجه

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالامى.الوليدأبىبنعبيدةأبومعاذ،بنكاملبنالوليدهو

/7عدىلابنملوالكا،7/455حبانابنوثقات،9/41والتعديلوالجرح،8/152للبخارى

فىحجرابنوقال،31/7الكمالوتهذيب،3/186الجوزىلابنوالمروكينوالضعفاء،1452

الحديث.لين:2/335التقريب

.8/152الكبيرالتاريخ
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السترةمنالدنوبابالصلاةكتاب

51رو.(1)الشاةممرالجداروبينع!يمالنبىمصلىبينكان:قالسعدابن

عنمسلمورواه،العزيزعبدعنزرارةبنعمروعن""الصحيحفىالبخارى

.الدورقى)2(يعقوب

بنمحمدبناللهعبدأحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3518

الشيبانئ،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثناقالا:المهرجاخ!الحسن

عبيد،أبىبنيزيد(و21/236عن،عاصمأبوحدثنا،اللهعبدبنبراهيمإحدثنا

ممرقدرإلاالحائطوبينالمنبربينيكنلم:قالالأكوعبنسلمةعن

أبىبنيزيدعنإبراهيمبنمكىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)الشاة

(4)و
عبيد.

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-3519

حدثنا:قالواحر!لاوابنيحيىبنوحامدشيبةأبىبنعثمانحدثنا،داود

بهيبلغحثمةأبىبنسهلعن،جبيربننافععن،سليمبنصفوانعن،سفيان

عليهالشيطانيقطعلامنها،فليدنشترةإلىأحذكمصلى"إذا:قالأنهع!ج!النبئ

(5)ص
محمدعنصفوانعنمحمدبنواقدورواهداود:أبوقال.ول"

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

،(696)داودوأبو.بهإبراهيمبنيحقوبطريقمن(2374)حبانوابن،(408)خزيمةابنأخرجه

به.حازمأبىبنالعزيزعبدطريقمن(1762)حبانوابن

.(262/508)ومسلم،(496)البخارى

به.عاصمأبىطريقمن(0821)!اودأبوأخر!

.(974)البخارى

حبانوابن،(803)خزيمةوابن،(747)والنسائى،(90016)أحمدوأخرجه.(695)داودأبو

.(643)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبهسفيانطريقمن(2373)
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سترةغيرإلىصلىمنبابالصلاةكتاب

عن:بعضهموقالجمف.النبىعن،سهلبنمحمدعنأو،ابيهعنسهلابن

.إسنادهفىواختلفسعد،بنسهلعنجبيربننافع

حدثنا،ببغدادالغضائرئالحسنبنالحسينالفهعبدابوأخبرنا-0352

الذقيقئ،الملكعبدبنمحمدأخبرنا،الرزازالبخترئبنعمروبنمحمد

سمعأنه،زيدبنمحمدبنواقدعن،شعبةأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا

عن،سهلبنمحمدعنأو،أبيهعن،سهلبنمحمدعنيحذثصفوان

.(1)،صلاتهالشيطانيقطعلا،منهفليدنشىءإلىأحدكمصئىأإذا:قال!جرالنبى

مرسلا:جبيربننافععنقيسبنداودورواهال!ثيخ:قال

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياابوأخبرنا-3521

ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

نأ،حذثهمطعمبنجبيربننافعأنالمدخ!،قيسبنداودأخبرك:وهب

فإن،سترتهمنوليدنستر؟،إلىفليصلأحدكمصلى)إذا:قالجم!الفهرسول

.وبينهالا)2(بينهيمزالشيطان

حخة.حافأوهو،عيينةبنسفيانإسنادهأقامقد:الشيخقال

سترةغيرإدصلىمنباب،ظ236/21/

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبداحمدأبوأخبرنا-3522

به.هارونبنيزيدطريقمن(446)حميدبنعبداخرجه(1)

به.تي!بنداودعن(2303)الرزاقعبدوأخرجه.(397)وهبابن(2)
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سترةغيرإلىصلىمنبابالصلاةكتاب

حدثنا،براهيمإبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكربوأ

بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،شهابابنعن،مالكحدثنا،بكيرابن

غيرإلىبمنى!ج!اللهرسولصلى:قالأنهعباسبناللهعبدعنمسعود،

فمررت،الاحتلامراهقتقديومئذوأنا!رحمارعلىراكبافجئت،جدار

فلم،الناسمعودخلتيرتعالحماروأرسلتفنزلت،القفبعضيدىبين

أبىبنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)احأعلئذلكينكر

.(2)مالكعنأويس

أخبرنا،الربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

غيرإلى:أعلمواللهيعنىجدار.غيرإلى:عباسابنقول:قالالشافعى

(3)و
.سترة

هذافىاللهرحمهأنسبنمالكذكرهااللفظةوهذه:الفهرحمةالضيخقال

اللفظة،هذهدونالضلاةكتابفىورواه،(4)المناسككتابفىالحديث

الجديدوفى،المناسكفىرواهكماالقديمفىعنهاللهرحمهالشافعئورواه

.الصلاةفىرواهكما

وابن،(5864)الكبرىفىوالنسالى،(3184،3185)أحمدطريقهومن،1/155،156مالك(1)

عناخرىطرقمن(3543،4354)فىوسيأتى.(2151،2393)حبانوابن،(834)خزيمة

مالك.

.(76)البخارى(2)

.139صالحديثاختلاففىالافعى(3)

.(1357)مصعبأبىوبرواية،(مخطوط-ظ4/21)بكيرابنبروايةالموطأ(4)
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سترةمحر!اصلىمق!يالصلاةكت!

صمعيدأبوأخبرنا،إملاءيوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-3523

الروذبارئ،علىابوواخبرن!ا)ح(بحكةالبصرىدا!يزبنمحمدبناحمد

المخرمئ،نصربنسعدانحدثنا:قالاالضفارمحمدبنإسماعيلأخحبرنا

يحيىعن،عتيبةبنالحكمعن،أرطاةبنالحخاجعن،معاويةابوحدثنا

بينليسفضاءفىصلىجمبئالقهرسولأدتكاالا،غباسابنعن،الجرارابن

(1)ص
!بشىيبمايد

نإهذابعدوسيرد،عباسبنالفضلعنهذامنأصخلإسنادشاهاوله

.(2)تعالىالفهشاء

بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-3524

سعدانحدثنا،الرزازعمبروبنمحمدجعفرأبوأخبرن!ا،و237/21ببغداد،

أبىبنالمطلببنكثيربنكثيرعن،عيينةبنسفيانحدثنانصر،ابن

وداعةأبىبنالمطلبجدهسمعأنه،أهلهبعضعن،ال!همىوداعة

بينيمرونوالناسسهمبنىبابيلىممايصقىجم!النبئرأيت:يقول

.(3)!رتسالطوافوبينبينهليس،يديه

:قالعبدوسابنالحسنأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا

هذافىيقولالمدينىابنيعنىعلتاسمعت:يقولسعيدبنعثمانسمعت

أرطاةبنالحجاجوفيه:2/63المجمعفىالهثمىوقال.بهمعاويةأبىعن(1965)أحمدأخرجه(1)

ضعف.وفيه

منه.أوهىشاهده:2/171الذهبىوقال.(0355،3551)فىسيأتى(2)

ضعيف-فىالألبانىوضعفهبه.صفيانعن،(2016)داودأبووعنه،(27241)احمدأخرجه(3)
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ء-.!سترةيلجهييىككغلمبذاالحملاةيقطع:!قمقيابالصلاءكتاب

عنكعير،بنكثيرأخبرءكأ:لقولطجريجابنسمعت:سفيانقال:الحديث

:لسفيانقالطيحرون)1(.والناسيصقىلمجؤالنبئرأيت:قالطتجذهعن،أبيه

منأسمعهلم:قالط؟أبيكعنتحذثهحدلث-قلتفسألتهكثيرإلىفذهبت

أسمعهلم:قوله:علئقالط.(2)المطلبجذىعن،أهلىبعضحذثنى،أبى

لمجريجابنيعنى:عثمانسعيدأبوقالط.جريجابنعلىشديدأبى.من

يضبطه.

أعيانحدثنى:قالطأبيهعنكثيرعنجريجابنعنقيلوقد:الشيخقال

أحفظ.عيينةابنورواية.(3)المطلبعنالمطلببنى

؟سترةيديهبينيحنا!لإذاالصلاةيقطعقال:من/باب

الأسودوالحلبوالحمارالمرأة

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-3525

جعفرأبوحدثنا،السماكابنأحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا،ببغدادالقطان

حميدعن،شجةحدثنا،سواربنشبابةحدثنا،المنادىاللهعبيدبنمحمد

رذأباسمعت:يقولطالصامتبناللهعبدسمعت:قالالعدوىهلالابن

وركنلما!!،!ة237/21الزجلصلاة"يقطع:يقولكيماللهرسولسمعت:يقول

.(437)داودابى-

طريقمن(581)خزيمةوابن،(2958)ماجهوابن،(757)والنسائى،(42724)أحمدأخرجه(1)

.(641)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفهبه.جريجابن

به.سفيانعن(27243)احمدالروايةهذهأخرج(2)

به.جريجابنطريقمن(684)20/290الطبرانىأخرجه(3)
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...سترةيديهبينيكنلمإذاالصلاةيقطعقال:منبابالصلاةكتاب

رذباأيا:قلت:لقا.الأسود"والكلبوالحمارالمرأة،الزحلمؤخرةمثليديهبين

!صالنبئسألتأخىابنيا:قالالأحمر؟منالأبيضمنالأسودبالفما

فىالحجاجبنمسلمأخرجه.(1)"شيطانالأسود"الكلب:فقال،سألتنىكما

بنوجريرالمغيرةبنوسليمانعبيدبنويونسشعبةحديثمن""الصحيح

حديثفسادتى،هلالبنحميدعنالأحولوعاصمالذيالأبىبنوسلمحازم

تجوز،وإياهاللهرحمنامنهوهذا،(2)الباقينحديثعليهأحالثم،يونس

كما:بعضهمفحديث

هانى،بنصالحبنمحمدحذثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3526

سليمانحدثنا،فزوخبنشيبانحدثنا،الوهابعبدبنالنضربنأحمدحدثنا

زجبهذربىأعن،متالصابنالفهعبدعن،هلالبنحميدحدثنا،المغيرةابن

المرأة،الرحلاخرةمثليديهبينيكنلمإذاالزجلصلاةيقطع:قال

الكلبمنالأسودالكلبأرأيتذزأبايا:فقلتالأسود.والكلبوالحمار

!صاللهرسولسألتإنىأخىابنيا:قال:قال؟الأبيضالكلبمنالأحمر

عن"ح!ا"فىمسلمرواه.(3)"شيطانالأسود"الكلب:فقال،سألتنىكما

حميد،عنالأحولعاصمقالهوهكذا.(4)هقسيلىأفإلافزوخبنلثيبان

حبانوابن،(083)خزيمةوابن،(952)ماجهوابن،(207)داودو(يو،(13232)أحمداخرجه(1)

به.هلالبنحميدطريقمن(749)والنسائىبه.شعبةطريقمن(2385)

.(510)مسلم(2)

وابن،(207)أوددوأبو،(20412)واحمد.بهفروخبنشيبانطريقمن(2384)حبانابناخرجه(3)

.مخصرابهالمغيرةبنسليمانطريقمن(321")ماجه

.(.../510)مسلم(4)
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...سترةيديهبينيكنلمإذاالصلاةيقطعقال:منبابالصلاةكتاب

.آخرهفىبالسؤالمرفوعاجعلهثمذر،أبىقولمنالحديثأولجعل

بناللهعبدبروايةالاحتجاجعنالبخارىإسماعيلبنمحمدوأعرض

.الحفاظمنغيرهبهاواحتج،الصامت

البابهذافىالحديثتضعيفإلىاللهرحمهالشافعئأشاروقد

أنهبهالمراديكونأو،محفوظغيريكونأنفإما،منهأثبتهوماوخلافه

.(1)الصلاةيفسدأتهلابها،الاشتغالعنفيقطعهيديهبينيمرماببعضيلهو

إسنادبمثلنحتبئفنحن،بهأولىعليهالحديثحملالذى(و238/21وهذا

.(2)مثلهالإسنادصحيحبعضهاشواهدوله،الحديثهذا

منصوربنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-3527

أنجرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

الأصجتم،بناللهعبدبناللهعبيدعن،زيادبنالواحدعبدحدثنا،المخزومئ

الصلاة"يقطع:قال!يمالنبىعن،ل!عنههريرةأبىعن"الأصمبنيزيلىحدثنا

فىمسلمرواه."الرحلمؤخرةمثلذلكويقىوالحمار،والكلبالمرأة

.(3)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيح

عنه:وقيلل!جنه)4(.هريرةأبىعنأوفىبنزرارةعنقتادةعنويروى

.2/123،124والآثارالسننومعرفة،139،014صالحديثاختلافينظر(1)

وفسادها.الصلاةقطعفىنصفهوبهاحتججتإن:713/2الذهبىقال(2)

.(511)مسلم(3)

به.قتادةطريقمن(9490)أحمدأخرجه(4)

-343-



...سترةيديهبينيكنلمإذاالصلاةيقطعقال:منبابالصلاةكتاب

الحسنعنعنه:وقيلرقجبه)1(.هريرةأبىعنهشامبنسعدعنزرارةعن

مختصرا)3(.لمجمالنبىعنكلاهما،(2)مغفلبنالفهعبدعن

أخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبووأخبرنا-3528

الحرانئ،شعيبأبوأخبرنا،الخزاعئعقيلبنمحمدبنالفضلبنعلئ

عن،شعبةحدثناسعيد،بنيحيىحدثنا،المدينئالفهعبدبنعلئحدثنا

قال!:!ييهالنبىعن،عباسابنعنيحذثزيدبنجابرسمعت:قال!قتادة

هذايرفعلم:القطانهويحيىقال!.(4)"والكلبالحائضالمرأةالصلاة"يقطع

ابنورواه:.قال!(أفرقه)وأنا:يحيىقال!.شعبةغيرقتادةعنأحاالحديث

يدخلماهماأنوبلغنى:يحيىقال!موقوفا)6(.يعنى.قتادةعنوهشامعروبةبىأ

الحديث.هماميرفعولم:علئقال!.(7)الخليلأبازيدبنوجابرقتادةبين

يفسدلاذلكمنشيئاأنعباسابنعنوالشابت:اللهرحمهالشيخقال

المرادأنعلى.يقطع:قولهمعقولهمنيدئ!وذلك.(8)يكرهولكنالضلاة

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

فقد.صحيحإسناده:الزوائدوفى.بهقتادةطريقمن(950)ماجهوابن،(7983)أحمدأخرجه

رواته.بجميعالبخارىاحتج

.""معقل:سفى

الذهبىقال.بهقضادةطريقمن(2386)حبانوابن،(951)ماجهوابن،(16797)أحمدأخرجه

.713/2المهذب.قوىإسناده:ماجهابنإسنادعن

خزيمةوابن،(949)ماجهوابن،(075)والنسائى،(703)داودوأبو،(1324)أحمدأخرجه

.(651)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.سعيدبنيحمىطريقمن(832)

شعبة.فيهغلطيكونأنوأخاف،أخاه:يعنى

به.عروبةأبىوابنهشامعن(037)عقبداودابووذكره.بههشامطريقمن(075)الشائىأخرجه

به.همامطريقمن5/2021،2591الكاملفىعدىابنذكره

.(3556)فىسيأتى
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...سترةيديهبينيكنلمإذاالصلاةيقطعقال:منبابالصلاةكتاب

.الافسادغيربالقطع

ز!نط:(ظ238/21عباسابنعناخروجهمنويروى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-3529

حدثنا،الدورىمحمدابنهوالعئاسحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا

أبىبنيحيىعن،أبىحدثنى،هشامبنمعاذحدثنا،القطانبحربنعلئ

أحسبهقالر!يهماعباسبناللهعبدعن،عباسابنمولىعكرمةعنكثير،

الحائض،والمرأةوالحمار،الكلبالصلاة"يقطع:قال،جمفهالنبىلىإذلكأسند

رميةقدرعلىمنككانواإذاويكفيكوالخنزير،والمجوسئ،والنصرانئواليهودى

.(1)"صلاتكيقطعوالمبحجير

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-5353

معاذ.حدثنا،هاشبمبنىمولىالبصرىإسماعيلبنمحمدحدثناداود،

إلىأحدكمصلى"إذا:قالع!يواللهرسولعنأحسبه:قالأنهإلابنحوهفذكره

يذ!ولم.((اوالمرأة:والالنصرافيذ!ولم."...صلاتهيقطعفإنهالشترة،غير

.بحجير")2(رميةقدرعلىيديهبينمزواإذاعنه"ويجزئ:قال.الحائض

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-3531

سعيدعن،وكيعحدثنا،الأنبارىسليمانبنمحمدحدثناداود،أبو

تهذيبهفىجريروابن،1/458المعانىسرحفىوالطحاوى،(منتخب-574)حميدبنعبدأخرجه(1)

هثام.بنمعاذطريقمن6/426الكاملفىعدىوابنعوف(،بنالرحمنعبدمسندنتمة-585)

.(137)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(7"4)داودأبو(2)

-345-

2/275



...سترةيديهبينيكنلمإذاالصلاةيقطعقال:منبابالصلاةكتاب

رأيت:قالنمرانبنيزيدعن،نمرانبنليزيدمولىعن،العزيزعبدابن

يصلىوهوحمارعلىوأنالمجرالنبىيدىبينمررت:فقالمقعدابتبوكرجلا

.(2)دعبعليها)1(مشيتفما."أثرهاقطع)اللهم:فقال

بنكثيرحدثنا،داودأبوحدثنا،بكرأبوأخبرنا،علىبوأأخبرنا-3532

صلاتنا"قطع:فقالزاد،ومعناهبإسنادهسعيدعن،حيوةأبوحدثناعبيد،

.علاتنا")3("قطع:سعيدعنمسهرابوورواه:داودأبوقال.إأثرهالفهقطع

أحمدحدثنا،داودبوأحدثنا،بكربوأأخبرنا،علىبوأوأخبرنا-3533

وهب،ابنحدثناقالا:داودبنوسليمان،و239/21الهمداخ!سعيدابن

فإذا،حافيوهوبتبوكنزلنهأ،بيهأعن،غزوانبنسعيدعن،معاويةأخبرخ!

سمعتمابهتحذثفلاحديثاسأحذثك:فقالمرهأعنفسألته،مقعدرجل

صلى!صقبلتتا((."هذه:فقال!لةإلىبتبوكنزللمجفهالفهرسولإن،حئأنى

"قطع:فقالوبينهابينهمررتحتىأسعىغلاموأنافأقبلت:قالإليها.

.(4)اذهيومىإلىعليهاقمتفما.إأثرهالفهقطعصلاتنا،

.داودأبىسننمنوالمثبت)عليههإ.:م،سفى(1)

بنسعيدطريقمن(16608)أحمدوأخرجه.(705)داودوأبو،243/5الدلائلفىالمصنف(2)

.(138)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.العزيزعد

سعيدعنمسهرأبورواه:2/714الذهبىقال.(706)داودوأبو،5/243الدلائلفىالمصنف(3)

أقوىوهذاالمقحد،عننمرانبنيزيدعنجابربنيزيدعنجابربنيزيدبنالرحمنعد:فقال

طرقه.

داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(707)داودوأبو،243/5،244الدلائلفىالمصنف(4)

(140).
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الصلاةيفسدلايديهبينالمرأةمرورأنعليالدليلبابالصلاةكتاب

الصلاةيفسدلايديهبينالمرأةمرورأنضلىالدليلباب

ابنسعيدأبوحدثنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-3534

عن،عيينةبنسفيانحدثناالزعفراك!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابى

صلاتهيصلى!راللهرسولكان:قالتز!تهأعائشةعن،عروةعن،الزهرئ

فىمسلمرواه.(1)الجنازةكاعتراضالقبلةوبينبينهمعترضةوأناالفيلمن

البخارىوأخرجه،عيينةابنعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

.الزهرى)2(عنالزهرىأخىوابنعقيلحديثمن

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3535

شعبة،أخبرنا،شميلبنالنضرحدثنا،مسعودبنسعيدحدثنا،المحبوبئ

ما:قالتز!نهماعائشةعن،الزبيربنعروةسمعت:قالحفصبنبكرأبىعن

لدابةالمرأةإن:قالتوالحمار.المرأة:قال؟الصلاةيقطعفيماتقولون

وهوالجنازةكاعتراضمح!هي!اللهرسوليدىبينمعترضةرأيتنىلقدسوء!

.(4)شعبةحديثمنمسلمأخرجه.(3)يصفى

جعفر،بنالفهعبد(ظ239/21أخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3536

(822)خزيمةوابن،(956)ماجهوابن،(08824)أحمدواخرجه.(594)الصغرىفىالمصنف(1)

.(3747)فىوسياتىبه.عيينةبنسفيانطريقمن

.(383،515)والبخارى،(512/267)مسلم(2)

به.شعبةطريقمن(2390)حبانوابن،(24947)أحمدأخرجه(3)

.(269/512)مسلم(4)
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الصلاةيفسدلايديهبينالمرأةمرورأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

إبراهيمبنسعدعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

كان:قالتزعنهأعائشةعنيحذث،الزبيربنعروةسمعت:قال!

وأحسبها:سعاقال!:شعبةقال!.يديهبينمعترضةوأنايصفىع!ج!اللهرسول!

.(1)!فئاحناوأ:لتقا

إسحادتىبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-3537

عن،مالكحدثنا،القعنبىحدثنا:قالامسلموأبوالمثنىأبوأخبرنا،الفقيه

عاثشةعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،اللهعبيدبنعمرمولىالنضرأبى

فىورجلاى!اللهرسول!يدىبينأنامكنت:قالتأنهاعجيمالنبىزوج

والبيوت:قالت.بسطتهماقامفإذا،رجلىفقبضتغمزك!سجدفإذا،قبلته

ورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.مصابيحفيهاليسيومئذ

.(2)مالكعنيحيىبنيحيىعنمسلم

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-3538

عمرو،بنمحمدعن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،القعنبئحدثنا،داودأبو

!ج!اللهرسول!قبلةفىمعترضةكنت:قالتأنهاعائشةعن،سلمةأبىعن

."تنحى")3:قال!يوترأنأرادفإذا،أمامهوأناع!يه!الفهرسول!فيصلى

وأوترت.أيقظنىيوترأنأرادفإذا:عائشةعن،عروةوقال!

به.شعبةطريقمن(071)داودوأبو،(24629،24664)أحمدوأخرجه.(0156)الطيالسى(1)

.(3475)فىتخريجهتقدم(2)

به.عمروبنمحمدطريقمن(2346)حبانوابن،(25489)أحمدوأخرجه.(714)داودأبو(3)
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الصلاةكتاب

.(1)حصأوذلك

الصلاةيفسدلايديهبينالمرأةمرورأنعلىالدليلباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3539

حدثنا،غياثبقحفصبنعمرحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،يعقوب

:.قالرعنهائشةعاعن،الأسودعن،براهيمإحدثنى:قالالأعمشثناحد،بىأ

يقطعماعندهاوذكررعنها،عائشةعن،مسروقعن،مسلموحدثنى

قدرعنها:عائشةفقالت،والمرأة،(و240/21والحمارالكلب؟الصلاة

علئوأنايصلىك!يهالهاللهرسولرأيتلقدوالله!والكلاببالحميرشبهتمونا

فأوذىأجلسأنفأكرهالحاجةلىفتبدو،مضطجعةالقبلةوبينبينهالسرير

عمرعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(2)رجليهعندمنفأنسلع!يالهاللهرسول

.(3)وغيرهعمرعنمسلئمورواه،حفصابن

سعيدأبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفابنمحمدأبوأخبرنا-3545

الأعمش،عن،معاويةأبوحدثنانصر،بنسعدانحدثنا،الأعرابىابن

:يقولونناساإن:لهاقيل:قال،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن

عدلوناقدأراهمألا:قالت.والمرأةوالحمارالكلبيقطعهاالصلاةإن

علىوأنابالليليصلىكج!اللهرسولرأيتوربما!والحميربالكلاب

السريررجلىقبلمنفأنسلحاجةلىفيكون،القبلةوبينبينهالسرير

.(3560)فىوسياتى،(3534،3536)فىتقدم(1)

الحانى.بالإسنادأحمدوعند،بهحفصطريقمن(825)خزيمةوابن،(13924)أحمدأخرجه(2)

.(27؟/125)ومسلم،(415)البخارى(3)
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الصلاةيفسدلايديهبينالحمارمرورأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

.بوجهى)1(أستقبلهأنكراهية

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-3541

حدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا،الحافظيعقوب

منصوربنيحىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(جرير

سعيدبنوقتيبةإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

ر!نهاعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،منصورعن،جريرعن،الثقفئ

فيجىءال!ريرعلىمضطجعةرأيتنىلقد!والحمربالكلابعدلتمونا:قالت

قبلمنفأنسلأسنحه)2(،أنفأكره،فيصفىال!ريرفيتوشطلمجيرالفهرسول

حدثنا،ظ21/240:حديثهفىقتيبةقاللحافى)3(.منأنسلحتىال!ريررجلى

51رو.عائشةعنالأسود،قال:قالإبراهيمعنمنصور،عنجرير،

بنإسحاقعنمسلمورواه،شيبةأبىبنعثمانعن"الصحيح"فىالبخارئ

.(4)براهيمإ

الصلاةيفسدلايديهبينالحمارمرورأنعلىالدليلباب

إملاع،الأصبهاخ!يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-3542

به.معاويةأبىطريقمن(826)خزيمةوابن،(24153)أحمدأخرجه(1)

صلاته.فىلهأتعرض:هناأأسنحه(يكونوقد.صلاتهفأقطعوجههفىوأقومأمامهأسير:أى(2)

.2/222الأنوارمارق

منصورطريقمن(754)والشائى،(25412)أحمدوأخرجه.(4871)راهويهبنإسحاقمسند(3)

.(215/271)مسلمو،(805)البخارى(4)
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الصلاةيفسدلايديهبينالحمارمرورأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

بنسفيانحدثنانصر،بنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرتا

:يقولعباسابنسمع،اللهعبدبناللهعبيدحدثه،الزهرىعن،عييتة

بالناسيصلىءشيىاللهورسولعرفةيومالعباسبنوالفضلأناجئحه

ولم،ترتعوتركناهاعنهافنزلناالصفببعضفمررنا،لناأتانعلىونحن

بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)ائيش!ي!ك/اللهرسوللتايقل

.2عيينةابنعنوغيرهيحى

العباسأبوحدثنا:قالواآخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3543

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوبينمحمد

،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح

ابنعن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثتا

أتانعلىراكباأقبلت:قالعباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،شهاب

فمررت،بمنىبالناسيصلىوح!جتاللهورسولالاحتلامناهزتقدلومئذوأتا

الصف،فىودخلت،ترتعالأتانوأرسلتفنزلت،الصفبعضيدىبين

ترتعحمارىفأرسلت:الشافعىحديثوفى.(3)دحأعلئذلكينكرفلم

أحد.علىذلكينكرفلمالصفودخلت

.بنحوه(3522)فىوتقدم.(947)الصغرىفىالمصتف(1)

.(504/256)ملم(2)

داودأبووأخرجهالعى(.شفاء-205)188/1والشافعى،(1052)المعرفةفىالمصتف(3)

أبىصحيحفىالألبانىوصححه.مالكطريقمن(3522)فىوتقدمبه.القعنبىعن(7؟5)

.(65؟)دارد
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الصلاةيفسدلايديهبينالحمارمرورأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3544

علىقرأت:قال(و241/21يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

فلم:وقال.الضفيدىبين:قالالهإلاالقعنبىحديثبمثلفذكره.مالك

يوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)احأعلئذلكينكر

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،القعنبىمسلمةبنالفهوعبد

51ورو.(3)الوداعحجةفى:فقالشهابابنعنيزيدبنيونسورواه

.(4)الفتحيوم:قالأو.الوداعحخةفى:فقالشهابابنعنمعمر

أصخ.الوداعوحخة

هذافىقالأنه"الموطأ"منالمناسككتابفىمالكروايةفىورؤينا

غيرإلى:أعلمواللهيعنى:الفهرحمهالشافعئقالجدار.غيرإلى:الحديث

،(5)
.سترة

سترةالامامسترةوأن،سترةإلىصقىالهزعممنخطأعلىيدذوذلك

روايةففى،صلاتهمأيديهمبينالحمارمروريقطعلمفلذلك،المأموم

أعلم.تعالىوالله،سترةغيرإلىصلىأنهعلىدليلمالك

.1/155،156مالك(1)

.(405/254)ومسلم،(493،861)البخارى(2)

.(405/255)مسلمأخرجه(3)

طريقمن(834)خزيمةوابن،(337)والترمذى،(405/572)ومسلم،(4534)أحمدأخرجه14)

به.معمر

.(3522)فىوتقدم،(1357)مصعبوبرواية،(مخطوط-ظ4/21)بكيرابنبروايةالموطا(5)
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الصلاةيفسدلايديهبينالحمارمرورأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

أبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-4535

شعيبأبوأخبرنا،الخزاعىعقيلبنمحمدبنالفضلبنعلئالحسن

الحميد،عبدبنجريرحدثنا،المدينىبناللهعبدبنعلئأخبرنا،الحرانئ

القمهباءأبىعنالجزار،بنيحيىعن،عتيبةبنالحكمعنمنصور،عن

والمرأةالكلب:فقالالصلاةيقطعماعندهفذكرواعباسابنعندكنا:قال

المطلبعبدبنىأوهاشمبنىمنوغلامأناجئت:عباسابنفقالوالحمار.

عنفنزلناخلاء،فىبالناسيصلىء!ي!اللهورسولحمار،علىمرتدفين

هاشمبنىمنجاريتانوجاءت:قال.(1)بالاهفماأيديهمبينوتركناهالحمار

منإحداهمافنزعفأخذهمافاقتتلتا)2(،بالناسيصلىعجيهمااللهورسولتشتدان

.(3)بالاهفماالأخرى

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3546

عن،الحكمعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببن،ظ21/241يونس

أهلمنرجل:قال؟صهيبمن:قلت،صهيبعنالجزار،بنيحيى

بينفمرهاشمبنىمنوغلامهوحمارعلىكانأنه،عباسابنعن،البصرة

عبدبنىمنجاريتانوجاءت،لذلكينصرففلم،يصلىوهو!رالنبىيدى

بينهما-فرق:بذلكيعنىبينهما-ففرع!حم!اللهرسولبركبتئفأخذتاالمطلب

.1/261المعبودعونمنه.أبالىولا،أباليهلا:يقال،التفتومااكترثما:أى:بالاهفما(1)

."أقبهلتا":محاشيةوفى"فأقبلتنا".:سفى(2)

به.جريرطريقمن(2381)حبانوابن،(837،882)خزيمةوابن،(717)داودأبواخرجه(3)

.(661)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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الصلاةكتاب

.(1)لذلكينصرفولم

الصلاةيفسدلايديهبينالحمارمرورأنعلىالدليلباب

2/278

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3547

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا

عباسابنعن،العرنىالحسنعن،كهيلبنسلمةعن،سفيانعن،حفص

فىم!مجاللهورسول،حمارعلىالمطلبعبدبنىمنوغلامأناجئت:قال

عبدبنىمنجاريتانوجاءت،الضلاةفىودخلناالحمارفأرسلنا،الضلاة

جدىوسقطشيئا،عليهيقطعولمبينهماجمفهالنبئففزج،تستبقانالمطلب

.(2)صلاتهعليهيقطعفلمكؤؤمنيديهبين

وأبوعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3548

مهدى/بنمحمدبنمحمدبنعبيدو)3(حدثنا،قراءةال!لمئالرحمنعبد

بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوالفنهاالصخيدلاخ!

صخرعن،مضربنبكرعن،يحيىابنيعنىإدريسحذثنى،المصرئمنقذ

بنأنسعن،يقولالعزيزعبدبنعمرسمعأنه،حرملةبنالفهعبدابن

بنعياشفقال،حمارأيديهمبينفمزبالناسصقىلمجتالفهرسولأن،مالبن

"من:قاللمجتاللهرسولسفمفلقا!اللهسبحان!الفهسبحان:ربيعةأبى

من(836)خزيمةوابن،(753)والشانى،(9502،3167)أحمدهجرخاو.(2885)الطيالسى(1)

به.ضعبةطريق

الحسنطريقمن(953)ماجهوابن،(2222)وأحمدبه.سمانطريقمن(4280)أحمدأخرجه(2)

منقطع.أنهإلاصحيحإسناده:الزواندفىبه.العرنى

.(1078)فىترجمتهوتقدمت.م،س:منسقط(3)
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...يديهيينوغيرهالكلبمرورأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

سمعتإنى،للهارسولياناأ:فقال:قال.((؟وبحمدهاللهسبحان:آنفاالمسئح

.(1)((ءىشالصلاةيقطع"لا:قالالضلاة.(و242/21يقطعالحمارأن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3549

:قالسالمعن،الزهرىعن،سفيانحدثنا،شيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

الكلبالضلاةيقطع:يقولربيعةأبىبنعياشبناللهعبدإن:عمرلابنقيل

.!2)4شىالمسلمصلاةيقطعلا:عمرابنفقالوالحمار.

وغيرهالحلبمرورأنعلىالدليلباب

الصلاةيفسدلايديهبين

العطارالفوارسأبىابنصادقبووأالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0355

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

بنمحمدأخبرنحه:جريجابنقال:قالمحمدبنحخاجحدثنا،الضغانخه

:قالعباسبنالفضلعن،عباسبناللهعبيدبنعباسعن،علىبنعمر

فصلى،ترعىوحمار!كليبةولنالناباديةفىعباسالمج!النبئزار

.تزجرا)3!ولمتؤخرالميديهبينوهماالعصر!يهججيهاللهرسسول

(1)

(2)

(3)

منقذبنإبراهيمطريقمن1/367والدارقطنى،(9)العزيزعبدبنعمرمسندفىالباغندىاخرجه

وهذا،بالوضعاتهمصخر:2/717الذهبىقال.بهيحىبنإدري!طريقمن(8)والباغندى.به

.جدامنكرخبر

عوف(،بنالرحمنعبدمسند-551)الآثارتهذيبفىجريروابن،(2899)شيبةأبىابنأخرجه

به.عيينةبنسفيانطريقمن463/1المعانىشرحفىوالطحاوى

النسائىضعيففىالألبانىوأنكره.بهحجاجطريقمن(752)والنسائى،(1797)أحمدأخرجه

(30).

-355-



...يديهبينوغيرهالكلبمرورانعلىالدليلبابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأأخبرنا-3551

،بىعن،أبىحذثنى:قالالفيثبنشعيببنالملكعبدحدثناداود،

بنالفهغبيدبنعباسعن،علىبنعمربنمحمدعن،أتوببنيحيىعن

ومعهباديةفىونحنتجيهج!الفهرسولأتانا:قالعباسبنالفضلعن،عتاس

بينتعبثانوكليبةلناوحماروسترةيديهبينليسصحراءفىفصلى،عباس

.(1)كلذبالىفما،يديه

القطانالفضلبنالحسينبنمحمد(2)الحسينأبوأخبرنا-3552

بنالفهعبدحدثناالضفار،إسماعيلبنمحمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

أبىعن،اكالههـ*أبىعن،مجالاحدثنا،أسامةأبوحدثنا،شاكربنمحمد

استطعتماوادرأ،شىغظأ21/242الفملاةيقطع"لا:قال!غيحعالنبىعن،سعيد

.(3)((شيطانفإنه

الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-3553

حدثنامسدد،حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

منشابمر:قالالوداكأبوحدثنامجالا،حدثنازياد،بنالواحدعبد

عادثم،فدفعهعادثم،فدفعهيصلىوهوسعيدأبىيدىبينقريش

ولكن2شىيقطعهالاالصلاةإن:قالانصرففلضا،مراتثلاث،فدفعه

.(142)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(718)داودوأبو.(1057)المعرفةفىالمصنف(1)

.(30)فىترجمتهوتقدمت.""الحسن:م،سقى(2)

ضعيف.مجالد:2/1071الذهبىقال.بهأسامةأبىطريقنم(719)داودأبوأخرجه(3)
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...يديهبينوغيوهالكلبمرورأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

.شيطاق")1(فإنهاستطعتمما"ادرءوا:فالفهرسولقال

سعيدأبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنانحسنأبوأحبرنا-3554

أخبمهـنا،أيوببنمحمدحدثنا،الرازىالوهابعبدبنمحمدبناللهعبد

نأسعيد،عن،قتادةحدثناقالا:وشعبةهشامحدثنا،إبراهيمبنمسلم

.(2إاستطعتمماوادرءوهمشىب!،المسلمةصلايقطعلا:قالا!لوعلياعثمان

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا-3555

أبنعن،مالكحدثنا،بكيرابقحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدتنا،المزكى

279/2بينيمرمما2شىالصلاةيقطعلا:يقولكانأنهأبيهعن،سالمعن/،شهاب

.()المصلىيدى

المكى،يزيدبنإبراهيمعن،الباهلئالمتوكلبنيحيىعقيلبوأورواه

.موقوفوالصحيح،(4إفرفعهاللهعبدبنسالمأعن

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحاالقهعبدبوأأخبرنا-3556

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

فقيلعباسبناسئل:قالعكرمةعن،سماكعن،الثورىسفيانعن،حفصى

يقحعد)إلحة:عباسابنفقال؟الصلاةوالمرأةوالحمارالكلبأيقطع:له

.1144)دأودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهمسددعن(072)داودأبوأخرجه(1)

ماعنهاوادرءو!:ولفظه،بهوشعبةهثامطريقمن1/464المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه!2)

استطعتم.

.156/1مالك(3)

به.يحيىطريقمن367/1،368ا)دارقطنىأخرجه(41
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متحدثأونائمإلىالصلاةكرهمنبابالصلاةكتاب

(1)يكرهولكنهذا؟يقطعفما.أا.أناطر:يرفحو!الفخلحوالعملالظتبال!

حدثنا،البصرئعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-3557

فذكره.سفيان(و21/243حدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا،الوفابعبدبنمحمد

بنحوه.

متحدثأونائمإدالصلاةحرهمنباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3558

بنمحمدبنالملكعبدحدثنا،القعنبئمسلمةبنالفهعبدحدثنا،فىاوفى

كعببنمحمدعن،حدثهعفن،إسحاقبنيعقوببنالفهعبدعن،أيمن

رفيئعباسبنالفهعبدحدثنى:العزيزعبدبنلعمر(2)يعنىقلت:قالالقرظى

روىماأحسنوهذا.(3)"المتحدثولاالنائمخلفتصفوا"لا:قاللمجرالنبئأن

مرسل.وهو،البابهذافى

.()متروكوهو،(4)بعكبنمحمدعنالمقدامأبو3زيابنهشامورواه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

شرحفىوالطحاوىعوف(،بنالرحمنعبدمسند-518)الاثارتهذيبفىجريرابنأخرجه

به.سفيانطريقمن459/1المعانى

.م:فىليى

.(642)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(694)داودأبو

به.هشامطريقمن(منتخب-674)حميدبنعبدأخرجه

،8/002الكبيرالتاريخ:فيعليهالكلامينظر.المقدامأبوالقرشىيزيدأبىبنزيادبنهشامهو

وتهذيب،30/002الكمالوتهذيب،3/88حبانلابنوالمجروحين،9/58والتعديلوالجرح

.متروك:318/2التقريبفىحجرابنوقال،38/11الهذيب
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متحدثأونانمإلىالصلاةكرهمنبابالصلاةكتاب

ما:البابهذافىروىأثروأصح

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-3559

الحسيقحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

قال:قال!الهمدانىمعديكربعن،إسحاقأبىعن،سفيانعن،حفصابن

يديكوبينتصلولا،(1)الأساطينبينتصفوالا:مسعودابنيعنىاللهعبد

.(2)يلعبونأويمترونقوم

وكلامهمأصواتهمسماعفيلهيهيديهبينيمترونقومفىالموقوفوهذا

نائميديهوبينالصلاةفأما،استطاعماذلكفيتقى،الصلاةفىالخشوععن

فيما.وذلكيفعلها.لمجي!النبئكانفقد،منهيحتشملا

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3560

حدثنا،المورعبنمحاضرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

حدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،الوليدأبووأخبرنا:قال!)ح(عروةبنهشام

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،وكيعحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبو

بينهمعترضةوأناالليلمنصلاتهيصلىكي!النبئكان:قالتر!يفأعائشة

حديثلفظفأوترت)3(.(ظ243/21أيقظنىيوترأنأرادفإذا،القبلةوبين

.7/98النووىبشرحمسلمينظر.وشبههوالعمودالساريةوهوأسطوانجمع:الأساطين(1)

بلفظ:مسعود.ابن:مكانسعد.ابن:عندهووقع،بهسفيانطريقمن(7572)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.(5272)فىأخرىمرةالأثرهذاوسياتى.ويلغونيمترونبقرمتأتمراولا

واحمد-.بهوكغطريقمن(482)خزيمةوابن،(99552)احمدوأخرجه.(0884)شيبةأبىابن(3)
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متحدثأونالمإلىالصلاةكرهمنبابالصلاةكتاب

البخارىورواه،شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.وكيع

.اهشامعنيحيىعنمسددعن

حبانوابن،(823،824)خزيمةوابن،(758)والنسالى،(711)داودوأبو،(24236)=

به.هامطريقمن(2341،2344،2345،2347)

.(512،997)والبخارى،(125/268)مسلم(1)
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عليهاوالإقبالالصلاةفىالخشوعابوابجماعالصلاةكتاب

عليهاوالإقبالالصلاةفىالخشوعأبوابا()أجماع

خشعونمهوصحلاتهتمفىهمالذين!ائمؤصفونأفلح)قذ:ثناؤهجلالفهقال

.1،21:منونلموا1

المروزى،حليمبنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3561

الرحمنعبدأخبرنا،اللهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوحدثنا

فأ،ل!جبهعلىعن،رافعبىأبناللهعبيدعن،سنانبوأأخبرنى،المسعودى

فىالخشوع:قالخشعونمهو.ص!لاتهثمفىهمألذين):وجلعزاللهقولعنسئل

.(2)صلاتكفىتلتفتوألا،المسلمللمرءكتفكتلينوأن،القلب

2/280بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا/-3562

حنبل،بنأحمدبناللهعبدحدثنا:قالاجعفرابنبكروأبوبالويهبنأحمد

صالح،ابنيعنىمعاويةحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى

أبووحدثنيهقال:الخولاكأ.إدريسأبىعنيزيد،ابنيعنىربيعةعن

الإبل،رعايةعليناكانت:قالعامربنعقبةعن،نفيربنجبيرعن،عثمان

يحدثقائماا!ج!اللهرسولفأدركت،بعشىفروحتها،نوبتىفحانت

"ياب".:سفى(ا-1)

طرية!من17/9تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(4811)الزهدفىالمباركوابن.2/393الحاكم(2)

عن:الحاكمعداماوعندهم.بهسنانأبىطريقمن2/43تفسيرهفىالرزاقوعبد.بهالمسعودى

وعند.كتفك:بدل.كنفك:جريروابنالمباركابنوعند.رافعأبىبنالفهعبيدعن:مكان.رجل

.01/585المنثورالدروينظر.كتفيك:الرزاقعبد

-36ا-



عليهاوالإقبالالصلاةفىالخشوعأبوابجماعالصلاةكتاب

فيصلىيقومثمالوضوء،فيحسنيتوضأمسلممن"ما:قولهمنفأدركت،الناس

فإذا!هذهأجودما:فقلتالجئةأ.لهوجبتإلا،ووجههبقلبهعليهمايقبلركعتين

ل!عبهالخطاببنعمرفإذافنظرتأجود.قبلهاائتى:يقوليدئبينقائل

نأأشهد:يقولثميتوضأ،أحدمنمنكم"ما:قال.انفاجئترأيتكقدنىإ:قال

يدخلالثمانيةالجنةأبوابلهفتحتإلا.ورسولهعبدهمحمذاأنوأشهداللهإلاإلهلا

عن3حابنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"ءاشأئها،و244/21من

أبووحدثنى:قالعامر.بنعقبةعن،إدريسأبىعن:وقالالرحمنعبد

.(2)صالحبنمعاويةيقولهوإنما،عثمان

الله!رسولعن،ل!يهبهعفانبنعثمانعنالطهارةكتابفىمضىوقد

فيهمايحدثلاركعتينفركعقامثمهذا،وضوئىنحوتوضأ"من:توضاحين

.(3)((ذنبهمنتقذممالهغفر،نفسه

الحسنابنبكروأبوالعلوئهاشمأبىابنالقاسمأبوأخبرنا-3563

أخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،دحيمابنجعفرأبوحدثنا:قالاالقاضى

بنجابرعن،طرفةبنتميمعن،رافعبنالمستبعن،الأعمشعن،وكيع

:فقالالضلاةفىأيدينارافعى)4(ونحنكجالقهرسولرانا:قالسمرة

.(369)فىتخريجهتقدم(1)

.(17/234)مسلم(2)

.(222،246،265،320)فىتقدم(3)

وابنوالنسائىداودأبىوعند.(1362)المسندوأطرافللمسندالخطيةوالنسخ،م،س:فىكذا(4)

.2/719المهذبفىجاءوكذا"رافعو!.:حبان
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عليهاوالإقبالالصلاةفيالخشوعأبوابجعاعالصلاةكتاب

."الصلاةفى"اسكنوا

حدثنا،جعفربنأحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3564

:قالبإسنادهفذكره.وكيغحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبد

أراكملى"ما:فقالالضلاةفىأيدينارافعىونحنلمجي!اللهرسولعلينادخل

فىمسلئمرواه.(1)"الصلاةفىاسكنواشمس؟خيلأذنابكأنهاأيديكمرافعى

.(2)وكيععنالأشجعن""الصحيح

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-3565

حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

قامإذاز!بهالزبيرابنكان:قالمجاهدعن،منصورعن،عياضبنفضيلى

ذاك:يقالوكالأ:قال.كذلككالأبكرأباأدأوحدث،عودكأنهالصلاةفى

.(3)الصلاةفىالخشوع

اسكنوا:يعنى.الصلاةفىقاروا:قالأنهمسعودبناللهعبدعنوروينا

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأفظالحاالفهعبدبوأأخبرنا-6635

حدثنا،عاصمبنأسيد(ظ244/21حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ئىوالنسا،(219،0001)داودبووأ،(043)ومسلم،(87502)أحمدوأخرجه.(27012)أحمد(1)

به.الأعمشطريوقمن(1879)حبانوابن،(1183)

.(430)مسلم(2)

والمروزى،(7315)شيبةأبىوابن.بهفضيلطريقمن(230)الصحابةفضائلفىأحمدأخرجه(3)

به.منصورطريقمن(144)الصلاةقدرتعظيمفى
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2/281

عليهأوالإقيلالصلاةفىمخشوعلبوابجماعالصلاةضاب

عن،الصئحىأبىعن،الاعمشحذثنى:قالسفيانعن،حفصبنالحسين

.(1)الصلاةفىقازوا:مسعودبنالفهعبدقال:قالمسروق

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدبواأخبرنا-3567

بنالرحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوبابنالعباسأبو

مهو.خشعونصلاتهتمفىهمالذين):مجاهدعن،منصورعن،سفيانعن،مهدى

.(2)اهيفال!كون:قالط

بنيحيىحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3568

الحسنعن/،قتادةعن،سعيدعن،عطاءبنالوقابعبدأخبرنا،طالبأبى

.(3)خائفون:قالخشعون!.صلاتهئمفىهتم)الذين:قال

خشعون!و.صحلاتهتمفىهم)ائذين:قولهفىقتادةعنوبإسناده-3569

.(3)الصلاةفىالبصر)4(وإلبادالقلبفىالخشوع:قالط

(1

(2

(3

(4

مسعود:ابنحديثمنهو:4/38الهايةوفى."الصلاة9:التخريجمصادروفى.إ!صلاة:سفى

تفسيرهجاءوكذأاص.القرار.منتفاعلوهو،تعبثواولاتتحركواولافيهااسكنوا:أى.الصلاةقاروا

الأثر.فىشيبةأبىابنمصنففى

به،الأعمشطريقمن(7316)شيبةأبىوابن.بهسفيانعن(3305)الرزاقعبدأخرجهوالاثر

به.الضحىأبىطريقمن(7320،7321)شيبةابىوابن

الزهدفىالمباركوابنبه.مهدىبنالرحمنعبدطريقمن8/17تفسيرهفىجريرابنأخرجه

به.الثورىعن(3262)الرزاقوعبد،(169،1491)

الحسنعنمعمرطريقمن17/01تفسيرهفىجريروابن،43/2تفسيرهفىالرزاقعبدأخرجه

.وقتادة

.2/312الجوزىلابنالحديثغريب.الصلاةفىالسجودموضعإلزامه:البصرإلباد
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عليهاوألاضالالصلاةقيالخعثموعإيولبجماعالصلاةكتاب

الفقيهالمعروفأبىبنمحمدبنصحمدالحسنأبوأخبرنا-3،7،

أبوأخبرناالسلمئ،نجمدبنإسماعيلعمروابوأخبرنأبها،الم!رجاخ!

بنعمرعن،المقبرىعن،عجلانابنعنعاصبم،أبوحدثنا،مسلم

صلاةفصلىالمسجددخلياسربنعمارأن،عنمهبنالفهعبدعن،الحكم

منانتقصترأيتنىهل:فقال.خففتإنكاليقظانأبايا:فقلتفأخفها،

لمجماللهرسولسمعتإنى،الشيطانسهوةبهابادرتإنىشيئا؟حدودها

سبعها،ثمنها،تشعها،عشرها،إلامنهالهماالصلاةليصلىالرجل"إن:يقول

سحيدعنعجلانابنرواههكذا.(1)"اهفصنثلثها،ربعها،خمسها،سدسها،

المقبرى.

بنعمرعن،المقبرىسعيدأبىبنسعيدعن،عمربناللهعبيدورواه

ياسربنعمارأن،أبيهعن،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبى

أراك(و245/21اليقظانأبايا:الحارثبنالرحمنعبدلهفقالركعتينصلى

(2).صبر.ير
حممتها.مد

عمرعن،الحارثبنإبراهيمبنمحمدعن،إسحأقبنمحمدورواه

ياسر.بنعضاردخل:قالالخزاعىلاسأبىعن،ثوبانبنالحكمابن

(3):ص
.فدكره

به.عجلانابنطريقمن(612)الكبرىفىوالنسائى،(796)داودوأبو،(18894)أحمداخرجه(1)

.(714)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه

به.اللهعبيدطريقمن(1889)حبانوابن،(116)الكبرىفىوالنسائى،(18879)أحمدأخرجه(2)

به.إسحاقبنمحمدطريقمن(18323)أحمدأخرجه(3)
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الصلاةفىالالتفاتكراهيةبابالصلاةكتاب

الحكم،بنعمرعن،هلالأبىبنسعيدعن،الحارثبنعمروورواه

ومنكم،كاملةالصلاةيصفىمن"منكم:قالبخي!الفهرسولأن،اليسرأبىعن

العشر)1(.بلغحتى."والخمس،والربع،والثلث،النصفيصفىمن

عن،المقبرئسعيدعن،هلالأبىبنسعيدعن،يزيدبنخالدورواه

عشرإلالهيكتبفما،ليصفىالعت"إن:قال!النبىعن،هريرةأبىعن،أبيه

.(2)"تامةصلاتهلهيكعبحتى،والشبعوالئمن،،والتسع،صلاته

بنمحمدالرحمنعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3571

أبووحذثنا:قال.الحنظلئإدريسبنمحمدحاتمأبوحدثنا،الئاجرالفهعبد

محمدحدثنا:قالا،الحارثبنسليمانبنمحمدأخبرنا،إسحاقابنبكر

الحسن،عن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،الأنصارئالفهعبدابن

فى(3)الزجليستوفزأنلمج!الفهرسولنهى:قالجندببنسمرةعن

-(4)

الصلاةفىالالتفاتحراهيةباب

الصخفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-3572

حدثنامسذد،حدثناقالا:الخليلبنوزيادالضبئعمربنعثمانحدثنا

به.الحارثبنعمروطريقمن(613)الكبرىفىوالنسائى،(15522)احمدأخرجه(1)

به.خالدطريقمن(614)الكبرىفىالشائىأخرجه(2)

.923/2الصغيرالجامعلرحالتيسير.مطمئنيخرمتصباصلاتهفىيقحدأنأى(3)

الذهبى.ووافقهوصححه1/271الحاكم(4)
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الصلاةفىالالتفاتكراهيةبابالصلاةكتاب

عائشةعن،مسروقعن،أبيهعن،سليمبنأشعثحدثنا،الأحوصأبو

اختلاس"هو:فقالالصلاةدىالالتفاتعن!عاللهرسولسألت:قالت

.(2)ددسمعن"الصحيح"فىا!ىارىرواه.(1)"دبعلاصلاةمنالشيطانيختلسه

أشعث(ظ245/21عنقدامةبنوزائدةالرحمنعبدبنشيبانرواهوكذلك

(3)ء
ابيه.عن

عنوائلأبىعنالشعثاءأبىبنأشعثعنمسعرورواه-3573

زكرياحدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبواخبرظ.مسروق

ابنيحيىحدثنا،الباهلئخلادبنمحمدحدثنا:قالاناجيةوابنالساجئ

عائشةعن:قالالساجئأنإلا،(4)فذكرهمسعر.حدثنا،القطانسعيد

رفعته.

أبوحدثنا،""المستدرككتابفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3574

حدثنا،الخولانخ!سابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

(1

(2

(3

(4

،(9611)والنسانى،(059)والترمذى،(9132)والبخارى.بهمسددعن(091)داودأبوأخرجه

به.الأحوصأبىطريقمن(484،931)خزيمةوابن

.(175)البخاركط

من(1951)والنسائى،(24746)وأحمد.بهشيبانطريقمن(484،931)خزيمةابناخرجه

به.زاندةطريق

ابنقال.مسروقعنأبيهعنأشعثعن:وفيه،بهالساجىزكرياعن(2287)حبانابنأخرجه

فهذا،وائلأبىعنأشعثعنمسعرروايةمنالبيهقىعندووقع:2/234،235الفتحفىحجر

عللوينظر.حديثهمنيعرفلالأنه؟فشاذةوائلأبىعنالروايةوأما...أشعثعلىاختلاف

.41/028الدارقطنى
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2/282

الصلاةفىالالتفاتكراهيةبابالصلاةكتاب

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(وهببنالفهعبد

يونس،أخبرنى،وهبابنأخبرنا،صالحبنأحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

بنسعيدمجلسفىيحدثناالأحوصأباسمعت:قال!شهابابنعن

علىمقبلاثناؤهجلاللهيزال"لا:جممحماللهرسول!قال!:ذربوأقال!:قال!المسيب

.(1)"هنعانصرفالتفتفإذا،يلتفتلمماصلاتهفىوهوالعبد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-3575

الليث،حدثنا،صالحأبوحدثنا،الصغافإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

مجلسفىيحدثالأحوصأباسمعت:قال!شهابابنعن،يونسحذثنى

مقبلاوجلعزاللهيزال"لا:لمجواللهرسول!قال!:قال!ذرأباأن،المسئبابن

.(2)"هنعانصرلىوجههصرففإذا،يلتفتلمماالعبدعلى

:بمعناه!شقهالنبىعنالأشعرئالحارثورواه

ص!بأبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرناه-3576

حدثنا،مشيعبنالأزهربنأحمدحدثنا،الذقاقدلويهبنأحمدبنمحمد

أنه،سلامبنزيدأخىحدثنى،سلامبنمعاويةحدثنامحمد،بنمروان

قال:قالالأشعرىالحارثحذثنى:يقولسلامأباجذهسمع

من(481)خزيمةابنوأخرجه.(909)داودوأبو،الذهبىووافقهوصححه،1/236الحاكم(1)

اذمسعود،ابنصاحببعوفهذاالأحوصأبوما:2/721الذهبىوقالبه.وهبابنطريق

مدنى.

(1941)والنسائى،(08215)وأحمد.بهصالحبناللهعدطريقمن(482)خزيمةابنأخرجه(2)

.(57)النسائىضعيففىالألبانىوضعفهبه.يونىطريقمن
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عنهايلهيهماإلىالصلاةفىالنظركراهيةبابالصلاةكتاب

فقامزكريابنيحىإلىأوحىوجلعزالله"إن(و246/21!جو:اللهرسول

استقبلهيصلىقامإذاالعبدوإن،ةال!فلابأمركماللهإن:قالثمعليهوأثنىالفهفحمد

.(1)((هنعوجههيصرفالذىهوالعبديكونحتىعنهوجههيصرففلا،بوجههالله

فلاوجوهكمنصبتم"فإذا:اووسثدىوقالمعاويةعنتوبةأبوورواه

تلتفتوا")2(.

فلاالصلاةإلىقمتم))فإذا:وقالم!لبنزيدعنكثيرأبىبنيحيىورواه

تلتفتوا(()3(.

عنهايلهيهماإلىالصلاةفىالنظركراهيةباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3577

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،شاذانبنمحمدحدثنا،الحافظيعقوب

فىصلى!ي!اللهرسولأن،ر!نهاعائشةعن،عروةعن،الزهرىعن،سفيان

جهمأبىإلىبهااذهبوا،الخميصةهذهأعلام))شغلتنى:فقالأعلاملها4خميصة

مسلمورواه،قتيبةعن"الصحج"فىالبخارىرواه.(6)"(بأنبجانثته)وأتونى

(1

(2

(4

طريقمن(3274)الأشرافتحفةفىكماالنساثىوأخرجه.(654)والصفاتالأسماءفىالمصنف

به.سلامبنمعاوية

به.توبةأبىطريقمن(483،930)خزيمةابنأخرجه

به،يحيىطريقمن(1895)خزيمةوابن،(2863،4286)والترمذى،(01717)أحمدأخرجه

غريب.صحيححسنحديث:الترمذىوقال

.1/024الأنوارمثارق.الناسلباسمنكانت،سوداءمعلمةخزاوصوتمنكساء:الخميصة

.1/73النهاية.الغليظةالثيابأدونمنوهى،لهعلمولاخملولهالصوفمنيتخذكساء:الأنججانية

والنسائى-،(914،0534)داودوأبو،(08724)وأحمدبه.قتيبةعن(770)النسائىاخرجه
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الصلاةفىالسماءإلىالبصررفعكراهيةبابالصلاةكتاب

.(1)عيينةابنعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-3578

بنهشامعن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

فأعطاهاخميصة!رالقهلرسولكان:قالترعأعائشةعن،أبيهعن،عروة

منخيرالخميصةإنالفهرسوليافقالوا:أنبجانئةمنهفأخذ،جهمأبا

فىمصأخرج!.(2)"الصلاةفىعلمهاإلىأنظركنت"إنى:قال.الأنبجانتة

.(3)هشامعنوكيعحديثمن""الصحيح

الصلاةفىالسماءإلىالبصررفعكراهيةباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3579

(ظ21/246محمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبىابنعنكلاهما،الحارثبنوخالدسعيدبنيحيىحدثنا،بكرأبىابن

أبصارهميرفعونأقوامبمال"ما:قاللمجي!النبئأن،أنسعن،قتادةعن،عروبة

وأذلكعن"لينتهين:قالحتىذلكفىقولهفاشتذ."؟عملاتهمفىالسماءإلى

،(25635)وأحمدبه.سفيانطريقمن(928)خزيمةوابن،(3550)ماجهوابن،(77")=

.سفيانطريئ!من(3928)فىوسيأتىبه.الزهرىطريقمن(556/62)ومسلم

.(655/16)مسلمو،(275)البخارى(1)

وأحمدبه.معاويةأبىعن(24190)أحمدوأخرجه.(17)الصغرىالأربعينفىالمصنف(2)

به.هامطريقمن(929)خزيمةوابن،(915)داودوابو،(25734)

.(655/63)مسلم(3)
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الصلاةكتاب

أبصارهم"لتخطفن

.(2)القطانيحيى

الصلاةفىالسماءإلىالبصررفعكراهيةباب

عناللهعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)

القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3585

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:المزكىإسحاقأبىابنوأبوزكريا

بنالليثأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

نأ،ل!جبههريرةأبىعن،الأعرجالرحمنعبدعن،ربيعةبنجعفرعن،سعد

إلىالصلاةفىالدعاءعندأبصارهمرفعهمعنأقوام"لينتهين:قالكم!اللهرسول

الطاهرأبىعن"ا!حجع"فى!مرواه.(3)"أبصارهملتخطفنأوالسماء

:سمرةبنجابرحديث/منأيضاوأخرجه.4وهبابنعنوغيره

حمدالىبنمحمدبنبكرأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3581

أبىابنبكرأبوحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنابمرو،الصيرفئ

بنتميمعن،رافعبنالمسيبعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدتنا،شيبة

يرفعونأدؤام"لينتهين:!يماللهرسولقال:قالر!نهسمرةبنبرجاعن،طرفة

الصحيح""فىمسلمرواه.()"إليهمترجعلاأو،الصلاةفىالسماءإلىأبصارهم

به.وحدهسعيدبنيحيىطريقمن(1921)والنسائى،(913)داودوأبو،(40112)أحمدأخرجه(1)

وأحمد.بهسعيدطريقمن(475،476)خزيمةوابن،(4401)ماجهوابن،(65012)وأحمد

به.قتادةطريقمن(13710)

.(075)البخارى(2)

به.وهبابنطريقمن(1275)النسائى)478(.وأخرجهالصغرىفىالمصنف(3)

.(118/429)مسلم(4)

من-(219)داودوأبو،(428/171)ومسلم،(96502)أحمدوأخرجه.(1637)شيبةبىأابن(5)
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الصلاةكتاب

.(1)شيبةأبىأبنبكرأبىعن

سجودءموضعيصرهيجأوزلاباب

س!دهموضعبصرهيجاوزلابافي:

أبوحدثنا،الحافظاللهعيدبنمحمدالفهعبدأبواخبرنا-3582

بنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

إذا!صاللهرسولكان:قال،و247/21محمدعن،عونبناللهعبدعن،بكير

وجل:عراللهفأنزل،وههناههناينظرعيناهتدورال!ماءإلىرأسهرفعصلى

ابنفطأطأ.(2،ا:المؤمنونأخشعون!صعلاضهمفىهتمالذين!ائمؤضمنونأفلح)قذ

.(2)الأرضفىوبمسرأسهعون

ابنعنعونابنعنأوسبنسعيدزيدأبىعنذلكوروى-3583

أحمدسهلبوأأخبرظ-المرسلهووالضحيحموصولا-هريرةبىأعنسيرين

علىأبوحدثنا:قالاقتادةابننصروأبوالمهراض!)3(إبراهيمبنمحمدابن

زيدأبوسعياحدثنا،يونسبنمحمدحدثنا،الهروىالرفاءبنحامد

هذهنزلتحتىةال!صلافىيلتفتكان:قالأنهإلا،فذكرهالأنصارئ.

رأسه،فنكس.خشعون*!صعلاضهث!فىهتمائذين!المؤضمنونأفلح)تذ:الآية

الذهبىوقال.بهالأعمشطريقمن(4501)ماجهوابن،(08372)وأحمد.بهمعاويةأبى=طريق

التحريم.فىنصالاحاديثهذه:2/722

.(117/428)مسلم(1)

به.عونابنطريقمن(45)المراسيلفىداودوابو،(6377)شيبةابىابنأخرجه(2)

"المهرجانى!.:سفى(3)
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الصلاةكتاث

زلدأ1(.أبولناووصف

سجودءموضعبحموءيجاوزلاباب

العئاسمنصورأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدينعمرأخبرنا-3584

حدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا،الصبئالفضلابن

كانوي!مجالفهرسول!أنسنبئت:قالمحمدعن؟أتوبعن،براهيمإبنإسماعيل

"صلاتهثمفىهم)ائذينتكنلمإن،ايةفنزلت،السماءإلىبصرهرفعصفىإذا

بصرهيجاوزألايحبسيرينبنمحمدفكان.هىايةأىأدرىفلا.خشعون!

مرسل.المحفوظهوهذا.(2)مصلاه

كما:موصولاعليةابنهوإبراهيمبنإسماعيلعنروىوقد

بنأحمدسعيدأبوحدثنى:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3585

ابنإسماعيلأخبرنا،بىأأخبرنى،انئالحرشعيببوأحدثنا،الثقفئيعقوب

!راللهرسولأن،هريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعن،أيوبعن،علئة

خشعون!و.صلاتهثمفىهمالذين!اله:فنزلتالسماءإلىبصرهرفعصلىإذاكان

.(3)رأسهفطأطأ

.المحفوظهووهذا،مرسلاأيوبعنزيدبنحمادورواه

(ظ247/21عدئابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-3586

هالك.يون!-بنمحمديعنىالكديمى-:2/722الذهبىقال(1)

به.عليةابنإسماعيلطريقمن7/17تفسيرفىجريرابنأخرجه(2)

عنهقيلفقدمحمدعلىفيهخلافلولاالشيخينشرطعلىصحيححديث:وقال،2/393الحاكم(3)

وصله.فىغلط:شعيبأبىروايةعن2/722المهذبفىالذهبىقال.يخرجاهولم،مرسلا
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2/284

سجودهموضعبصرهيجاوزلابابالصلاةكتاب

صدقةعن،مسلمبنالوليدحدثنا،دحيمحدثنا،(1)ملسابنأخبرنا،الحافظ

الجرمىقلابةأباسمعت:قالالخولاض!داودبنسليمانعن،الفهعبدابن

فىعصفهاللهرسولصلاةعنلمجوالفهرسولأصحابمنعشروحدثنى:يقول

عبدبنعمريعنى،المؤمنينأميرصلاةمنبنحووسجودهوركوعهقيامه

.سجودهموضعإلىبصرهفكانصلاتهفىعمرفرمقت:سليمانقالالعزيز.

.بالقوىولي!،(2)الحديثباقىوذكر

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-3587

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:العطارالفوارسأبىابنصادقوأبو

نصرحدثنا،البغدادىالعطارجعفرابنيعنىعيسىبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن:صاددتىأبىروايةوفى-عنبوانةعن،بدربنالربيعحدثنى،حمادابن

أين،اللهرسوليا:قلت:قالمالكبنأنسعن،الحسنعن-عنطوانة

قلت::قال.((سنأياسجودكموضع"عند:قال؟الصلاةفىبصرىأضع

قال.(3)((نذإالمكتوبة"ففى:قالهذا.أستطيعلاشديا،هذا،الفهرسوليا

كذاولكن،عنطوانةيكونأنيحتاجأنهبلغنى:العباسأبوقال:اللهعبدأبو

علىتقدم،صلمبنمحمدبنالفهعبدمحمدأبووهو.13ا"سا:الكاملوفى،"سليما:م،سفى(1)

الكامل.فىالصوابعلىمراراوردوقد،(19271)فىوسياتى،(2/121،212)فىالصواب

.306/14النبلاءأعلامشروينظر

ول،بأسلا:حاتمأبوقالوقدضعفالخولانى:2/722الذهبىوقال.ا3/124عدىابن(2)

البخارى.ضعفهوصدقة

أبىطريقمن248صالكفايةفىالخطبوأخرجه.182صالحديثعلوممعرفةفىالحاكم(3)

به.بدربنالربيعطريقمن427/3الضعفاءفىوالعقيلى،3/991عدىوابنبه.العباس
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...الصلاةفىوتسويتهالحصىمسحكراهيةبابالصلاةكتاب

كتابى.فى

بدربنوالربيع،عنطوانةعنبدربنالزبيععنجماعةرواه:الشيخقال

ص(1)!بص
كفاية.مضىوفيما،ضعي!

بنيحيىحدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنعلىأخبرنا-3588

حدثنابدر،بنعليلةحدثنا،الحسينبنالفضيلحدثنا،الحنائئمحمد

بصركاجعلأنس"يا:!لفهار!صلقال:قال!نأعن،لحسناعن،نةاعنطو

(2)وريربر
.سمجد"سا

فىالعينينتغميضيكرهانكاناأنهماوقتادةمجاهدعنوروينا

.(4)ءىشبوليسمسندحديثفيهوروىالص!لاة)3(.

،الصلاةفىوتسويتهالحصىمسحكراهيةباب

واحدةفمرةفاعلابدلاكانفإن(و248/21

بنيحيىحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرناطاهر،أبوأخبرنا-3589

رذأبىعن،الأحوصأبىعن،الزهرىعن،سفيانحدثنا،المكئالربيع

ببغداد،القطان(6)الفضلابن()الحسينأبووأخبرنا)ح(!شح!النبئبهيبلغ

(3

.(1015)فىترجمتهمصادرتقدمت(

.51وعليلة:723/1الذهبىقال(

.(6562)شيبةابىابنمصنفينظر(

.6/2362،2363عدىلابنوالكامل،(09561)الطبرانىينظر(

.""الحسن:فطم(

.(30)فىترجمتهوتقدمت.""الفضيل:م،سفى(
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...الصلاةفىوتسويتهالحصىمسحكراهيةبابالصلاةكتاب

أبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالقهعبدأخبرنا

،الأحوصأباسمعت:قالالرهرئحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىبكر

الرحمةفإنا!لاةإلىأحدكمقام"إذا:جمح!القهرسولقال:يقولذرأبىعن

إبراهيمبن(2سعدفقال2):سفيانقال."(1)الحصىيمسحفلا،تواجهه

يصقىالذىالشيخرأيتأما:الزهرئفقال؟الأحوصأبومن:3هرئ.

الحميدى،حديثلفظ.(4)يعرفهلاوسعاينعتهالزهرىفجعل؟الروضةفى

يمسحفلاتواجههالزحمةفإنالصلاةإلىأحدكمقام"إذا:يحيىروايةوفى

سعد.قضةيذكرلم"ءالحصى

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3595

،شيبانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

الزجلفىقال!رالنبئأنمعيقيمبحدثنى:قالسلمةأبىعن،يحيىعن

فىادىارئرواه.(فؤاحدة")فاعلاكنت"إن:قاليسجدحيثالترابيسوى

أوجهومن،شيبانعنآخروجهمنمسلمورواه،نعيمأبىعن""الصحيح

"الحصاء".:سفى(1)

.!سعدان"وقال:سفى(2-2)

.""الزهرى:مفى(3)

والنسائى،(379)والترمذى،(945)داودوأبو،(21330)أحمدوأخرجه.(128)الحميدى(4)

به.سفيانطريقمن(2273)حبانوابن،(913)خزيمةوابن،(0271)ماجهوابن،(1190)

وابن،(419)خزيمةوابن،(13322،48412،55312)وأحمد.حسنحديث:مذىالتروقال

به.الزهرىطريقمن(2274)حبان

به.شيبانطريقمن(15511)أحمداخرجه(5)
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...الصلاةفيوتسويتهالحصىمسحكراهيةبا!الصلاةكتاب

.(1)ريثكأبىبنيحيىعنالدستوائىهشامعن

الدقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمداللهعبدأبووأخبرنا-3591

2/285براهيمإحدثنا/،البزازأيوببنإبراهيمبناللهعبدمحمدبوأأخبرنا،ببغداد

يحيى،حدثنا،هشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،البصرىاللهعبدابن

فإن!لى،وأنتتمسح"لا:قال!لمجيوالنبئأن،معيقيبعن،سلمةأجم!عن

.(2)"الحصىتسويةفواحدةفاعلابدلاكنت

بنجعفربناللهعبدأخبرنا(ظ248/21،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3592

عن،سلمةبنحمادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،أحمد

الحصىمسح:قال!ذرأبىعن،الغفارىبصرةأبىعندينار،بنعمرو

الحدق)3(.سودناقةمائةمنإلئأحبأفعلهاوألا،واحدة

.(4)واحدةالحصىمسحفى!رالنبىعنذزأبىعنمجاهدورواه

ذر.أبىعنوائلأبىعنمجاهدعن:وقيل

الدخول!قبل(بنعلهالحصباء)سوىأنهل!جبهعفانبنعثمانعنوروينا

.(49-47/546)ومسلم،(1207)البخارى(1)

،546/47)ومسلم،(91550)وأحمد.بهإبراهيمبنمسلمطريقمن(946)داودأبواخرجه(2)

وابن،(1911)والشالى،(380)مذىوالتر.بههثامطريقمن(895،896)خزيمةوابن،(48

به.يحىطريقمن(1026)ماجه

صالح.إيشاده:2/723المهذبفىالذهبىوقال.(471)الطيالسى(3)

.(472)الطيالسى(4)

."بنعليهالحصى":مفى(ه-5)
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الصلاةكتاب

الضلاة)1(.فى

يسلمحتىالصلاةفيالترابمنوجههيمسحلاباب

ثناحد،جعفربنابكربوأأخبرنا،!كالمهرجاأحمدبوأوأخبرنا-9335

أنهالقارىجعفرأبىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

جبهته(3)لوضعالحصباء)2(يمسحيسجدهوىإذاعمربنالفهعبدرأيت:قال

خفيفا)4(.مسحا

به،العبثفىالكراهيةوإنما،فيهالمرخصهوالقدروهذاال!ثيخ:قال

وبالله،أولىكانل!حبهعثمانفعلكماالضلاةفىالذخولقبلسؤاهولو

التوفيق.

لو:فقالبالحصىيعبثرجلارأىأنهالمسئببنسعيدعنورؤينا

.()جوارحهخشعتهذاقلبخشع

يسلمحتىالصلاةفىالترابمنوجههيمسحلابافي:

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاك!،أحمدأبوأخبرنا-3594

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

عن،التيمىالحارثبنإبراهيمبنمحمدعن،الهادبنالفهعبدبنيزيدعن

.(2326)فىتقدم(1)

.إ"الحصى:مفى(2)

."الموضع:2/724والمهذبالموطأوفى،النسخفىكذا(3)

.157/1مالك(4)

.(3308،3309)الرزاقوعبد،(1188)الزهدنىالمباركابنأخرجه(5)
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يسلمحتىالصلاةفىالترابمنوجههيمسحلابابالصلاةكتاب

كان:قالأنهالخدرىسعيدأبىعن،الرحمنعبدبنسلمةأبى

كانإذاحتىعاماواعتكف،رمضانمنالوسطالعشريعتكف!الفهرسول

:فقالاعتكافهمنصبيحتهامنيخرجالتىالليلةوهى،وعشرينإحدىليلة

وقدأنسيتها،ثمالليلةهذهرأيتوقدالأواخر،العشرفليعتكفمعىاعتكفكان"من

الأواخر،العشرفى(و21/249فالتمسوها،وطينماءفىأسجدصبيحتهافىرأيتنى

وكان،الفيلةتلكالسماءفأمطرت:سعيدأبوقالوتر".كلفىوالتمسوها

عيناىفأبصرت:سعيدأبوقالالمسجد)1(.فوكف،عريشعلىالمسجد

صبيحةمنوالطينالماءأثروأنفهجبهتهوعلىعليناانصرف!اللهرسول

ص(2)
اويسأبىبنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارىرواه.وعشرينإحدى

يمسحألافىالحديثبهذايحتجالحميدىكان:البخارىقالط.(3)مالكعن

مابعدوجبهتهأرنبتهفىوالطينالماء!رئىالنبئلأن؟الصلاةفىالجبهة

.(4)ىلص

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3595

،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنجمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

.258/4البارىفتح.سقفهمنالماءسقطالمسجد:وكف(1)

.(8610)فىوسياتى،(2691)فىوتقدم.(843)المعرفةفىالمصنف(2)

.(2027)البخارى(3)

يمسحهكانولو،مبلولسجودهمكانلأن؟يدللا:2/724الذهبىوقال.(836)قبلالبخارى(4)

أفضلالأرضعلىالسجودأنعلىيدلبلجمسد،والطيهنالماءيصيبهثممراتمسحهلأرادجبهتهعن

ومنديل.حصيرعلىمنه
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يسلمحتىالصلاةفىالترابمنوجههيمسحلابابالصلاةكتاب

أربع:يقولكانأنهمسعودابنعن،بريدةابنعن،قتادةعن،سعياأخبرنا

يديهبينيمرونوالناسالرجلوصلاةقائما،الزجليبولأن؟الجفاءمن

صلاته،فىوهووجههعنالترابالزجلومسح،يسترهشىءيديهبينوليس

.(1)قولهفىيجيبهفلاالمؤذنيسمعوأن

بنسعيدورواه.(2)مسعودابنعنبريدةابنعنالجريرئرواهوكذلك

عن،أبيهعن،بريدةبنالفهعبدعن/حئةبنجبيربتزيادبناللهعبيد286/2

يقل:ولم،المروربدلالضلاة".فى"والثفخ:قالالهإلا،بمعناهجمحمالنبى

فيه.يضطربونمنكرحديثهذا:البخارئقال.3!ربع

عنمدخ!،التيمئهارونبنهارونرواهوقد:الشيخقمال-3596

ل-الجفاء؟من"أربع:قالصلمجم!هالفهرسولأن،هريرةأبىعن،الأعرج

فلايؤذنالمؤذنيسمعأو،صلاتهمنيفرغأنقبلجبهتهمسحيكثرأوقائما،الرجل

المالينئ،سعدأبو.أخبرناه"صلاتهيقطعمنبسبيليصلىأو،يقولمامثليقول

اللهعبدبنالصمدعبدحدثنا،عدئابنأحمدأبوأخبرنا،ظ249/21

بنهارونبنهارونحذثنى،فديكأبىابنحدثنى،دحيمحدثنا،الذمشقئ

.(4)فذكره.التيمئالهديربنالفهعبد

أوله.علىمقتصرابهعونبنجعفرطريقمن(279)1/336الأوصطفىالمنذرابنأخرجه(1)

به.الجريرىطريقمن3/496البهيهرالتاريخفىالبخارىأخرجه(2)

.3/493،496البهيهرالتاريخفىالبخارىأخرجه(3)

الزجاجةمصباحوفىبه.دحيمعن(964)ماجهابنوأخرجه.2586/7الكاملفىعدىابن(4)

نضعيفه.علىاتفقوارقد،هارونبنهارونفيه:(347)
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يالهـملمحتىالصلا!فىالترابمنوجهه!مسحلابابالصلاةكتاب

عديهإ2(.الثقاتيتابعهلامماوغيرهالأعرجعنأحاديته:أحمد)1(أبوقال

بقهارون:قاقالبضارىحدثنا،الجنيدىحدثناأحمد:أبوقال

("زمضأخوهو:يقال،الأعرجعنيووى،حديثهفىيتابعلاهارون

المدنى.التيمى

أنهعباسأسقعنوروىءضعيفةكف!أخرأوجهمنروىوقد:الشيخقال

.(خزويساإيتشفدحتئالضلأةفىائترابمنوجههيمسحلا:قال

محمارالعباس!!أبوح!ثنا،القاضىأصحسناابقبكرأبووأخبونا-3597

عن،لثئعبةحدثنا،محاضحدثخامحملإ،بقالعباسحدنما،يعقوبابن

مالاالإنستعلع!تصعنىهكئ،ضسأاتراىلا:قالعميرلنعبيدعن،البنانىثابت

،همخبلهيحدث!ا:العباسنقال.وجههفىالسئجودأثودام

أنهأحسنأومحملى،انجؤاءهـتعذهأنه!سبنسعيدعنوروينا:الشيحقال

(1

(2

(3

(4

.7/2586أكامكافىعدىأبن

عليهالكلامينظر،محررأبوأضيمىاشىالؤالهديربنمحرربناللهعبدبنهارونبنهارونهو

أتالكماتهذيبو،3/94والمجروحين،68لم9أضعديلواوالجرح،8/226الكبيرالتاريخ:فى

حجرأبنوقال.ضعنوه:72د/2المهاذبفىالذهبىقال،15الماالتهذيبوتهذيب،191لم30

ضعيف.:313لم2التقريبفى

وذكره،المكررةبالهـأءمحررأسمهفيمنأجخارىاذكره:المزىرقال،عدىوابن،م،سفىكذا

الكبيرالتاريخوينظر.27/273الكماكتهذيب.والزاىبالراءمحرزاسمهفيمنوغيرهحاتمأبىابن

.7/143الثافعىاخرجه

به.محاضرطريقمن3/272الحليةفىنجمأبواخرجه
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الصلاةكتاب

.(1)اسأببهيرلم

السجود!أثرمنرهه-وجوفى)سيماهتمباب:

(29:الفتحأالئصجود،أثرئنرهه-وجوفىأسيمماهتمباب:

بنأحمدالحسنأبوأخبرنا،إبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-3598

عن،صالحبناللهعبدحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

)سيماهتم:قولهفىعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالحبنمعاوية

.(2)الحسنتم!لا:قال!.الئمجود!أثرئنرهه-وجوق

بالكوفة،المحاربئجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-3599

حدثنا،نعيمأبوأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنجعفرأبوأخبرنا

من:قال!عليهفسلمعمرابنإلىرجلجاء:قال!النضربىأسالمعن،العمرى

الأثرهذاما:فقال!سوداءسجدةعينيهبينورأى.فلانحاضنكناأ:قال!؟أنت

وعمربكروأبالمجؤاللهرسول!صحبت(3)دقف،و250/21؟عينيكبين

شىء؟منههناترىفهل،!عروعثمان

الضفار،اللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدبوأوأخبرنا-0036

بنأشعثعن،إسرائيلحدثنا،نعيمأبوحدثنا،البرمح!محمدبنأحمدحدثنا

صورةإنالفه(4)دبعيا:فقال!أثرارأىائهعمرابنعن،أبيهعن،الشعثاءأبى

.(4744،4747)شيبةأبىابنومصنف،(2420)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

به.صالحبناللهعبدطريقمن323/21تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

"فقال!.:سفى(3)

عبد!."أبا:سفى(4)
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السجود!أثرمنوجوءههرق)سيصاهئمباب:الصلاةكتاب

.(1)صورتكتشنفلا،وجههالزجل

حدثناحمشاذ،بنعلئحدثنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5136

ثورعن،سفيانعن،الأشجعئالليثأبىبنإبراهيمحدثنا،الهيثمينيزيد

ثفنة)2(مثلأثربوجههاامرأةالدرداءأبورأى:قالعونأبىعنيزيد،ابن

.(3)كلخيراكان/بوجهكهذايكنلملو:فقالالعنز،

سيماء.هىماوالله:وقالأنكرهأنهيزيدبنالسائبعنوروينا

سهلأبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-3652

القطانعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا،المهرجافبشربنأحمدينبشر

موسى،بنالفضلحدثنا،الخراسانئالعزيزعبدبنمحمدحدثنا،البغدادئ

و(4)
الزبيرجاءهإذيزيدبنالسائبعندكنا:قالالرحمنعبدابنهوجعيدعن

هىماوالفه،وجههأفسدقد:فقالعوفبنالرحمنعبدبنسهيلابن

وجهىفىالسجودأثرماوكذاكذامذوجهىعلىصليتلقدواللهسيماء،

.،شيئا)

(1

(2

(3

(4

(5

ابنأخرجه(

بكسرالننة(

أئرمنغلظ

ابنأخرجه(

م،سفى(

(4402،3

.56؟/4

ابنأخرجه(

به.أشعثطريقمن(3151)شيبةابى

فيهويحصل،وغيرهماكالركبتين،بركتإذاأربعذاتكلمنالأرضولىما:الفاء

.2ا؟،1/215الهايةينظرالسجود.أثرمنجبهتهاعلىكانماهناوالمراد،البروك

به.ثورطريقمن(3152)شيبةأبى

نىائصوابعلىوسياتى،الصوابهووالمثبت"حميد".:2/725والمهذب،

الكمالتهذيبينظرالجعيد.:ويقال.الرحمنعبدبنالجعدوهو.(666.20291

بن-الفضلطريقمن(6685)والطبرانى،(2418)والمثانىالآحادفىعاصمأبى
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الصلاةفىالتخصركراهيةبابالصلاةكتاب

فضلبنالعباسمنصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-0336

حدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،الهروئالضبئ

.السجود!اثرئنرهه-وجوفىسيماهتم!و:لمجاهدقلت:قالمنصورعن،جرير

مثلعينيهبينيكونأحدهمإن،لا:فقال؟الإنسانوجهفىال!جودأثرأهو

.(1)الخشوعولكنه-الشرمنيعنى-اللهشاءكماوهوالعنزركبة

أبىبنجعفرعن،ثعلبةعنجرير،وحدثنا:قال،ظ3604-250/21

.(2)الأرضوثرىالطهورندى:قالجبيبربنسعيدعن،مغيرة

الصلاةفىالتخصركراهيةباب

حدثنامطر،ابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-3605

عن،أيوبعن،زيدبنحمادأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنبراهيمإ

51رو.الضلاةفىالتخصرعننهى:قالز!بههريرةبىأعن،سيرينبنمحمد

فىالخصرعننهى:وقالحضادعنالنعمانأبىعن""الصحيحفىالبخارى

الضلاة)3(.

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرناوقد-6036

،أتوبعن،زيدبنحمادحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

.ثقاتورجاله:107/7المجمعفىالهيثمىوقالبه.=موسى

به.جريرطريقمن21/324تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

به.جريرطريقمن21/325تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

.(9121)الخارى(3)
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الصلاةفىالتخصركراهيةبابالصلاةكتاب

فىالتخصرعنلمج!اللهرسول!نهى:قال!رضربخههريرةأبىعن،سيرينابنعن

.(1)الصلاة

الله،عبدابنبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3607

بنهشامحدثنا،المباركابنحدثنا،حبانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

نأمج!ليج!اللهرسول!نهى:قالهريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعن،ح!ان

موسى،بنالحكمعن""الصحيحفىمسلئمرواهمختصرا)2(.الرجليصلى

هشامعنأسامةوأبىخالدأبىحديثمنأيضاوأخرجه،المباركابنعن

:هشامعنالقطانيحيىحديثمنأخرجهلكنهالبخارىإليهوأشار.(3)اذكه

(4)و

لهى.

محمدبنعلئالحسينأبوأخبرناوقد-0836

حدثنا،يحيىبنمالكحدثنا،المصرىمحمدابن

هرأبىعن،سيرينبنمحمدعن،حسانبنهشام

النبىعنذكره:لهشامفقلت.الصلاةفىالاختصار

نعم.

علىأخبرنا،بشرانبن

أخبرنا،هارونبنيزيد

عننهى:قال!دتماجمسبهيرة

:أى،برأسهفقال!صهـلىسيي!؟

.(2622)والطيالسى،(882)الصغرىفىالمصنف(1)

به.المباركابنطريقمن(889)والنسائىبه.سفيانبنالحسنعن(2285)،احباابنأخرجه(2)

وابن،(889)والشائى،(383)مذىوالتر،(479)داودوأبو،(7175،8374،1819)وأحمد

به.هشامطريق!ق(908)خزيمة

.(46/545)مسلم(3)

.القطانيحيىطريقمن(1220)،(1219)عقبالبخارى(4)
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الصلاةفىالتخصركراهيةبابالصلاةكتاب

بنأحمدأخبرنا(و21/251،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-3609

بنيزيدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدابنيعنىالفهعبدحدثنا،جعفر

يدهيضع:قالالاختصار؟ما:لهشامقلنا:فقال:زادبمثلهفذكره.هارون

.(1)يصفىوهوخصرهعلى

معنىل!بههريرةأبىعنسيرينبنمحمدعنعلقمةبنسلمةوروى

التفسير.هذا

أبىعنسيرينابنعنهشامعنيونسبنعيسىعنوروى-0361

.أخبرناالنار"أهلراحةالصلاةفى"الاختصار:قاللمجع!الفهرسولأند!لا!بههريرة

خزيمة،بنإسحاقبنمحمدبنالفضلبنمحمدأخبرنا،عثمانأبوالإمام

أبوحدثنا،المصرىالمغيرةبنالرحمنعبدبنعلئأخبرنا،جذى/أخبرنا288/2

.(2)فذكره.يونسبنعيسىحدثناالحزاخ!،صالح

ببغداد،المقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-3611

الحسنبنموسىحدثنا،الخطبئعلىبنإسماعيلمحمدأبوأخبرنا

عن،محمدعن،عونابنعن،وهيمبحدثنا،أسدبنمعلىحدثنا،النسائئ

.(3)الصلاةفىالتخصرعننهىمحرالنبىأن،د!لا!نههريرةأبى

(4!
سيرين.بنمحمدعنالزاسبئهلالابورواهوكذلك

.(7897،0793)أحمد(1)

منكر.هذا:2/726المهذبفىالذهبىوقال.(2286)حبانابنوعنه،(909)خزيمةابن(2)

به.الحسنبنموسىطريقمن2/464الموضحفىالخطيبأخرجه(3)

به.هلالأبىطريهمن5/250الغرائبأطراففىكماالدارقطنىأخرجه(4)
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الصلاةفىالنهوضعندالرجلينإحدىتقديمكراهيةبابالصلاةكتاب

المهرجانىالمقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3612

القاضى،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،بها

:قالزيادبنسعيدعنسعيد،بنيحيىحدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا

أعرفه،لاوأناهبع!!!فرعمرابنجنبإلىصليت:قالصبيحبنزيادحدثنى

أردتما:قلتالصلاةقضيتفلما،يدىفنحىخاصركأعلىيدىفوضعت

الصلبعنينهىكان!عاللهرسولإن:قال!هوأنت!هوأنت:قالإلى؟

الضلاة)1(.فى

الضلاة.فىالتخصرعن:وقالسعيدعنإبراهيمبنمكئورواه

.(2)كلذ(ظ21/251كرهاأنهماعباسوابنعائشةعنوروينا

الضلاةفىالنهوضعندالرجلينإحدىتقديمكراهيةباب

:(3)كلذكرهأنهعباسابنعنوروينا

بنمحمدالعبالمىأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3613

يحيىحدثنا،الوليدبنبقيةحدثنا،الفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،يعقوب

:قاللمجؤالنبىعن،جبلبنمعاذعن،معدانبنخالدعنسعيد،ابن

عزالفهإلىالخطاأبغضوالأخرى،وجلعزاللهإلىالخطاأحمثإحداهما"خطوتان

وصححه.يهزيادبنسعيدطريقمن(089)والنسائى،(039)داودوأبو،(4849)أحمدأخرجه(1)

.(799)داودأبىصحيحفىالألبانى

.(3458)والبخارى،(4625،4632-4623)سيبةأبىابنمصنفينظر(2)

.(7365)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)
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الصلادفىقائموهوقدميهبينيصفأنكرهمنبابالصلاةكتاب

وأفا،فسدهالصففىخللإلىنظرفرجلوجلعزاللهيحبهاالتىالخطوةفأما،وجل

وأثبتعليثا،يدهووضعاليمنىرجلهمديقاهـمانالرجلارادفإذااللهيبغضالتى

.(1)"ماقثماليسرى

الصلاةفىقائ!اوهوقدميهبينيصفأنكرهمنباب

أبوأخبرنا،!العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-3614

الفرجبنمحمدبكرأبوحدثنا،النسوىحمويهبن(2)دعسبنمحمداللهعبد

أبىعن،المنهالعن،ميسرةعن،شعبةحدثنا،النضرأبوحدثنا،الأزرق

:فقال،الضلاةفىيعنى،قدميهبينصفرجلارأىأنه،الفهعبدعن،عبيدة

.(4)ئلإأحبكان(3)راوحلوإنهأما،ةن!لاأخطأ

.()الصلاةفىوضمهماقدميهصفأنهالربيربنالفهعبدعنورؤينا

مناليدعلىاليدووضعالقدمينصف:قالأنهمضىفيماعنهورؤينا

مرسل،أبيهعنعبيدةأبىوحديث،موصولالربيرابنوحديث.(6)السنة

(1

(3

(5

(6

ولمالشواهدفىببقيةاحتجفقد،مسلمشرطعلىصحيححديثهذا:وقال،1/272الحاكم

بقوله:الذهبىوتعقبه.مقولمأمونفإنهالمشهورينعنروىإذافإنهالوليدبنبقيةفأما،يخرجاه

.727/2المهذبفىقالوكذا.مقطعمعاذعنخالدافإنلا،

.69/149دمشقتاريخفىجاءوكذا،(5965)فىسيأتىكماوالمثبت"سعيد".:م،سفى

الخهايةينظرمنهما.كلإلىالراحةليوصلمرةالأخرىوعلىمرةقدميهإحدىعلىاعتمدأى

2/274.

.(35)النساثىضعيففىالألبانىإسنادهوضعف.بهشعبةطريقمن(892)النسائىأخرجه

.(7137،8136)ضيبةأبىابنمصنفينظر

.(2368)فىتقدم
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الصلاةكتاب

.أت!الىوالذ

القيامطولعليهشقإذاالعصاعلىألاعتمادفىالوخصةباب

القيامطولعليه!شإذاالعصاعلىا!عتمادنماالزخصةبافي

الحسنأبوأخبرنا،الحافأاللهعبدبنمحمد(و21/252أخبرنا-3615

الؤهرى،إسحاشأبنإبرأهيمحدثنا،بالكوفةالشيبانئعقبةبنمحمدبنعلئ

بنحصينعن،الوحمنعبدبنشيبانأخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا

أصحمابى:بعضلىفقالالوقةقدمت:قاليسافبنهلالعن،الوحمنعبد

بصةوالىإفدفعنا.غنيمة:قلت:قالغبهجميماالنبىأصحابمنرجلفىلكهل

ذاتلاطيةقانسولىعليهفإذأ،(1)هلدإلىفخنظرنبدأ:لصاحبىفقلت،معبدابن

بعدلهفقلنا،صلاتهفىعصاعلىمعتمذهووإذا،2أغبرخزوبرنس،أذنين

أسنلماط!غعي!اللهرسولأنر!ك!!محصنبنتقيسأمحدثتنى:فقال،سفمناأن

.3عليهيعتمدمصلاهفىعمودااتخذاللحموحمل

2/289إسماعيلأخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا/-6136

عن،معاوية(4)وبأحدثنانصر،بنسعدانأخبرناالصفار،محمدابن

واستقامةوالطريقةالسيرةوحسنوالوقار،السكينةمنالإنسانعليهايكونالتىالحالة:الدل(1)

.2/131النياية.والهيئةالمنظر

،غيرهأوجبةأودراعةمنبهملتزقمنهرأسهثوبكل:والبرنس،بهملصقةبالرأسلازقة:لاطية(2)

.1/357المعبودعونينهظر.الترابلونلونهكأنوأغبر:،وحرير،صوفمنتنسجثياب:والخز

بنلوابصةيخرجالمأنهماغيرالشيخينشرطعلىصحيهححديث:وقال،1/264،265الحاكم(3)

الذهبىوقال.بهشيبانطرية!من(948)داودأبوواخرجه.الذهبىووافقه،إليهالطريقلفسادمجد

.(5418)عقبسيأتىو.ومسلمالبخارىشرطعلى:داودأبىإسنادعن2/727

.25/123الكمالتهذيبوينظر،2/727المذبفىجاءكماالصوابهووالمثبت.م،سمنمقط(4)
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الصلاةكتاب
الصلاةفىاليدتشبيككراهيةباب

العصىعلىيتوكئولط!ؤالفهرسولأصحابكان:قالعطاءعن،الحجاج

الضلاة)1(.فى

الصلاةفىاليدتشبيككراهيةباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-1736

:قالأميةبنإسماعيلعن،الوارثعبدحدثنا،هلالبنبشرحدثنا،داود

صلاةتلك:عمرابنقال:قال،يدهمشثئروهويصفىالزجلعننافعاسألت

.(2)عليهمالمحغضوب

بعدماالأصابمبينالتشبيكعنالنهىفىعجرةبنكعبوحديث

عامثبتإنوهو.(3)الجمعةكتابموضعه،الصلاةيدخلمابعدأو!وضأ،

.الصلواتجميعفى

الصلاةفىالأصابع!قيعكراهيةباب

.(4)ويكرههعنهينهىكانأنهعباسابنعنروينا

بنأحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا(ظ3618-252/21

بنالليثأخبرنا،مريمأبىابنأخبرنا،الواحدعبدبنعبيدأخبرنا،إسحادتى

صاحبمعاذأبيهعن،حذثهمعاذبنسهلأنفائد،بنزبانعنسعد،

به.حجاجطريقمن(3423)شيبةأبىابناخرجه(1)

.(876)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(993)داودوأبو،(884)الصغرىفىالمصنف(2)

.(5948)فى)3(سياتى

.(7350)شيبةابىابنمصنفينظر(4)
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الصلاةكتاب
وغيرها...الصلاةفىالتثاؤبكراهيةباب

والملتفت،،الصلاةفى"الضاحك:قاللمجج!اللهرسولأن،لمجج!اللهرسول

فائدبنوزبان.الجهنئأنسابنهومعاذ.(1)"واحدةبمنزلة،أصابعهوالمتفقع

أعلم.والله،2لمحوىعير

وغيرها،الصلاةفىالتثاؤبكراهيةباب

ذلكعندبهيؤمروما

بنأحمدبنبشرسهلأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-3619

بنمخلدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(التميمئمحمود

حدثنا،المروزىسليمانبنيحيىبنمحمدحدثنا:قالاالباقرحئجعفر

المقبرئ،عن،ذئبأبىبنالرحمنعبدبنمحمدحدثنا،علىبنعاصم

ويكرهالعطاسيحبتعالىالله"إن:قالجمييالنبىعن،هريرةبىأعن،بيهأعن

:يقولأنيسمعهمسلمكلعلىحقاكان،اللهوحمدأحدكمعطسفإذا،التثاؤب

مافليردأحدكمتثاوبفإذا،الشيطانمنهوفإنماالتثاؤبوأما.اللهيرحمك

.(3)"هنمالشيطانضحك.هاه:قالإذاأحدكمفإن،استطاع

به.زبانطريقمن(15621)أحمدوأخرجه.(876)الصغرىفىالمصنف(1)

،443/3الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالحمراوى.جوينأبوالمصرىفائدبنزبانهو(2)

،281/9الكمالوتهذب،313/1حبانلابنوالمجروحين،616/3والتعديلوالجرح

صلاحهمعالحديثضعيف:257/1التقريبفىحجرابنوقال،3"8/3التهذيبوتهذيب

وعبادته.

،(5028)داودوأبو،(9530)وأحمدبه.علىبنعاصمعن(3289،6226)البخارىأخرجه(3)

به.ئبةأبىابنطريقمن(42001،43001)الكبرىفىوالنسالى،(2747)والترمذى
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وغيرها...الصلاةفىالتثاؤبكراهيةبابالصلاةكتاب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-3625

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

بنيحيىحدثنا،يعلىأبوأخبرنا،جعفرأبىابنعمروأبوأخبرض!،الحافظ

أبيه،عن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،جعفربنإسماعيلحدثنا:قالاأيوب

تثاوبفإذا،الشيطانمن"التثاؤب:قال!عالفهرسولأن،ل!نههريرةأبىعن

يحيىعن(و253/21""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)"استطاعممافليكظمأحذكم

(2)بر
.وعيرهأيوبابن

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-1362

الحافظ،الفهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(وكيععن،العلاءابنحدثناداود،

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثناالوليد،أبوأخبرنى

سعيدأبىابنعن،صالحأبىبنسهيلعن،سفيانعن،وكيعحدثنا

الصلاةفىأحدكمتثاوب"إذا:قال!الفهرسولعن"أبيهعن"الخدرئ

أبىعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(3)"يدخلالشيطانفإن،استطاعمافليكظم

.14أشيبةأبىابنبكر

طريهقمن(2337)حبانوأبن،(092)خزيمةوابن،(037)مذىوأقى،(9162)أحمدأخرجه(1)

به.إسماعيل

.(5آ/2994)مسلم(2)

وأحمد.بهوكغطريقمن(12621)أحمدوأخرجه.(5680)ضيبةأبىوابن،(2705)داودأبو(3)

به.سهيلطريقمن(919)خزيمةابنو،(5026)داودوأبو،(2995/57)ومسلم،(19161)

.(59/2995)مسلم(4)
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بالعطاسالشديدالصوترمعكراهيةبابالصلاهكتاب

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-3622

معمر،أخبرنا،الرزاتعبدحدثنا،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الصفار

2/290ولم."فيهعلىيده"فليف!ح:لظولألاإ/لشوهفذكصه.صالحبىأابنسهيلعن

العزيزوعبدالمفضلبتبشرحديثمنمسلموأخرجه.(1)الصلاةيذكر

.(2)اللفظهذابمعنىسهيلعنالدراوردى

بالعطاسالشديدالصوتزفعكراهيةباب

العطارأحمدبنمحمدصادقوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3623

العطار،عيسىبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

سمى،عن،عجلانبنمحمدعن،إسرائيلحدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا

غضعطسإذاعديه!اللهرسولكان:قال!هريرةأبىعن،صالحأبىعن

.3وجههوخمرصوته

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3624

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

صالح،أبىعن،سمئحدثنى:قالعجلانابنعن،سعيدبنيحيىحدثنا

ثمفيهعلىثوبهأويدهمسكأعطسإذا!واللهرسولكان:قالهريرةبىأعن

منخخب(.-907)حميدبنوعبد،(11323)أحمدوعه،(3325)الرزاقعبد(1)

.(57/2995،58)مسلم(2)

الأوسطفىوالطبرانى،(6663)يعلىوأبو،1/385سعدوابن،(1157)الحميدىأخرجه(3)

به.عجلانابنطريهتمن(6154)المعرفةفىوالمصنف،(1849)
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الصلاةكتاب

.(1)صوتهبهاخفض

الصلاةتحسينفىالترغيبباب

(ظ253/21أبيهعنالنوفلىالملكعبدبنيزيدبنيحيىوروى-3625

العطسةيكرهكالنلمج!الفهرسولأدن،هريرةأبىعن،فراهيجبنداودعن

،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرظه.المسجدفىالشديدة

حدثنا،الجوهرىسعيدبنإبراهيمحدثنا،المنبجئسنالنبنعمرأخبرنا

،3)!يعضيزيدبنيحيىأحمد:أبوقال.(2)الملكعبدبنيزيدبنيحيى

.(4)ضعيفيزيدووالده

كفاية.الأؤلالحديثوفى:الشيخقال

الصلاةتحسينفىالترغيبباب

أبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-3626

أبوحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىأخبرنا،يعقوببنمحمدالقهعبد

حدثنى:قالالعاصبنسعيدبنعمروبنسعيدبنإسحاقحدثناالوليد،

سمعت:فقالبطهوره،فدعاعثمالنعندكنت:قالأبيهعنأبى،

وضوءهافيحسنمكتوبةصلاةتحضرهمسلبمامرىمن"ما:يقوللمجيهالقهرسول

حديث:مذىالتروقال،بهسعيهدبنيحىطريقمن(5274)مذىوالتر،(9205)داودأبوأخرجه(1)

صحيح.حسن

.7/2702عدىوابن،(9356)الشعبفىالمصنف(2)

والتعديلالجرح:فيعليهالكلامينظرمدينى.النوفلىالمغيرةبنالملكعبدبنيزيدبنيحىهو(3)

.6/281الميزانولسان،4/144الاعتدالوميزان،7/2702عدىلابنوالكامل،9/198

.(648)فىترجمتهمصادرتقدمت(4)
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الصلاةتحسينفىالترغيببابالصلاةكتاب

وذلك،كبيرةيؤتلمما،الذنوبمنقبلهالماكفارةكالتإلاوركوعهما،وخشوعها

أبىعنوغيرهالشاعربنحخاجعن""الصحيحفىمسلمرواهالدهركفه")1(.

الؤليد)2(.

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3627

حدثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

سعيدأبىبنسعيدحدثنى:قالكثيرابنيعنىالوليدعن،أسامةأبو

ثميوماهيج!هي!الفهرسولصفى:قالرضرجمبههريرةأبىعن،أبيهعن،المقبرى

يصلى؟كيفعلىإذاالمصلىو!نيألا؟صلاتكتحسنألافلان"يا:فقالنصرفا

مسلمرواه.(3)"ئديبينمنأبصركماورائىمنلأبصروالفهإنى،لنفسهيصلىفإنما

.(4)أسامةأبىعنكريبأبىعن""الصحيحفى

وأ21/254العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-3628

علىبنحسينحدثنا،عفانبنعلىابنهوالحسنحدثنا،يعقوببنمحمد

عن،الأحوصبىأعن،الهجرىيعنىبراهيمإعن،زائدةعن،الجعفئيعنى

حيثوأساءهاالنالريراهحيثالصلاةأحسن"من:قال!ع!النبىعن،اللهعبد

والبزار،(2131)عوانةوأبو،(منتهخب-57)حميدبنعبدوأخرجه.(877)الصغرىفىالمصنف(1)

.(20794)فىوسيأتىبه.الوليدابىطريقمن(411)

.(7/228)مسلم(2)

(474)خزيمةوابن.بهمةأساأبىطريقمن(871)النسائىوأخرجه.(878)الصغرىفىالمصنف(3)

به.سعيدطريقمن

.(108/423)مسلم(4)

-395-



2/291

الصلاةتحسينفىالترغيببابالصلاةكتاب

.(1)"هئربهايستهيناستهانةفتلكيخلو،

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3629

الأصبهانى،سعيدبنمحمدحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،الصفاراللهعبد

عاصمعن،عجرةبنكعبطبنإسحاقبنسعدعن،الأحمرخالدأبوحدثنا

:قالل!دعبهاللهعبد/بنجابرعنلبيد،بنمحمودعن،قتادةبنعمرابن

ممااللهرسوليا:قالواالسرائر".وشركإئاكمافماس"أيها:فقاللمجحؤالنبئخرج

نظرمنيرىلماجاهذاعلاتهفيزينفيصلىالرجل"يقوم:قالال!رائر؟شرك

السرائر")2(.شركفذلك،إليهالناس

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-5363

،سفيانعن،حفصبنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،العباسأبو

:قالأنهالفارسىسلمانعنالجعد،أبىبنسالمعننصر،أبوحدثنا

.(3)للمطففينقيلماعلمتمفقدنقصومن،لهأوفىوفىفمن،مكيالالضلاة

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابن(4)الحسينأبووأخبرنا-3631

طريقمن(1751)يعلىوأبو،(3738)الرزاقعبدوأخرجه.(880،881)الصغرىفىالمصنف(1)

.ضعفوهالهجرى:2/730المهذبفىالذهبىوقالبه.الهجرى

بنجابرذكردونبهخالدأبىطريهت!(937)خزيمةابنوأخرجه.(3142)الشعبفىالمصنف(2)

حسن.إسناده:2/730الذهبىوقالاللهعبد

الز!دفىالمباركوأبن.بهسفيانعن(373.)الرزاقعبدوأخرجه.(0315)الشعبفىالمصنف(3)

وقال.بهنصرأبىطريقمن(2993)شيةأبىوابنبه.سالمعنرجلعنسفيانعن(1192)

منقطع:2/730المهذبفىالذهبى

.""الحسن:مفى(4)
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دفنهاوكفارتهاخطيئةالمسجدفىالبزاقبابالصلاةكتاب

نصربىأعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

.بمعناه،الرحمنعبدبناللهعبدوهو

دفنهاوكفارتهاخطيئةالمسجدفىالبزاقباب:

بنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3632

حدثنا،شعبةحدثنا،آدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،الأسدىالحسن

دى"البزاق:!اللهرسولقال:يقولل!عبهمالكبنأنسسمعت:قالقتادة

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)((اهنفد(ظ21/254وكفارتهاخطيئةالمسجد

(2)ريوص-

شعبه.عناخروجهمنمسلمواخرجه،إيالسأبىبنادم

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3633

،قتادةعن،عوانةأبوحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا

خطيئةالمسجدفى"البزاق:صطاخصاللهرسولقال:قالمالكبنأنسعن

(4)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"اهددوكفارتها

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3634

بناللهعبدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبىمولىواصملحدثنا،ميمونبنمهدىحدثناعبيد،بنأسماءبنمحمد

به.شعبةطريوتمن(1309)خزيمةوأبن،(474)داودوأبو،(12775)أحمدأخرجه(1)

.(552/65)ومسلم،(514)البخارى(2)

وأحمد.بهعوانةأبىطريقمن(722)والخسائى،(572)والترمذى،(475)داودأبوأخرجه(3)

به.قكادةطريقمن(13"9)خزيمةوابن،(476)داودوآبو،(14!06212،12890،75)

.(552/55)مسلم(4)
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يصلىوهوبزقمنبابالصلاةكتاب

تميمحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنه!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(عيينة

واصل،حدثنا،ميمونبنمهدئحدثنا،فزوخبنشيبانحدثنامحمد،ابن

:قالذرأبىعنالأسود،أبىعن،يعمربنيحيىعن،عقيلبنيحيىعن

فىفوجدتوسيئها،حسنهاأمتىأعمالعلئ"عرفحت:كعيهالفهرسولقال

تكونالنخاعةأعمالهامساوىفىووجدت،الطريقعنيماطالأذىأعمالهامحاسن

بنمحملىبناللهعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"تدفنلاالمسجدفى

(2)صص
.فزوخبنوشيباناسماء

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأجمرأخبرنا-3635

حدردأبىبنالرحمنعبدعن،مودودأبوحدثنا،القعنبئأخبرنا:قالداود

فىخل"من:مجميهاللهرسولقال:يقولرفجبههريرةأباسمعت:قالالأسلمى

ليخرجثمثوبهفىفليبزقيفعللمفإنفليدفنه،فليحفزتنخم،أوفيهفبزقالمسجد

(3)
.به"

يصلى4وهوبز!منباب

ابنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3636

)ح(شعبةحدثنا،سواربنشبابةأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

طريقمن(1308)خزيمةوابن،(230)المفردالأدبفىوالبخارى،(21567)أحمداخرجه(1)

به.ميمونبنمهدى

.(57/553)مسلم(2)

وقال.بهمودودأبىطريقمن(0131)خزيمةوابن،(7531)أحمدواخرجه.(477)داودأبو(3)

صحيح.حسن:(452)داودأبىصحيحفىالألبانى

الروذبارى".،ظ21/254علىأبو)أخبرنا:سفىبعده(4)
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يصلىوهوبزقمنبابالصلاةكتاب

أبىابنصالحوأبوإملاءالزاهدعثمانأبىبنالملكعبدسعدأبووحدثنا

الفضلأبوحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىمحمدأبوأخبرنا،قراءةطاهر

جعفر،بنمحمدحدثنا،العبدىبشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمد

أبىعن،رافعأبىعن،يحدثمهرانبنالقاسمسمعت:قالشعبةحدثنا

فحتتها)1(،فقمت،القبلةفىبزاقاأونخامةرأىأنهص!ي!النبىعن،هريرة

فىيتنخعأوفيبزقيصلىوهورجليأتيهأنأحدكم"أيحب:لمجج!اللهرسولفقال

تحتأويسارهعنولكن،يمييهعنولايديهبينلمزقفلاأحدكمصلىإذا؟وجهه

292/2فىمسلمرواه/غندر.حديثلفظ.(2)"هكلدفثوبهفىبزقوإلا،قدمه

.(3)رفعجبنمحمدعنالمثنىبنمحمدعن"الصحيح"

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3637

القاسمعن،هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

"إذا:لمج!اللهرسولقال:قالز!نجههريرةأبىعن،رافعأبىعن،مهرانابن

عنولكنيمييه،عنولا،ربهمستقبلفإنه،أمامهلمزقنفلاصلاتهفىأحدكمكان

بعضهثوبهيردثم،ثوبهناحيةفىفليبزقيقدرلمفإن،اليسرىقدمهتحتأويساره

بعضهثوبهيردكيواللهرسولإلىأنظركأنى:ز!كههريرةأبوقالببعف".

(4)(3)

يحيى.بنيحيىعنمسلمرواه.ببعض

م:"فنحيتها".ىف(1)

به.شعبةطريقمن(9366)وأحمدبه.بثاربنمحمدعن(308)النسائىأخرجه(2)

.(؟"./550)مسلم(3)

به.مهرانبنالقاسمطريقمن(0221)ماجهوابن،(055/53)ومسلم،(0574)أحمدأخرجه(4)
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يصلىوهوبزقمنبابالصلاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3638

بنالفهعبدحدثنا،الضغانئ(ظ230/21إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

القبلة،فىنخامةهمح!ا!مجاللهرسولرأى:قالأنسعنحميد،حدثنابكر،

إذاالمرء-إن:أو-أحدكم"إن:قالثمفحكهوجههفىذلكعرفحتىفكرهه

وأيسارهعنفليبزق-القبلةوبينبينهربه:قالأوربه-يناجىفإنما،ملاتهفىقام

"أو:قالثم،!ىعلىبعضهوردفيهفبزقثوبهبطرفأخذثم."قدمهتحت

.(1)"اذكهليفعل

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-3639

بنإسماعيلحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

فىنخامةرأىصللىكيح!النبئأن،مالكبنأنسعن،الطويلحميدحدثنا،جعفر

"إن:قالثم،بيدهفحكهافقام،وجههفىرئىحتىعليهذلكفشق،القبلة

لمصمنفلا-القبلةوبينبينهربهإن:أوربه-يناجىفإنهملاتهفىقامإذاأحدكم

فبصقردائهبطرفأخذثم.((قدمهتحتأويسارهعنولكن،قبلتهفىأحدكم

فىا!ارىرواه.(2)"اذكيفعل"أو:فقالبعضإلىبعضهرذثم،فيه

.(3)رفعجبنإسماعيلعنقتيبةعن""الصحيح

بنالرحمنعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-0364

.(1216)فىتخريجهتقدم(1)

به.جعفربنإسماعيلطريةطمن(307)النسالىأخرجه(2)

.(504)البخارى(3)



فارغاكانإذايسارهعنيبزقإنماأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

حدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسن

إذاالمؤمن"إن:!ك!لم!!كااللهرسولقال:يقولمالكبنأنسسمعت:قال!قتادة

يسارهعنولكن،يمينهعنولايديهبينلمزقنفلا،ربهيناجىفإنماصلاتهفىكان

تحتأويسارهعن"ولكن:شئعبةعنالحوضئعمرأبوقال!.1((قدمهتحت

.((رجله

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3641

عن،قتادةعن،شعبةعن،الحوضئعمرأبوحدثنا،مئالدارسعيدبنعثمان

عنولايديهبينأحذكميتفلن"لا:قال(و21/256ه!يكالنبىعن،مالكبنأنس

آدمعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(2)((رجلهتحتأويسارهعنولكن،يمينه

عنغندرحديثمنمسلموأخرجه،الحوضىعمرأبىوعنإياسأبىابن

.3ادمحديثنحوشعبة

فارغاكانإذايسارهعنيبزقإنماأنهعلىالدليلباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2436

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

اللهعبدبنطارقعن،حراشبنربعىعن،منصورعن،سفيانعن،حفص

طريقمن(4121)والبخارى،(91280،13889)أحمدوأخرجه.(180)الإمامخلفالقراءة(1)

به.شعبةطريقمن(7175)والبزار،(2267)حبانابنأخرجه(2)

.(155/45)ومسلم،(214،134)البخارى(3)
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2/293

دضها...قدمهتحتأويسارهعنبزقإنأنهعلىالدليلبابالصلاةكتاب

عنولايديكبينتئصقنفلاصليت"إذا:لمججرالفهرسوللىقال:قالالمحاربى

(1)كأن،برجلهوقال."قدمكتحتأوفارغا،كانإنشمالكتلقاءوابصق،يمييك

.2مهبمد

.(3)((اليسرىقدمهتحت"أو:فقالمنصورعنالأحوصأبوورواه

قدمهتحتأويسارهعنبزقإنأنهعلىالدليل/باب

اليسرىبنعلهدلحهاأودفنها

بنأحمدحدثنا،لقطانابكربوأأخبرنا،الفقيهطاهربوأأخبرنا-4336

ماهذا:قالمنئهبنهمامعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،يوسف

فلاللفلاةأحدكمقام"إذا:ه!عالفهرسولقال:قالل!جنههريرةأبوثناحلى

ولكنملكا،يمييهعنفإن،يمييهعنولامصلأه،فىداممااللهيناجىإنه،أمامهلمصق

عن("الصحيحفىالبخارىرواهفيدفنها")4(.رجلهتحتأوشمالهعنليبصق

.()الرزاقعبدعننصربنإسحاق

.""كأنه:2/732المهذبفى(1)

خزيمةوابن،(1201)ماجهوابن،(572)والنسائى،(571)والترمذى،(12722)أحمداخرجه(2)

،(27222،27223)وأحمد.صحيححسنحديث:الترمذىوقالبه.سفيانطريقمن(876)

به.منمورطريقمن(877)خزيمةوابن

به.ا،حوصأبىطريقمن(478)داودأبواخرجه(3)

حبانوابن،(8234)احمدطريقهومن،(1686)الرزاقوعبد،(955)الصغرىفىالمصنف(4)

(1783،2269).

.(416)البخارى(5)
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القبلةعنالنخاعةحكفىجاءمابابالصلاةكتاب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-3644

:قالزريعبنيزيدحدثنا،مسددحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

!صالنبىمعصلىأنه،أبيهعن(ظ256/21،العلاءأبىعن،الجريرىحذثنى

يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)اليسرىبنعلهفدلكهافتنخع

الشخير.بنالفهعبدبنيزيدهوالعلاءوأبو.2زريعبنيزيدعن

القبلةعنالنخاعةحكفىجاءماباب

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3645

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالمزكىإسحاقأبىابنزكريا

ابنعن،يزيدبنيونسأخبرك:وهبطابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا

سعيدوأباهريرةأباسمعأنه،الرحمنعبدبنحميدأخبرنى:قالشهاب

حصاةفتناولالقبلةفىنخامة)3(!ج!اللهرسولرأى:يقولانر!يهنماالخدرئ

وأيسارهعنوليبصق،يمييهعنولاالقبلةفىأحدكميتنخم"لا:قالثم،فحكها

ابنعنوغيرهحرملةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"اليسرىرجلهتحت

وأحمدبه.زريعبنيزيدطريقمن(878)خزيمةوابن.بهمسددعن(483)داودأبوأخرجه(1)

من(2272)حبانوابن،(878)خزيمةوأبن،(726)والنسائى،(01631،16313،16319)

به.الجريرىطريق

.(554/59)مسلم(2)

"نخاعة".:سفى(3)

حبانوابن،(875)خزيمةوابن،(3997)الأشرافتحفةفىكماالكبرىفىالنسائىأخرجه(4)

من(761)ماجهوابن،(11550،11837،11880)وأحمدبه.وهبابنطريقمن(2268)

به.الزهرىطريق
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القبلةعنالنخاعةحكفىجاءمابابالصلاةكتاب

.(1)شهابابنعنأخروجوهمنالبخارىوأخرجه،وهب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-3646

حدثنا،يوسفبناللهعبدحدثنا،الص!سغاض!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

جدارفىبصاقارأىصللىجرالفهرسولأن،عمربنالفهعبدعن،نافععن،مالك

قبليبصقفلايصلىأحدكمكمان"إذا:!الالنالسعلىأقبلثم،فحكهالقبلة

.(2)"ىلصإذاوجههقبلتعالىاللهفإن،وجهه

بنمحمذحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرض!،الفهعبدأبووأخبرنا-4736

بنيحيىحدثنا:قالاالعنبرىإسماعيلبنإبراهيمإسحادتىوأبوالإمامنصر

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(3)بمثلهفذكره.مالكعلىقرأت:قاليحيى

.(4)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،يوسفبناللهعبدعن

أخب!هـنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأ257/21وأخبرنا-3648

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحادتىبنمحمدبنالحسن

عمر،ابنعن،نافععن،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمان

أهلعلىفتغيظ،المسجدقبلةفىنخامةرأىإذيخطبهوبينمام!غالنبئأن

يتنخعن".لاأو--ل!زقنفلاصلى،إذاأحدكمقبلتعالىالفه"إن:قالثمالمسجد

تنخعإذا:عمرابنوقالبزعفران.أظنهفيمالطخهثم،بيدهفحتهنزلثم

.(114-804)لبخارىوا،(25)عقب(485)مسلم(1)

.(723)والنسائى،(5335)أحمدطريقهومن،1/194مالك(2)

.(117)الصلاةقدرتعظيمفىنصربنمحمد(3)

.(3./047)ومسلم،(406)البخارى(4)
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الصلاةكتاب
القبلةعنالنخاعةحكفيجاءماباب

بنسليمانعن"الصيم"فىالبخارىرواه.(1)يسارهعنفليتنخعأحدكم

منمسلموأخرجه.بالزعفران-(2)نظأفيما-اللطخكلمةدونحرب

.(3)مالكحديثبمعنىدونهاأيوبعنعليةابنحديث

حدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-4936

عن،عروةبنهشامعن،مالكعن،قتيبةحدثنا،الفريابئمحمدبنجعفر

وأخاطاأوالقبلةجدارفىقابصارأىنهأص!لىلمجلج!النجىعن،ا!رعائشةعن،بيهأ

294/2عنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)هكحف/نخاعة

(6)ءصصء(5)صو

عمر.ابنحديثمنأيضاواخرجاه.!تيبهعنمسلمورواه،مالك

بنأحمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-5365

السمسار،مهرانبنزيادبنأحمدأخبرناببغداد،الأدمئيحيىبنعثمان

مجاهدبنيعقوبعن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،معروفبنهارونحدثنا

بنجابرأتينا:قالالصامتبنعبادةبنالوليدبنعبادةعن،حزرةأبى

يدهوفىهذامسجدنافىصللى!يهييواللهرسولأتانا:فقالمسجدهفىاللهعبد

وابن،(547/51)ومسلم،(0945)وأحمدبه.حرببنسليمانعن(479)دأودأبوأخرجه(1)

به.نافعطريقمن(6111)والبخارى.بهأيوبطريقمن(923)خزيمة

"يظن".:سفى(2)

بنسليمانطريقمنثابتةزيادةهى:2/733الذهبىوقال.(475/15)ومسلم،(1312)البخارى(3)

عنه.زيدبنحمادعنحرب

.(25156)أحمدطريقهومن،1/195مالك(4)

.(945)ومسلم،(4"7)البخارى(5)

السابق.الحديثفىتقدم(6)
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فصرها...قملةصلاتهفىوجدمنبابالصلاةكتاب

/21،بالعرجونفحكها،نخامةالمسجدقبلةفىفرأى،(1)باطابنعرجون

ثم.!ور!ا:قال."؟هنعالفهيعرضأنيحب"أيكم:فقالعليناأقبلثمظأ257

نأيدبئ"أيكم:قالثم.فخشعنا:قال."؟هنعالفهيعرضأنيدبئ"أيكم:قال

قامإذاأحدكم"فإن:قال.اللهرسولياأينالا:قلنا:قال."؟هنعالفهيعرض

رجلهتحتوليبصق،يمينهعنولاوجههقبللمصقنفلا،وجههقبلاللهفإنيصلى

علىبعضهثوبهطوىثم.((بثوبههكذافليقل(2)بادرةبهعجلتفإن،اليسرى

فىبخلوقفجاءأهلهإلىيشتدالحىمنفتىفقام."(3)اريبع"أرونى:بعض

أثرعلىبهلطخثم،العرجونرأسفىفجعلهكجالفهرسولفأخذه،راحته

مسلمرواه.(4)مساجدكمفىالخلوقجعلتمهناكفمن:جابرقال.النخامة

رجلهتحتيسارهعن"ليبصق:وقالمعروفبنهارونعن""الصحيحفى

.()"اليسرى

فصرهاقملةصلاتهفىوجدمنباب

قتلهااوفيه،دفنهاأوالمسجد،منأخرجهاثم

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3651

.137/18النووىثرحمسلمصحيحينظرالتمر.مننوع:طابوابن،الغصن:العرجون(1)

.137/18النووىثرحملمصحيحمنه.بدرتنخامةأوبصقةغبته:أى(2)

النووىثرحمسلمصحيح.بالزعفرانتجمعالطبمنأخلاطهو:الأصمعىقالالعبير؟(3)

81/371.

به.إسماعيلبنحاتمطريقمن(485،624،1532)داودأبوأخرجه(4)

.(0830)مسلم(5)
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فصرها...قملةصلاتهفىوجدمنبابالصللأةكتاب

هشامحدثنا،إبراهيمابنيعنىمسلمحدثنا،مسلمأبوحدثنا،الصفارعبيد

رجلعن،الحضرمىعن،كثيرأبىابنيعنىيحيىحدثنا،الدستوائئيعنى

يقتلها،فلا،يصلىوهوالقملةأحدكموجد"إذا:قال!كالنبئأن،الأنصارمن

.(1)"يصلىحتىيصرهاولكن

منيعنىيخرجها".حتى"فليصرها:يحيىعنمباركبنعلئوقال

المسجد.

بنيحيىابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-3652

بنعلىعن،وكيعحدثناهناد،حدثنا،الرازىيحيىأبوحدثنا،حبان

منرجلعن،لاحقبنالحضرمىعنكثير،أبىبنيحيىعن،مبارك

فىالقملةأحدكموجد"إذا:!يه!اللهرسول(و258/21قال:قالالأنصار

هذا.مثلفىحسنمرسلوهذايخرجها")2(.حتىفليصرهاالمسجد

ابنالفهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-3653

مسلمأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

ابنيعنىاللهعبدرأى:قالخثيمبنالربيععن،زاذانعن،الملائى

الحصباءفىفدفنهافأخذها،المسجدفىرجلثوبعلىقملة!بهمسعود

.(25،26:المرس!تأوأقوتا!)3(أخيآء!كفاتاالأرضتجعل)ألر:قالثم

به.يحيىطريقمن(23485)وأحمدبه.إبراهيمبنمسلمعن(16)المراسيلفىداودأبوأخرجه(1)

.موثقونورجاله:2/20المجمعفىالهثمىوقال

به.وكيععن(7558)شيبةأبىإبنأخرجه(2)

به.الملائىمسلمطريقمن(7560)شيبةأبىوابن،(1747)الرزاقعبدأخرجه(3)
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295/2

المصلىانصرافبابالصلاةكتاب

كالنخامة)1(.يدفنها:المسيبابنوعنمجاهد،عنهذانحوويذكر

(3)القمليقتلجبلبنمعاذرأيت:قالأنهيخامر)2(بنمالكعنورؤينا

الصلاةفىالقملبقتلبأسلا:قالالحسنوعن.(4)الصلاةفىوالبراغيث

.(د)يعبثلاولكن

المصلىانصرا!باب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3654

)ح(الأعمشعن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

حدثناالصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىوأنجرنا

الأعمش،/عن،شعبةحدثنا،الطيالسئالوليدأبوحدثنا،غالببنمحمد

أحدكميجعللا:اللهعبدقال:قالالأسودعنعمير،بنعمارةعن

لقد،يمينهعنإلاينصرفألاعليهحقاأنيرى،صلاتهمننصيباللشيطان

وفى،شعبةحديثلفظ.(6)يسارهعنينصرفماأكثرصش!اللهرسولرأيت

(1)

(2)

(3)

(5)

.(7549،7555،7564)شيبةأبىأبنمصنفينظر

،355/11،443/13البارىفتحينظربفتحها.وقيلالياءبضمفقيلأولهضبطفىأخلف

.3/227أضهذيباوتقريب،368صالتهذيبتذهيبوخلاصة

.""القملة:مفى

.(7552)شيبةأبىوابن،(1752)الرزاقعبدأخرجه

.(1753)الرزاقعبدأخرجه

خزيمةوابن.بهشعبةطريقمن(9971)حبانوابن،(4117)خزيمةوابن،(8404)أحمدأخرجه

أسامة.أبىطريقمن(4171)
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المصلىانصرافبابالصلاةكتاب

فىالبخارىرواه.شمالهعن:وقال،نصيبا:بدلجزءا.:أسامةأبىحديث

.(1)الأعمشعنأوجهمنمسلموأخرجهالوليد،أبىعن""الصحيح

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-3655

عن،عمارةعن،سليمانعن،شعبةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،داود

للشيطاننصيباأحدكميجعللا:قالاللهعبدعن،يزيدبن(ظ258/21الأسود

ينصرفماكثرأك!يه!اللهرسولرأيتوقد،يمينهعنإلاينصرفلاأصلاتهمن

.(2)يسارهعنلمجالهالنبىمنازلفرأيتبعدالمدينةأتيت:عمارةقال.شمالهعن

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأنجرنا-3656

عمير،بنالملكعبدعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابى

وناعلا،حافيايصلىخوالنبئرأيت:قالهريرةأبىعنالأوبر،أبىعن

شماله!3(.وعنيمينهعنوينفتل،وقاعداوقائما

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3657

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عن،هلببنقبيصةعن،حرببنسماكوحدثنا:سفيانقال:قالحفص

إحدىويفبع،يسارهعنومرة،يمينهعنمرةينصرف!االنبىكافي:قالأبيه

.(79/707)ومسلم،(852)البخارى(1)

.(1042)داودأبو(2)

سفيانطريقمن(8899)و.بهسفيانعن(7384)أحمد4وأخربم.(685)الصغرىفىالمصنف!3)

:2/734المهذبفىالذهبىوقال.هريرةأباسمعمنحدلنىعميربنالملكعبدعن،الثورى

جيد.إسناده
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الصلاة!تاب

.(1)الأخرىعلىيديه

المصلىانصرافباب

مايتوجهوكان،ناحيةفىحاجةلهيكنلمفإن:الفهرحمهالشافعئقال

التيامن،منيحب!كالنبئكانلما؟يمينهعنتوجههيكونأنأحببت،شاء

.(2)كلذمنشىءفىعليهمضئقغير

شأنهفىالتيامنطيالنبىاستحبابفىعائشةخبرمضىوقد:الثيخقال

.(3)هلك

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبووأخبرنا-3658

الرحمنعبدحدثنا،حامدأبىأخوالشرقىبنالحسنبنمحمدبناللهعبد

بنأنسعن،السدىعن،سفيانحدثنا،قتيبةأبوحدثنا،الحكمبنبشرابن

"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(4)يمينهعنينصرفجمي!النبئكان:قالمالك

.()سفيانعنوكيعحديث(و259/21من

بنإبراهيمبنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3659

عن،عوانةأبوحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،الفضل

وابن،(252،130)مذىوالتر،(19792)وأحمد.بهسفيانطريقمن(96721)أحمدأخرجه(1)

بذكر(2361)فىوتقدمحسن.حديث:الترمذىوقال،بهسماكطريقمن(809،929)ماجه

أوله.

.128/1الأم(2)

.(406،407،1047)فىتقدم(3)

به.سفيانطريقمن(1996)حبانوابن،(62359)أحمدواخرجه.(688)الصغرىفىالمصنف(4)

.(7/61؟8)مسلم(5)
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...الإماميصنعمايصنعصلاتهببعضالمسبوقبابالصلاةكتاب

وأيمينىعن،صليتإذاأنصرفكيف:مالكبنأنسسألت:قال!السدى

51رو.(1)يمينهعنينصرفكد!النبىرأيتمافأكثرأناأما:فقال!؟يسارىعن

.(2)ديعسبنقتيبةعن""الصحيحفىمسلم

،الإماميمثنعمايصنعصلاتهببعضىالملالمبوقباب

صلاته!افكأتمقامالإمامسلمفإذا

إملاء،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-366"

بنأحمدحدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبن(3)اللهعبدالقاسمأبوأخبرنا

ألط:قامنبهبنهمامعنمعمر،أخبرنا،الرزاقمحبدحدثنا،السلمئيوسف

وأنئمفأتوهابالصلاةنودى"إذا:ك!ح!للهارسولقال!:قال!هريرةبوأثناحدمااهذ

فىمسلمرواهفأتموا")4(.سبقتمومافصلوا،أدركتمفما،الشكينةوعليكمتمشون

.()الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيح

عمو،بنمحمدنصرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3661

ومحفدبشربنالرحمنوعبديحيىبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

+،شهابابنحدثنى،جري!ابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:قالوارافعابن

2/296بنالمغيوة/أن،حدثهشعبةبنالمغيرةبنعروةأن،زيادبنعبادحديثعن

(13277)وأحمد.بهعوانةأبىطريقمن(13985)وأحمد.بهقتيبةعن(1358)النسائىأخرجه(1)

به.السدىطريقمن

.(708/60)مسلم(2)

.(2475)فىعليهالتعليقتقدم(3)

.(8223)أحمدوعنه،(0334)الرزاقعبد(4)

.(602/153)مسلم(5)
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الصلا!كتاب
...ألمل!!ميصنعمايصنعصلاتهببعضالمسبوقباب

صتيبناسنبىثضوكاضصةفىيثأسحلىاص!ذفص!-جد.أطهارسوقمعكأهـاانهأأخبرهشعبة

الئاسيجدحتىمعهفأقبلت:ةأنمغي!أساقا.أقب!ثم:قاقالخفىيئعدىكأخسحه

أظ21/259ءح!القه!سولفأدرك،بهمافصلى،عوفبنأدرحمنعبدقدمواقد

بنالرحم!تعبدسلمشلضا،الاخرةالثكعةالناسمعفصقى،كعتينالرإحدكما

التسبيح،كثروافأ،المسلمينذلاثفأفزع،صلاتهيتئم!راللهرسولقامعوف

."أصبتمقد:أو"أحسنتم-:قالشم،عليهمأقبلصلاتهمجلامحرالنبئقضىفلما

عن،شمابابنقال:جريجابنقاللوقتها.القحلاةصلواأنيغبطهم

قالعتاد.حديثنحو،ةالمغيربمتحمرعنسعد،بنمحمد3تإسماعي!!

(1)هصء

روأه."دعه":!النبىفقالعوفبنالرحمنعبدتأخيرفاردت:المغيرة

.(2)ىناالخفووحسنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلم

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-3662

حدثنا،علىبنعاصمحدثنا،ال!دوسئحفصبنعمرحدثنامنصور،

بنمعاذعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،مزةبنعمروحدثنا،المسعودئ

فهذان،الأذانوحالالقبلةحالفذكر.أحوالثلاثةالضلاةأحيلت:قالجبل

فيشير،الضلاةببعضكعيهالنبئسبقهموقدالضلاةيأتوننواوكا:قال.حالان

ببعضلمجو!النبئسبقهوقدمعاذفجاء،ثنتينواحدة،بالأصاجصفىكمإليهم

،الصلاةفىفدخل.قضيتثمعليهاكنتإلاحالعلىأجدهلا:فقالالقحلاة

.(1308)فىتخريجهبقيةوتقدمبه.رافعبنمحمدعن(1515)خزيمةابنأخرجه(1)

.(274/105)مسلم(2)
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.3-،+*ىل.؟!س-د!مالنع!بصلأته!.و!!عببيفوب!س!لابالبا!لأ!!اب

للأحمحصفتلر)إؤ!:رسخضأ-ولاممما!سمبما-حتاأ،؟"يقضر!ام!اوقامصطست!الالههـسولقضىفليا

فاشعلوأ")1(!ف!صذافعاذ،

أط:قاانب،!صأحدتتا:اشوحممتعبرعنمزةبنعمروعنشعبةورواه

يأبنالهـحمنعبدلأن"أضعوذلك،(2)معناهفذكرجاء.إذاالرجلكان

معاذا.يدركلمليلى

بنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيه(و26"/21طاهرأبووأخبرنا-3663

!/يليعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرىالالهعبد

!2ص.نص!!هـقالى1!امنشيخعق،هـفيعن3أنعزيزعبدعن،سفيانحدثنا،عبيد

."؟لخد"أيكم:قالانصرففلما،نعليهحكفقفسمع،يصلى!ه!لهعمي!والنبىرجالى

،فسجدتشمجودا:قالوجدتنا؟((."وكيف:قال.اللهرسولياأنا:الزجلقال

كمافافعلواجالساأوساجداأوراكعاأوقائماوجدتموهإذافافعلوا،"هكذا:قال

.(3)((الركعةتدركوالمإذابالشجدةتعتدواولا،تجدونه

ببغداد،العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-3664

أبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثناالهـصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

إذاعمرابنوكان:نافعقال؟قالحمنئأبىابنيعنىشئعيبأخبرك!،اليمان

.(1858،1998)فىتخريجهتقدم(1)

.(7979)فىتخريجهسياتى(2)

هذ!:2/736الذهبىوقال،بهسفيانطريقمن(529)العاليةالمطالبفىكمامسددأخرجه(3)

.مجهولأرسلهالذىالشيغ
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...الإماميصنعمايصنعصلاتهببعضالمسبوقبابالصلاةكتاب

وإن،قامقامإن،أدركماالإماممعصفىالمخلاةبعضصفىقدالاماموجد

ابنوكان:قالشىء.فىيخالفهلاصلاتهالاماميقضىحتىقعد،قعد

ال!جدة)1(.فاتتكفقدالزكعةفاتتكإذا:يقولل!نهعمر

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3665

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

:قالعمرابنعن،نافععن،برقانبنجعفرحدثنا،سفيانعن،حفصابن

.(2)يصنعكمافاصنعحالعلىالاماموجدتإذا

.(3)لبجبنمعاذحديثمنمرفوعاهذامعنىروىوقد

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3666

ابنعلىقرئ:قال،نصربنبحرحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا:قالا

فاتتهإذاكانعمربناللهعبدأن،أخبرهنافعاأن،جريجابنأخبرك:وهب

ينتظرولم،يسقمساعةقامالامامفسفمالاماممعالصلاةمنشىءأوركعة

.(4)الامامقيام

أخبرك(ظ21/260:وهبابنعلىقرئ:قالبحروحذثنا:قال-3667

هى:قالالخدرىسعيدأباأن،العبدئهارونأبىعن/،نبهانبنالحارث297/2

.(2617)فىتقدمماينظر(1)

به.نافعطريقمن(0262)شيبةأبىوابن.بهسمانطريقمن(656)جزلهفىالبخترىأخرجه(2)

الوجه،هذامنروىماإلاأسندهأحذانعلملا،غريبحديث:وقال،(591)الترمذىأخر!(3)

العلم.أهلعندهذاعلىوالعمل

به.جريجابنعن(69/3)الرزاقعبدواخرجه.(374)موطئهفىوهبابن(4)
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صلاتهأولفهوالإمامصلاةمنأدر&مابابالصلاةكتاب

.(1)اضيأالمسيبابنوعن.الستة

صلاتهأولفهوالإمامصلاةمنأدركمابافي:

أبوأخبرنه!،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-3668

أبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،المزنئاللهعبدبنأحمدمحمد

الرحمن،عبدبنسلمةبوأأخبرك!:قالالزهرىعن،شعيبأخبرك!،اليمان

تأتوهافلاالصلاةأقيمت))إذا:يقول!ؤاللهرسوللسمعت:قالهريرةأياأن

.(2)((اومتأففاتكمومافصلوا،أدركتمفما،السكينةعليكمتمشونائتوها،تسعون

حديثمنمسلموأخرجه،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(3)اذكهشهابابنعنيزيدبنيونس

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3669

بنمحمدبنأحمدحدثناالصفار،اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا

بنإبرا!محدثنا،الوركانئجعفربنمحمدحدثنا،القاضىالبرته!عيسى

فىسعيدأبوزاد،هريرةأبىعن،سلمةوأبىسعيدعن،الزهرىعنسعلإ،

"إذا:جم!اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمةأبىعن،وأبوه:حديثه

أد!ءكممفماالسكمنسد،وعليكمتمشونوأتوها،تسعونتأتوهافلاالصلاةأقيم!

.(375،376)وهباتجه(1)

به.الزهرىطريقمن(327)والترمذى،(7252)أحمدواخرجه.(055)الصغرىفىالمصنف(2)

.(5936)فىوصيآتى

.(206/151)ومسلم،(809)اليخارى(3)
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صلاتهأولفهوالإمامصلاةمنأدركمابابالصلاةكتاب

جعفربنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهفأتموا")1(.فاتكمومافصلوا،

منالبخارئوأخرجه.(2)إبراهيمبنسعدأبيهعنسعدبنإبراهيمروايةدون

القفظ)3(.بهذاعنهماالزهرئعنذئبأبىابنحديث

:فقالهريرةأبىعنسلمةأبىعنإبراهيمبنسعدعنشعبةورواه

أصح،إئاهالرهرى(و21/261متابعةمععنهابنهورواية.(4)"سبقكمما"واقضوا

سلمة:أبىعنعمروبنمحمدرواهوكذلك

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناه-3670

أخبرنا،شميلبنالنضرحدثنا،المروزئمنصوربنأحمدحدثنا،القطان

"إدا:غصالهاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمد

.(فأتموا")فاتكمومافصلوا،أدركممفما،بالسكينةفعليكمبالصلاةثؤب

،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-3671

حدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادابنسهلأبوأخبرنا

عنيرويههريرةأبىعنسعيد،عن،الزهرىعن،سفيانحدثنامسدد،

به.سعدبنإبراهيمطريقمن(775)ماجهوابنبه.البرتىطريقمن(0154)عوانةابوأخرجه(1)

.(1937)فىوتقدم

.(602/151)مسلم(2)

.(636،908)البخارى(3)

شعبةطريقمن(5051،1772)خزيمةوابن،(573)داودوأبو،(4896،1109)أحمدأخرجه(4)

به.سعدعنسعدبنوإبراهيم

:2/737الذهبىوقال.بهعمروبنمحمدطريقمن1/396المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(5)

صالح.إسناده
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صلاتهأولفهوالإمامصلاةمنادردمابابالصلاةكتا!

تمشونوأتموأتوها،تسعونوأتمتأتوهافلاالصلاةأتيتم"إذا:قالكج!النبى

فىمسلمرواه.(1)((اوضقاففاتكمومافصلوا،أدركتمفما،السكينةعليكم

فيمامدرجاعيينةبنسفيانعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

.2يزيدبنيولسحديثلفظعلىقبله

أحمدسمعت:قالعمرابننصرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

رواهااللفظةهذهأعلملا:يقولالحجاجبنمسلمسمعت:يقولسلمةابن

فىعيينةابنأخطأ:مسلمقال.((فاتكمما"واقضوا:عيينةابنغيرالزهرىعن

اللفظة.هذه

298/2حدثنا،عتابابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-3672

أبووأخبرنا)ح(مالكحدثنا،عمربنعثمانحدثنا،مرزوقبنالرحمنعبد

حدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسن

مالكعن،مهدىابنحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسف

!صالنبىأنهريرةأبىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،أنسابن

أدركتم(ظ21/261فما،السكينةوعليكمائتوها،تسعونوأتمالصلاةتأتوا"لا:قال

"الصحيح"فىمسلمرواه،المقرىحديثلفظفأتموا")3(.فاتكمومافصلوا،

،(329)والترمذى،(177،178)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى،(7250)أحمداخرجه(1)

به.سفيانطريقمن(86")والنسالى

.(151/602)مسلم(2)

الامامخلفالقرأءةفىوالبخارىبه.مهدىبنالرحمنعبدطريقمن(7230)أحمداخرجه(3)

به.العلاءطريقمن(ا؟65)خزيمةوابن،(602/152)ومسلم،(185)
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صلاتهأولفهوالإمامصلاةمنأدركمابابالصلاةكتاب

.مهدىبنالرحمنعبدعنحاتمبنمحمدعنالنسخبعضفى

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-3673

همامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،يوسفبنأحمدحدثنا،القطان

نودى"إذا:جم!ييهالفهرسولوقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا:قالمنبهابن

وء(1)-كل
سبقتمومافصلوا،أدركممفما،السكينةوعليكمتمشونوأنتمفاتوها5با

الززاق.عبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)((اومتأف

.هريرةأبىعنالأعرجعنربيعةبنجعفررواهالففظهذاوبمعنى

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-3674

)ح(إبراهيمبنمكئحدثنا،المقرئحامدأبىبنحامدحدثنا،يعقوب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا

محمدعن،ح!انبنهشامحدثنا،مكىحدثنامحمد،بنإسماعيلحدثنا

بالفلاةثوب"إذا:!كالفهرسولقال:قالز!حنههريرةأبىعن،سيرينابن

واقض،أدركتماعلوالوقار،الشكينةعليهليمشولكن،أحدكمإليهايسعينفلا

ء(3)ص-و

وابنعياضبنفضيلحديثمن""الصحيحفىمسلماخرجه0سبمت((

.(هذا)بمعنىر!جبههريرةأبىعنرافعأبوورواه.(4)هشامعنعلتة

."اللصلاة:مفى(1)

.(3660)فىتخريجهتقدم(2)

به.هشامطريقمن(187،189)الامامخلفالقراءةفىوالبخارى،(9514)أحمدأخرجه(3)

.(602/154)مسلم(4)

به.رابعأبىطريقمن(1646)خزيمةوابن،(03401)احمدأخرجه(5)
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صلاتهأولقهوالإمامصلاةمنأدركمابابالصلاةكتاب

أولى،فهوز!نههريرةلأبىوألزموأحفظأكز"فأتموا".:قالواوالذين

.(اإأعلمتعالىوالله

بنمحمدالقهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3675

عن،شييانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،إملاءيعقوب

وأ262/21يينما:قالأبيهعن،قتادةأبىبناللهعبدعنكثير،أبىبنيحيى

:فقالدعاهمصلىفلما،رجالجلبةسمعإذكي!اللهرسولمعنصلىنحن

الصلاةآتمتمإذاتفعلوا،"فلا:قال.ا!صلاةإلىا!ا:قالوا.((؟شأنكم"ما

فىاليخارىرواهفأتموا"إ2(.سبقتمومافصلوا،أدرمحممفما،السكينةفعليكم

وشيبانصلآيمبنمعاويةحديثمنمسلئموأخرجه،نعيمأبىعن""الصحيح

.(3إكذلككثيرأبىبنيحيىعن

الحسنأخيرتا،النيسابورىالفضلبنموسىبنمحمدأخبرنا-3676

،عطاءينالوقابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،العدليعقوبابن

ما:مالائهل!نهعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلحدثنا

.(4إصلاتكأؤلفهوأدركت

أتممنكللأن"فاقضوا،-:و"فأتموا":قولهبينفرقكثيرلىيظهرما:2/737،738الذهبىقال(1)

.الصلاةتصتفإذا:اىفانتشروا!.الصلاةقضيت)فإذا:تعالىالفهقالقضاها،فقدالصلاة

شيبانطريقصن(08226)وأحمد.بهنعيمأبىعن(165)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه(2)

به.يحىطريقمن(1644)خزيمةوابنبه.

.(036/551)ومسلم،(635)البخارى(3)

على.عناخرطرقي!من(7187)شيبةابىابنوأخرجهالأعور.الحارثفيه:2/778الذهبىقال(4)
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299/2

صلاتهأولفهوالإمامصلاةمنأدركمابابالصلاةكتاب

عروبة،أبىابنيعنىسعياأخبرنا،الوهابعبدوأخبرنا:قال-3677

.(1)مثلهعمرابنعن،نافععن،أيوبعن

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-3678

حدثنا/،عامربنموسىحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،حيان

وأباالخطاببنعمرأن،ربيعةعن،إسماعيلأخبرنه!،مسلمابنهوالوليد

.(2)صلاتكأؤلفاجعلهالإمامصلاةاخرمنأدركتما:قالالتيالذرداء

عبدبنولسعيدالأوزاعئيعنىعمرولأبىذلكفذكرت:الوليدقال

صلاتك.أؤلايلامامصلاةمنأدركتما:فقالاالعزيز

والحسنرباحأبىبنوعطاءالمستببنسعيدعنرويناهوقد:ال!ثيخقال

.(3)قلابةوأبىسيرينبنومحفدالبصرئ

مامالامعأدركتما:قالل!بهطالبأبىبنعلىأنقتادةوعن-3679

الرحمنعبدأبو.أخبرظهالقرآنمنبهسبقكماواقض،صلاتكأؤلفهو

حدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،السلمئ

.(4)فذكره.قتادةعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،يحيىبنمحمد

المسيببنسعيدعن،قتادةعن،ظ21/262،معمروحدثنا:قال-3680

صلاته.آخرالإماممعأدركما:بلفظبهأيوبطريقمن(7192)سيبةأبىابناخرجه(1)

به.إسماعلطريقمن(7184)شيبةأبىابناخرجه(2)

.(7186،7197،7199)شيبةأبىابنومصنف،(3162،3168)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

.(3160)الرزاقوعبد،1/401،402الدارقطنى(4)
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صلاتهأولفهوالإمامصلاةمنأدركمابابالصلاةكتا!

فههولتماجمبهعلىعنمرسا،كانوإنهذا.(1)ر!عبهطالبأبىبنعلىقولمثل

دئماجمبه.علىعنالحارثلروايةشاها

محمدأبوحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرنا-3681

،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئحدثنا،المزنئاللهعبدبنأحمد

السنةأنالمسيببنسعيدحدثنا،الزهرىعن،حمزةأبىبنشعيبأخبرنى

فإذا،الإماممعيجلسأنالإماممعالمغربصلاةمنركعةالرجلأدركإذا

الثالثة،الزكعةفركعقامثم،وتشهدفييافجلسالثانيةفركعقامالإمامسلم

منهن.فيهيجلسفيماالسنةهذهعلىوالصلوات،سلمثمفيهافتشهد

يتشهدركعاتبثلاثحدثوكأ:المسيببنسعيدقال:الزهرئقال

منهاالزجليسبقالمغربصلاةتلك:قالعنهاسئلفإذا.مراتثلاثفيهن

فيهما)2(.فيتشهدركعتينيدركثم،بركعة

حتان،ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-3682

الوليدحدثناعامر،بنموسىحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

فاتتهأنهعميربنعبيدعن،ديناربنعمروعن،جريجابنوأخبرنى:قال

فكأنى،بالقراءةصوتهرفعحتىقامالإمامسلمفلما،المغربمنر!مة

.(14:الليلأ(3)و!ئظلتنارا)فأنذرت!:قراءتهأسمع

.(3161)الرزاقوعبد،1/402الدارقطنى(1)

به-الزهرىعمق(767)العلمبيانجامعفىالبرعبدابنطريقهومن،1/169مالكأخرجه(2)

.(3172)الرزاقعبدمصنفوينظر.بهديناربنعمروطريقمن(72".)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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الإماممعيدركهاثموحدهيصلىالرجلبابالصلاةكتاب

الإماممعاه!رديثموحدهيصلىالرجلباب

العدل!بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-3683

محمدبنعباسحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلعلىأبوأخبرناببغداد،

أبىعن،أيوبعن،الثورىسفيانحدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنا،الذورئ

،الضلاةيؤخرالأمراءمنأميركان:قال!الصامتبنالفهعبدعن،العالية

/21،مج!ييهالنبئيعنى،خليلىسألت:فقالفخذىفضربذر،أبافسألت

ولا،معهمفصلأدركتفإنلميقاتها،الضلاة"صل:فقال!فخذىفضرب(و263

.(1)"معهمأصلىفلنعحليتقدإنىتقل:

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-300/23684

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدأخبرنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا

أخر:قالالعاليةأبىعنالسخيياض!،أئوبحدثنى،سفيانعن،حفص

فخذىفضرب،فسألتهتما!صلابنالفهعبدفلقيت،الصخلاةزيادبنالفهعبيد

يعنى،خليلىسألت:وقال!فخذىفضربذزأباخليلىسألت:وقال

معهم،فصلأدركتفإنلميقاتها،الضلاة"صل:فقالفخذىفضرب،!النبئ

حديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجهأصلى".فلاصفيتقدإنىتقل:ولا

المفردالأدبفىوالبخارى،(21423)وأحمدبه.سفيانطريقمن(21306)أحمدأخرجه(1)

من(6042)حبانوابن،(1637)خزيمةوابن،(777)والنسائى،(486/422)ومسلم،(495)

.(3690،4054)فىوسيأتى.بهالعاليةأبىطريقمن(648/244)ومسلم.بهأيوبطريق
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الصلاةكتاب

.(1)أيوبعنعليةابنإسماعيل

الإماممعيدركهاثموحدهيصلىالرجلباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3685

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبو

بنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

محجن،بنبسر:لهيقال!الديلبنىمنرجلعن،أسلمبنزيدعن،أنس

فقام،بالصلاةفأذن!ح!اللهرسول!معجالساكانأنه،محجنأبيهعن

لهفقال!هو،كمامجلسهفىومحجنرجعثم،فصفىجمجاللهرسول!

ا!يبلى:قال."؟مسلمبرجلألست؟الناسمعتصلىأنمنعك"ما:جميهللهارسول!

جئت"فإذا:قالأهلى.فىصليتكنتقدالقهرسولياولكنى،اللهرسول!

.(2)((صليتقدكنتوإنالناسمعفصل

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3686

.(3)بمثلهفذكره.مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيغ

ابنالمقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3687

الملكعبذحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا،ببغداد،ظ263/21مىالحما

جابرعن،محطاءبنيعلىعن،شعبةحدثناجريبر،بنوهبحدثنا،محمدابن

فباغ،بمنىالفجركحمالنبىمعصلينا:قال!أبيهعنالأسود،بنيزيدابن

.(242/648)مسلم(1)

والنسائى،(16395)أحمدطريقهومن،1/132ومالك،(044)وهبوابن،1/244الحاكم(2)

.(826)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.(2405)حبانوابن،(856)

.7/206والافعى،(0681)المعرفةفىالمصنف(3)
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الإماممعيدركهاثموحدهيصلىالرجلبابالصلاةكتاب

ترعدبهمافجىءبملىطالنبئبهمافأمررواحلهما،علىوقفاحتىرجلان

."؟مسلمينألستماالنالم!؟معتصلياأنمنعكما"ما:لهمافقالفرائصهما)1(،

فىعفيتما"إذا:لهمافقالرحالنا.فىصليناكناإنااللهرسوليابلىقالا:

.(2)((نافلةلكمافإنهامعه،فصلياالإمامأتيتماثمرحالكما

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3688

عن،عمروأخبرنى:وهبابنعلىقرأت:قالصالحبنأحمدحدثنا،داود

بنأسدمنرجلحدثنى:يقولالمسيببن3عمربنعمي!سمعأنه،بكير

ثمالصلاةمنزلهفىأحدنايصلى:قالالأنصارىأيوبأباسألأنه،خزيمة

فقالشيئا.ذلكمننفسىفىفأجدمعهمفأصلى،الضلاةوتقامالمسجديأكأ

.()"(4)عمجسهمله"ذلك:فقاله!مجالنبئذلكعنسألنا:أيوبأبو

:أى،الفزععندتفترص،القلبمنبضعندالجنبوسطلحمةوهىالفريصةجمع:الفرائص(1)

.1/164السننمعالمترتعد.

طريقمن(1638)خزيمةوابن،(575،576)داودوأبو،(17479-17477)أحمداخرجه(2)

.(538،539)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3691،3692)فىوسيأتىبه.شعبة

داودأبىسننوفى.183/20امممالاوتهذيب،188/4البهيروالمعجم،النسخفىكذا(3)

التهذيبتهذيبوينظرعمرو.بنعفيف:2/074والمهذب08/31الأشرافوتحفة،(578)

1/236.

الجيشكسهمأى:الجيشبالجمعأراد:وقيل،حظانفيجمعالخيرمنسهملهأى:جمعسهم(4)

.296/1النهاية.الغنيمةمن

تهذيبفىوالمزىبه.صالحبنأحمدطريقمن(3998)الطبرانىوأخرجه.(578)داودأبو(5)

.(115)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.وهبابنطربتمن20/183الكمال
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نافلةمنهمايكونمابابالصلاةكتاب

،(1)رفعجابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-3689

(2)رمعبنعفيفعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

إنى:فقالطالأنصارىأيوبأباسألأنهأسد،بنىمنرجلعن،السهمى

أبوفقالما؟معهأفأصلى،يصلىالإمامفأجد،المسجدآص!ثمبيتىفىأصلى

.(3)عمجسهممثلأو،جمعسهملهفإنذلكصنعمن،نعم:أيوب

نافلةمنهمايحونما/باب

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3690

قالط:عمرانأبوأخبرنى،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

(و264/21!والنبىأنهنع!رضرذرأبىعنيحدثالصامتبناللهعبدسمعت

ثملوقتياالصلاةفصلألامواقيتها،عنالصلاةيؤخرونأمراءسيكون"إنه:قال!

فكانتمعهمصليتوإلا،صلاتكأحرزتقدكنتصلواقدكانوافإنائتهم،

عنإفىرشبنالفهعبدحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(4)"نافلة

."م:"حفصىف(1)

فى(3)حاشيةويظ!"عمرو".:والمعرفةالكبيرالتاريخوفى،الموطأفىأباهيسمولم،هناكذا(2)

السابقة.اصفحةا

من2/135المعرفةفىالمصنفوأخرجه.7/75تاريخهفىالبخارىطريقهومن،1/133مالك(3)

به.بكيربنيحيىطريق

طريقمن(1718)حبانوأبن،(1256)ماجهوابن،(13892)احمدوأخرجه.(045)الطيالسى(4)

طريقمن(176)والترمذى،(431)داودوأبو،(486/238)ومسلم،(41322)وأحمد.بهشعبة

به.عمرانأبى
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نافلةمنهمايكونمابابالصلاةكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3691

الربيع،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبيهعن،الأسودبنيزيدبنجابرحدثنا،عطاءبنيعلىحدثنا،هشيمحدثنا

مسجدفىالفجرصلاةمعهفصفيت،حختهلمجمالنبىمعشهدت:قالط

القومأخرياتفىبرجلينهوفإذا،وانحرتصلاتهقضىفلقا:قالط.الخيف

أنمشكمما"مما:قالامث!ارفترعدبهمافأح!بهما"."على:قالمعهيصليالم

إذا"فلاتفعلا،:قالرحالنا.فىصفيناقدكنا،الفهرسوليا:قالامعنا؟".تصليا

.(2)"نافلةلكمافإثها،معهمفصفاجماعةمسجدأتيتماثمرحالكمافىصفيتما

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3692

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنيزيدبنجابرحدثنا،عطاءبنيعلىأخبرخ!:قالسفيانعن،حفصبىابن

!ى،الفجرص!طالفهرسولطمعصقينا:قالطأبيهعن،الخزاعئالأسود

فرائصثماترعدبهمافجىءبهمافدعا،الناسوراءمنرجلينفأبصرفانحرف

الرحل.فىصلينااللهرسولطيا:قالاالئاس؟".حتصتياأنمنعكما"ما:فقال

معفليصلها،الإماممعالصلاةأدركثم،رحلهفىأحدكمصلىإذاتفعلوا،"لا:قالط

.(648/240)مسلم(1)

حبانوابن،(2791)خزيمةبنوا،(857)والنائى،(912)مذىوالتر،(44717)أحمدأخرجه(2)

صحيح.حسنحديث:الترمذىوقالبه.هثيمطريقمن(1565)
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نافلةمنهمايكونمابابالصلاةكتاب

بنووكيعمهدىبنالرحمنعبد(ظ21/264رواههكذا.(1)"نافلةلهفإئها،الإمام

عنفرواهالنبيلعاصمأبووخالفهمالثورئ.سفيانعنوعيرهماالجراح

كما:سفيان

علىأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3693

بنأحمدبنمحمدحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظعمرابن

يزيد،بنجابرعن،عطاءبنيعلىعن،سفيانعن،عاصمبوأحدثنا،الجنيد

.القوممؤخرفىرجلينرأىانصرففلما!روالنبىمعصليت:قالأبيهعن

سا:لا!امعنا؟".تصليالملكما"ما:فقالئصهمافراترعدافجاءبهمافدعا:قال

جاءثمرحلهفىأحدكمصفىإذاتفعلا،))فلا:قال.الرحالفىصقينااللهرسول

.(2)"نافلةبيتهفىصلىالتىوليجعلمعه،فليصلالإمامإلى

منهم،عطاءبنيعلىأصحابومعهمالثورىأصحابخالفه:علىقال

ومباركالدالانئخالدوأبوجامعبنوغيلانوشريكحسانبنوهشامشعبة

قولمثلعطاءبنيعلىعنورووه،وغيرهموهشيمعوانةوأبوفضالةابن

.(3سفيانعنيعنى3)،وكيع

اللهعبدعنأبيهعنعطاءبنيعلىعنأرطاةبنحجاجورواه:علىقال

داودوأبو،(17475)أحمدوأخرجه.1/244،245والحاكم،(586)الصغرىفىالمصنف(1)

فىالألبانىوصححه.بهسفيانعنطرقمن(1638)خزيمةوابن،(1333)والنسائى،(614)

.(574)داودأبىصحيح

.1/414الدارقطنى(2)

."مهدى"وابن:الدارقطنىشنفى(3-3)
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نظروفيه.فريضةالثانيةقال:منبابالصلاةكتاب

رواحلكمافىوالتى،نافلةكما"فيكون)1(:قالخوهلمجفهالنبىعنعمروابن

بنعلئحدثنا:قالواوغيرهالنيسابورى/بكرأبوحدثناه:علئقالفريفة".2/302

.(2)بذلكحخاجعننمير،ابنحدثنا،حرب

فىأصابوإنإسنادهفىأرطاةبنحخاجأخطأ:اللهرحمهالشيخقال

القديمفىالقهرحمهالشافعئوذكر،الجماعةروايةوالصخحيح،متنه

.مجهولإسنادوهذا:قالثمعطاءبنيعلىبحديثاحتبئمناحتجاج

جابرابنهغيرراولهليسالأسودبنيزيدلأن؟أعلموالفهذلكقالوإنما

بنيحيىوكان،عطاءبنيعلى(و21/265غيرراويزيدبنلجابرولا،يزيدابن

قدشواهدلهالحديثوهذا،عطاءبنيعلىيوثفونالأئفةمنوجماعةمعين

أعلم.والفه،صحيحوبشواهدهبهفالاحتجاجذكرها،تقذم

نظزوفيه.فريضةالئانيةقال:منباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3694

بننوحعن،السائببنسعيدعن،عيسىبنمعنحدثنا،قتيبةحدثنا،داود

ولمفجلست،ةال!صلافىلمج!والنبئجئت:قالعامربنيزيدعن،صعصعة

جالسايزيدفرأى!الفهرسولعلينافانصرف:قال.ةال!صلافىمعهمأدخل

"وما:قال.أسلمتقد،الفهرسوليابلى:قاليزيد؟".ياتسلم"ألم:فقال

.""فتكون:بلفظالمصنفإلى(20671)العمالكنزصاحبوعزاه.م،سفىكذا(1)

.1/414الدارقطنى(2)

-428-



...هليحتسبوجلعزاللهإلىذلكقال:منبابالصلاةكتاب

وأنامنزلىفىصليتكنتإنى:قال."؟صلاتهمفىالنالم!معتدخلأنمنعك

وإنمعهمفصلالنالم!فوجدتالصلاةإلىجئت"إذا:فقال.صليتمقدأنأحسب

.(1)((مكتوبةوهذهنافلةلكفلتكن،صليتقدكنت

فىلهمخالف،الجماعةفىالصلاةإعادةفىمضىلماموافقفهذا

أعلم.والله،أولىفهووأشهرأكثرمضىومامنهما،المكتوبة

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-3695

،هارونبنيزيدحدثنا،مكرمبنالحسنأخبرنا،عليهقراءةالصفارمحمد

فىيص!الرجلعنالمسيببنسعيدسألت:قالهندأبىبنداودأخبرنا

:قال؟يحتسبيهمافبأ:قلت:قال.معهميصليها:قالالجماعةيدركثمبيته

:قالكح!اللهرسولأنحدثنارضرفيهريرةأبافإن،الإماممعصلىبالذى

.(3)"صلاةوعشرينخمساوحدهصلاتهعلىتزيد(2)الجميعفىالرجل"صلاة

وجلعزاللهإدذلكقال:منباب(ظ265/21

فرصهعنشاءبايتهمالهيحتسب

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانىأحمدأبوأخبرنا-3696

مالئر،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

يقطمن8/901تاريخهفىالبخارىوأخرجه.(577)داودوأبو،(0701)المعرفةفىالمصنف(1)

.(112)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.عيسىبنمعن

.""الجمع:مفى(2)

به.هارونبنيزيدعن(1312)الدارمىأخرجه(3)
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جماعةفىصلاهاوانأعادهامنبابالصلاةكتاب

أدركثمبيتىفىأصلىإنى:فقال!عمربنالفهعبدسألرجلاأن،نافععن

فقال.معهفصلنعم:عمربنالفهعبدفقال؟معهأفأصفى،الإماممعالصخلاة

إنما!؟إليكوذلك:عمربناللهعبدلهفقالصلامح!؟أجعلفأتتهما:الرجل

.(1)ءاشأئتهمايجعلتعالىالقهإلىذلك

سألرجلاأنسعيد،بنيحيىعن،مالكحدثنا،7963-وبإسناده

الامامفأجدالمسجدآكأثمبيتىفىأصفىإنى:فقالالمسئببنسعيد

صلامح!؟أجعلفأئتهما:الزجلقال.نعم:سعيدفقال؟معهأقأصقى،يصلى

.(2)ءاشأيتهمايجعلاللهإلىذلكإنماتجعلها؟!وأنت:سعيدفقال

عثمانعنويذكرالأسود.بنويزيدذربىألحديث؟أصخالأولوالقول!

:فقالالصلاةإعادةعنعمرابنسألت:قالائهرافعأبىبنالقهعبيدابن

بشىء،فيهايقطعلمحينيبلغهلمماذلكفىبلغهفكأنه.(3)الأولىالمكتوبة

أعلم.تعالىوالله

جماعةفىصلاهاوإنأعادهامن/باب303/2

المسجددخلالذىالزجلفىر!جهالخدرئسعيدأبىحديثقىروينا

رجلفقام."؟هعمفيصلىهذاعلىيتصذقرجل"ألا:لمجفهالفهرسولصقىوقد

.(1121)الأوسطفىالمنذرابنطريقهومن،ا+/امالك(1)

به.يحىطريقمن2/135المعرفةفىالمصنفواخرجه.ا/كمامالك(2)

.6/234للبخارىالكييرالتاريخ(3)
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جماعةفىصلاهاقدكانإذاإعادتهايرلممنبابالصلاةكتاب

أبوفقامالخبر:هذافىمرسلاجم!حالهالنبىعنالحسنوعن.امعه

ص!اجمييم.النبىمعصلىكانوقد،معهفصلىل!بهبكر

الحسينبنعبدوسالفضلأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-3698

بنمحمديعنىالأنصارىحدثنا(و266/21،الرازىحاتمأبوحدثنا،السمسار

أبىمعقدمنا:أنسىقال:قالالطويلحمياحدثنى،المثنىبنالفهعبد

فأقيمتالمسجد،إلىانتهيناثمبالمربد،الغداةبنافصقىالأشعرىموسى

.(2)شعبةبنالمغيرةمعفصفينا،الصلاة

كان:أتس!قال:قالالطويلحمياحدثنى:قالالإسنادوبهذا-3699

الكوفة،أهلجندعلىمقرنبنوالنعمانالبصرةأهلجندعلىموسىأبو

جاءثمبأصحابهأحدهمافصلى،غدوةعندىيلتقياأنفتواعدا،بينهماوكنت

.(3)انعمفصلى

جماعةفىصلاهاقدكانإذاإعادتهايرلممنباب

علىبالإعادةالأمرلورود؟ذلكعلىكالدلالةالأخبارمنمضىوفيما

.وحدهصلاهامن

إسماعيلأخبرتا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-0037

.(5071،5076)فىمسنداسيأتى(1)

به.حميدطريقمن3/91التمهيدفىكماالأثرماخرجه(2)

به.حميدطريقمن(6720)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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جماعةفىصلاهاقدكانإذاإعادتهايرلممنبابالصلاةكتاب

العطارعيسىبنومحمدالبراز)1(مكرمبنالحسنحدثناالضفار،محمدابن

وهذا،عطاءبنالوهابوعبد:مكرمابنزاد-هارونبنيزيدحدثنا:قالا

سليمانحدثنى،شعيببنعمروعن،المعلمحسينحدثنا-يزيدحديث

"لا:يقول!واللهرسولسمعت:يقولعمرابنسمعأنه،ميمونةمولى

.(2)"مرتينيويمفىصلاةتصلوا

بنمحمدبنأحمدبكروأبوالسلمئالرحمنعبدأبووأنجبرنا-1370

بنإسحاقبنأحمدحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا:قالاالفقيهالحارث

أخبرنى،ذكوانبنحسينأخبرنه!،أسامةأبوحدثنا،أبىحدثنا،بهلول

ذاتعمرابنعلىأتيت:قالميمونةمولىسليمانأخبرنه!،شعيببنعمرو

الرحمنعبدأبا:فقلتالعصرصلاةفىوالناس(3)بالبلاطجالسوهويوم

(ظ21/266طحالهاللهرسولسمعتإنى،صفيتقدإنى:قال!المح!ةفىالناس

عنالمعلمالحسينبهتفرد:علئقال.(4)"مرتينيويمفىمكتوبةعلاة"لا:يقول

أعلم.تعالىوالله،شعيببنعمرو

فلمجماعةفىصلأهاكانقدأنهعلىفمحمولصحإنوهذا:الشيخقال

،الفرضوجهعلىكلتاهماأى."مرتينيوبمفىمكتوبةعلاة"لا:وقولى،يعدها

وغيرها.(4315)فىوسيأتى،(0682)فىوتقدم"البزار".:م،سفى(1)

والنسائى،(579)داودوأبو،(4689)وأحمدبه.هارونبنيزيدعن(4994)أحمدأخرجه(2)

صحيحفىالألبانىوقال.بهحسينطريقمن(2396)حبانوابن،(1641)خزيمةوابن،(859)

صحيح.حسن:(540)داودأبى

.1/152النهايةينظر.المدينةوسوقالمسجدبينبالمدينةموضع:البلاط(3)

به.أسامةأبىطريقمن(1641)خزيمةابنوأخرجه.1/416الدارقطنى(4)
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المريضصلاةبابالصلاةكتاب

أعلم.تعالىوالله،بحتمليسأواختياربإعادتهاالأمرأنعلىذلكويرجع

المريضصلاةباب

محمدالعباسأبوحدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-3752

بنسفيانحدثنا،المروزىيحيىبنزكريايحيىأبوحدثنا،يعقوبابن

،فرسمنءرويهاللهرسولسقط:قالمالكبنأنسعن،الزهرىعن،عيينة

قاعدا،فصلىالصلاة!حضرت،نعودهعليهفدخلناالأيمناشقهفجحش

كبرفإذابه،ليؤتمالإمامجعل"إثما:قالالصلاةقضىفلماقعودا،فصلينا

فقولوا:.حمدهلمناللهسمع:قالوإذافارفعوارفعوإذافاركعوا،ركعوإذافكبروا،

.(2)"أجمعينقعودافصلواقاعداصلىوإذافاسجدوا،سجدوإذا.الحمدولكربنا

يحيىعنمسلمورواه،سفيانعننعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

304/2حديثمنأيضاالقصةهذهوأخرجا.3/سفيانعنوغيرهيحيىابن

زع!يأ.عائشة

أخبرنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3753

بنهشامعن،عبدةحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

عليهفدخلعم!اللهرسولاشتكى:قالتاي!عزعائشةعن،أبيهعن،عروة

بىلأالحديثغريب.ذلكمناكبرأوكالخدشوهو،جلدهمنهفينسحجشىءيصيبهأنهو:جحش(1)

.1/041عبيد

،793)والنسائى،(876،1238)ماجهوابن،(805)والبخارى،(12"74)أحمداخرجه(2)

فىوتقدمبه.عيينةبنسفيانطريقمن(2102)حبانوابن،(977)خزيمةوابن،(106؟

.(5135)فىوسياتى،(2657)

.(77/411)ومسلم،(1114)البخارى(3)
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المربضصلاةبابالصلاةكتاب

قياما،بصلاتهفصلواجالسالمجحالفهرسولفصفى،يعودونهأصحابهمنناسن

به،ليؤتغالإممامجعل"إنما:قالانصرفنلضا،فجلسوااجلسواأنإليهمفأشار

.(1)،1دولجفصلواجالشاصلى(و21/267وإذافارفعوا،رفعوإذافاركعوا،ركعفإذا

منالبخارئوأخرجه،شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

.(2)ماثهعنمالكحديث

إصحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-4037

عن،معاويةبوأأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،لفقيها

لمجصالقهرسولثقللما:قالتعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،الأعمش

فقلت::قالتبالثاس".فلي!لبكيرأباأمروا:فقالبالمخلاةيؤذنهبلالجاء

يسمعلامقامكيقوممتىوإنه،(3)أسيفرجلبكرأباإنالفهيارسول

ققلت:قالتبافماس((.فليصلبكرأبا"مروا:قال.عمرأمرتفلو،الناس

يسمعلامقامكيقوممتىوإنه،أسيفرجلبكرأباإن:لهقومحر:لحفصة

لأنتن"إنكن:لمجح!الفهرسولفقال،لهفقالتعمر.أمرتفلو،الناس

فصقىبكرأبافأمروا:قالت.((بالناسفليصلبكبرأبامروايودف،صواحب

والبخارى،(24250)أحمدوأخرجه.(1237)ماجهابنوعنه،(8580)ضيبةأبىابن(1)

نىوصيأقى.بههامطريقمن(1614)خزيمةوابن،(7514)الكبرىفىوالنسائى،(5658)

(1375).

.(688،1311،2361)والبخارى،(214/82)مسلم(2)

لابنالحديثغريب.رقيقأىأسيف:الأزهرىوقالوالبكاء،الحزنشديدأى:أسيفرجل(3)

.1/26الجوزى
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المريضصلاةبابالصلاةكتاب

خفة،نفسهمن!ي!اللهرسولوجدالصلاةفىدخلفلما:قالت.بالناس

فلما:قالت.(1)الأرضفىتخطانورجلاهرجلينبينيهادىفقام:قالت

قم!رااللهرسولإليهفأومأ،ليتأخرذهبحسهبكرأبوسمعالمسجددخل

فكان:قالت،بكرأبىيسارعنجلسحتى!يواللهرسولفجاء،مكانك

بصلاةبكرأبويقتدى،قائمابكروأبو،جالسابالناسيصلى!ي!اللهرسول

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)ركبأبىبصلاةالناسويقتدىجميمآالنبى

.(3)معاويةأبىعنقتيبةعنالبخارىورواه،يحيىبنيحيى

/21عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-3755

وأخبرنا)ح(محمدبنالقهعبيدحدثنا،بيال!بنالحسنبنعلئحدثنا،ط267

بناللهعبدحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبو

بنحمادحدثنا،العيشئمحمدبناللهعبيدحدثناالعزيز،عبدبنمحمد

كان!ييهااللهرسولأن،ر!!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمة

نفسهمن!واللهرسولفوجد:قالت،بالناسيصلىأنبكرأبامرفأ،وجعا

ثرحمسلمصحيحعليهما.ويعتمدويضعهمايرفعهماانيشطيعلاأى:الأرضفىتخطانرجلاه(1)

.4/139،014النووى

،(1232)ماجهوابن،(832)والشالى،(25876)أحمدواخرجه.(547)الصغرىفىالمصنف(2)

،4451)فىوسيأتى.بهمعاويةأبىطريقمن(1212،6873)حبانوابن،(1616)خزيمةوابن

5215).

.(713)والبخارى،(184/95)مسلم(3)
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المريضصلاةبابالصلاةكتاب

قاعد،وهوبكرأباجم!الفهرسولفأم،بكبرأبىجنبإلىفقعدفجاء،خفة

سواء.حديثهمالفظ.(1)قائموهوالناسبكرأبووأم

وفى،الباببهذاقصدناهماعلىدلالةمرضهفىجالسالمجدصلاتهوفى

صارالأؤلالأمرأنعلىدلالةقائمبكروأبوقاعاوهوبكربأبىصلاته

وباللهبالعذر،قاعداإمامهصقىوإنقائمايصقىالصئمحيحوأنمنسوخا،

التوفيق.

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمد(2)الحسينأبوأخبرنا-3756

محمد،بنعباسحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،القطان

قال-طهمانبنبراهيمإعن،المباركبناحدثنا،الطالقاكأإسحاقبوأحدثنا

فىثبتاطهمانبنإبراهيمكان:يقولالمباركابنوسمعت:إسحاقأبو

حصينبنعمرانعن،بريدةبنالفهعبدعن،المكتبحسينعن-الحديث

ع!ستلىفإنقائفا،"صل:فقاللمجيهحالفهرسولفسألت،بواسيربىكانت:قال

.(3)"بنجفعلىتستطعلمفإنفقاعدا،

بنعباسحدثنا،إسماعيلأخبرنا،(2)الحسينأبووأخبرنا-3757

عن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،شقيقبنالحسنبنعلئحدثنامحمد،

.(3399)فىوتقدم.398/1الدارقطنى(1)

"الحسن".:مفى(2)

وأحمد.بهالمباركابنطريقمن(979،0521)خزيمةابنوأخرجه.(062)الصغرىفىالمصنف(3)

،979)خزيمةوابن،(1223)ماجهوابن،(372)والترمذى،(952)داودوأبو،(19819)

.(5556)فىوسيأتى.بهطهمانبنإبراهيمعنوكغطريقمن(1250
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القعودهذاكيفيةفىروىمابابالصلاةكتاب

305/2(و268/21عن،حصينبنعمرانعن،بريدةابنعن،/المعلمحسين

.(2)المباركابنعنعبدانعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)نحوه!النبى

القعودهذاكيفيةفىروىماباب

يعقوببنأحمدسعيدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3758

داودأبوحدثنا،أبىحدثنا،اللهعبدبنهارونبنموسىحدثنا،الثقفى

عن،شقيقبناللهعبدعنحميد،عن،غياثبنحفصحدثنا،الحفرى

متربعا)3(.يصلى!ج!اللهرسولرأيت:قالتأنهاا!رعائشة

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-3759

حدثنا:قالواالعباسبنومحمديحيىبنومحمدالتسترىزهيرابنحدثنا

حميدعن:قالنهأإلا،بمثلهفذكره.الحفرىداودأبوحدثنا،القطانيوسف

.(4)الطويل

بنصالحبنمحمدأخبركأ،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-371،

حدثنا،الأصبهاكأابنسعيدبنمحمدحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثناهاكأ،

أنهاعائشةعن،شقيقبناللهعبدعن،قيسبنحميدعن،غياثبنحفص

به.الصفارمحمدبنإسماعيلعن1/380الدارقطنىأخرجه(1)

.(1711)البخارى(2)

به،اللهعبدبنهارودأعن(1660)النسائىوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/275الحاكم(3)

خطأ،إلاالحديثهذاأحسبولا،ثقةوهوداودأبىغيرالحديثهذاروىأحداأعلملا:وقال

أعلم.والله

به.التطانموسىبنيوسفطريقمن(978،1238)خزيمةابنأخرجه(4)
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الصلاةكتاب

مترئعا)1(.يصقى!رالنبئرأيت:قالت

القعودهذاكيفيةفىروىماباب

اللهعبدبنعامرعن،حكيمبنعثمانعنالثابتالحديثفىرويناوقد

قدمهجحلالضلاةفىقعدإذا!راللهرسولكان:قالأبيهعنالربير،ابن

القعودفىذلكأنإلا.(2)اليمنىقدمهوفرش،وساقهفخذهبيناليسرى

أعلم.والقه،شكوىمنكانذلكولعلللتشهد.

حتان،ابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-3711

ابنعن،سفيانحدثنا،الرهرىمحمدبناللهعبدحدثنا،عبدانحدثنا

يدعوعموالنبئرأيت:قالأبيهعنالربير،بنالفهعبدبنعامرعن،عجلان

.(3)!صلاجمترئعوهوركبتيهعلىيديهووضع،هكذا(ظ268/21

،السماكابنعمروأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-2371

عمرحدثنا،حنبلبنأحمديعنىاللهعبدأبوحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا

مالكبنأنسرأيت:قالالطويلحميداسمعت:قالالمقذمئعلىابن

:قال.منهإلاسمعتهأنىأعلملا:القهعبدأبوقال.(4)فراشهعلىمترئعايصلى

مترئعا.:فيهيقوللايرويهعبادوكان

(رأىأنه،الطائىعبيدبنسعيدأخوعقبةروىوقدال!ثيخ:قال)

الذهبى.ووافقهوصححه،258/1والحاكم،(624)الصغرىفىالمصنف(1)

.(2821)فىتخريجهتقدم(2)

.وحدهللمصنف226/1الحبيرالتلخيصفىحجرابنعزاه(3)

كريب.:2/744الذهبىقالبه.المصنفطريقمن218/2التعليقتغليقفىحجرابنأخرجه(4)

.م:منسقط(ه-5)
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القعودهذاكيفيةفىروىمابابالصلاةكتاب

منشيخعمرعنهأيضاورواهمتردعا)3(.يصلى(2مالكدناس! ..أ2)1)

.(1(4)رنصاللأا

حدثنا،بالويهابنبكرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3371

يتربعكاننهأنسأعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،روخحدثنا،يونسبنمحمد

.()الصلاةفى

فىالتربععنقتادةسألت:قالشعبةحدثنا:قالوبإسناده-3714

يفعله.عمربناللهعبدكان:سيرينبنمحمدقال:فقالالصلاة

فىواعتذر،التشهدفىكذلكقعدإنماأنهعمرابنعنروينا:الشيخقال

تعالى.اللهشاءإنيردوذلك،(6)تحملانهلارجليهبأنذلك

الصفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-3715

بنبكررأيت:قالالطويلحميذحدثنا،معاذبنمعاذحدثنا،سعدانحدثنا

ومتكئا)7(.متربعايصلىاللهعبد

(1

(2

(3

:م.من-ا(سقط

بنوعقبة.التخريجمصدرفىكماوالمثبت."مالكبنأن!رأىأنهسيرينبن"أن!:سفى(2-

مالك.بنأن!عنيروىعبيد

.(617د،6174)شيبةأبىابنأخرجه(

.(0741)الرزاقعبدو،(6176)شيبةأبىبنأخرجه(

ساقط.يوض-بنمحمديعنىالكديمى-:2/744المهذبفىالذهبىقال(

.(2815)فىتخريجهتقدم(

به.معاذبنمعاذعن(6179)شيبةأبىابنأخرجه(
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القعودهذاكيفيةفىروىمابابالصلاةكقاب

متربعا)1(.يصلى:المريضفىالنخعىوإبراهيممجاهدعنوروينا

.(2)فعلهأنهالعزيزعبدبنعمرعنوروينا

كرهه:أنهعباسابنعنويذكر

الرحمنعبدأخبرناالعمرى)3(،الفتحأبوالامامأخبرنا-3716

شعبةأخبرنا،الجعدبنعلىحدثنا،البغوئالقاسمأبوحدثناالشريحئ)4(،

عباسابنأحسب:وقالفكرهه،الضلاةفىالتربععنالحكمسألت:قال

(5)

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3717

شعبة،حدثنا،أبىحدثنا،معاذبناللهعبيدحدثنا،محمدبنيحيى(و269/21

جمرةعلىأقعدلأن:قالمسعودابنهوالفهعبدعن،الهيثمعن،حصينعن

الضلاة)6(.فىمتربعاأقعدأنمنإلئأححثجمرتينأو

:وقالالإطلاقعلىالفهوعبدعلىكتابفىالشافعئحملهقدوهذا

يحنىوهم-،الضلاةفىالرجلتربعمنمسعودابنيكرهما(7)نكره

.(6178،6193)شيبةأبىوابن،(4104،0541)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

.(4113)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

.643/17النبلاءاعلامسيروينظر"اليعمرى".:سفى(3)

.3/425للسمعانىالانسابوينظر"الرنجى".:سفى(4)

(6185)شيبةأبىوابن،(9014)الرزاقعبدوأخرجه.(291)الجعدياتفىالبغوىالقاسمأبو(5)

به.شعبةطريقمن

به.حصينطريقمن(6184)شيبةأبىوابن،(0841)الرزاقعبدأخرجه(6)

.2/745والمهذب،التخريجمصدرمنوالمثبت"يكره".:م،سفى(7)
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عنهماعجزإذاوالسجودبالركوعالايماءبابالصلاةكتاب

ثم.(1)التربعالجالسصلاةقيام:ويقولونمسعودابنيخالفون-العراقيين

وكأنه.أمكنهوكيفمتربعاالقيامموضعفىيقعد:قالىالبويطىكتابفى

أعلم.والله،مضىماببعضإليهذهبأوالخصوصعلىحمله

عنهماعجزإذاوالسجودبالركوعالإيماءباب

ببغداد،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-8371

جعفربنيحيىحدثنا،الرزازالبخترئبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

أخبرنا،ببغدادالهاشمىإبراهيمبناللهعبدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(

بكرأبوحدثنا2)،طالبأبىبنيحيىبكرأبوحدثنا،ال!ضاكابنعمروأبو

ل!دعنه،الفهعبدبنجابرعن،الزبيرأبىعن،الثورىسفيانحدثنا،الحنفئ

بها"مىفيفأخذها"وسادةعلىيصلىفرآه،مريضاىا!!صم4!ارسولأن

استطعت،فإنالأرعلى"صل:وقالبهفرمىفأخذهعليهليصفىعودافأخذ

محمدرواهوكذلك.(3)"كعوكرمنأخفضسجودكواجعلإيماء،فأومئوإلا

أبىأفرادفىيعذالحديثوهذاالحنفى)4(.بكرأبىعنالبحراخ!معمرابن

.(2الثورئعنالحنفىبكر

.7/188الشافعى(1)

.س:فىليس(2-2)

:وقال،بهالحنفىبكرأبىطريقمنكثف(-568)البزاروأخرجه.(622)الصغرىفىالمصنف(3)

الحنفى.إلاالثورىعنرواهأحدانعلملا

به.معمربنمحمدعنكثف(-568)البزارأخرجه(4)

-44-ا



307/2

عنهماعجزإذاوالسجودبالركوعالإيماءبابالصلاةكتاب

،(2)بنخابنبكرأبوأخبرنا،المروزئسهلأبوأخبرناوقد1)-9371

سفيانحدثناعطاء،بنالوقابعبدحدثنا،(اطالبأبىبنيحيىحدثنا

عادلمج!اللهرسول!أن،ر!الهبنالفهعبدبنجابرعنالربير،أبىعن،الثورى

قال!:نهأإلا،بمثلهذكرثمبها.فرمىفأخذها،وسادةعلىيصفىفرآهمريضا

.(3)((استطعتإنبالأرض"صل

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،أحمدأبوأخبرنا-3720

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

أومأالسجودالمريضيستطعلمإذا:يقول!كانعمربناللهعبدأن،نافععن

ابنعننافععنجماعةرواهكذلك.(4)ائيشجبهتهإلىيرفعلموإيماءبرأسه

مرفوعا،نافععنالأسلمئ،ظ269/21عامربنالفهعبدورواه.موقولمحاعمر

بشىء.وليس

موقوفا:عمرابنعنآخروجه/منروىوقد

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3721

جبلةعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنا،معاذبنالفهعبيدحدثنا،محمدبنيحيى

:س.)1-أ(لي!فى

.(0494،0504،4146)فىوسيأتى،(298،1668،1689)فىوتقدم"خيبإ.:مفى(2)

ماخرجوه.:2/574الذهبىوقالعطاء.بنالوهابعبد:منهوسقط(0821)المعرفةفىالمصنف(3)

.2/195،196حاتمأبىابنعلل!ه.جابرعلىوقفهحاتمأبووصحح

به.بكيرابنطريقمن(1080)المعرفةفىالمصنفواخرجه.168/1مالك(4)

به.نافععنأيوبطريقمن(4142)الرزاقعبداخرجه(5)
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عليهافسجدالأرضعلىوسادةوضعمنبابالصلاةكتاب

معتتخذلا:فقال(1)المروحةعلىالصلاةعنأسمعوأناعمرابنسئل:قال

،الأرضعلىواسجدقاعداصل،أنداداللهتتخذلا:قالأو.اخرإلهاالله

.(2)الركوعمنأخفضالسجودواجعل،إيماءفأومئتستطعلمفإن

جعفربنمحمدعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3722

حدثنا،أبىحدثنا،معاذبناللهعبيدحدثنامحمد،بنيحيىحدثنا،العدل

معدخلت:قالعلقمةعن،معاويةبنزيدعن،إسحاقأبىعن،شعبة

يسجدمروحةأخيهمعفرأى،مريضوهونعودهعتبةأخيهعلىاللهعبد

فأومئتستطغلمفإن،الأرضعلىاسجذ:وقالاللهعبدمنهفانتزعها،عليها

.(3)الركوعمنأخفضالسجودواجعل،إيماء

عليهافسجدالأرضعلىوسادةوضعمنباب

العباسبوأحدثنا:قالواوغيرهإسحاقبىأبنازكريابوأأخبرنا-3723

الثقة،أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

تسجد!صالنبىزوجسلمةأمرأيت:قالتأمهعن،الحسنعن،يونسعن

.(4)اهبرمدمنأدممنوسادةعلى

"العود".:التخريجمصدرىفى(1)

جبلة.عناخرلإسناد(2831)شيبةأبىوابن،(4139)الرزاقعبدأخرجه(2)

عن(2843)شيبةأبىابنوأخرجه،بهإسحاقابىعنالثورىعن(4144)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.علقمةعنإبراهيمعنالأعمش

يونسطريقمن(2814)شيبةأبىبنوأخرجه.1/81والشافعى،(0811)المعرفةفىالمصنف(4)

به.الحسنطريقمن(2816)شيبةأبىابنوأخرجه.بهعبيدبن
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عليهافسجدالأرضعلىوسادةوضعمنبابالصلاةكتاب

شيبانبنإسحاقبنأحمدأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-4372

بنحقادحدثنا،طلحةبنكاملحدثنا،نجدةبنمعاذأخبرنا،الهروئ

عن،الحسنعنعبيد،بنويونسزيدبنوعلىالبناكأثابتعن،سلمة

بعينها.كانرمدمنوسادةعلىتصقىسلمةأثمرأتأنهاالحسنأم

عن،الحسنعن،فضالةبنمباركحدثنا،ملكاوحذثنا:قال-3725

بمثله.أقه

الوسادةعلىال!جودفى(و270/21رخصأنهعباسابنعنوروى

والمخذة)1(.

هههـالأصم،العباسبوأحدثنا،عمروبىأابنسعيدأبووأخبرنا-6372

إسرائيل،حدثنا،عمروأبوبكاربنبكرأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

المسجدفىجدارعلىيسجدحاتمبنعدئرأيت:قالإسحاقأبوحدثنا

.(2)ذراعقدرارتفاعه

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-3727

بناهوالفهعبدأخبرنا،موسىابنهوحئان)3(حدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا

أصحابمنمنهمرجلعن،زاهربنمجزأةحدثنا،إسرائيلعن،المبارك

سجدإذافكان،ركبتيهأوركبتهيشتكىوكانأوبربنأهباناسمهالشجرة

.(4146،4148)الرزاقوعبد،(2813)شيبةأبىابنمصنفينظر(1)

به.إسرائيلطريقمن2/631والتاريخالمعرفةفىسفيانبنيعقوبأخرجه(2)

.5/344الكمالتهذيبوينظر"حيان".:سفى(3)
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الاستلقاء...أوالجنبعلىالصلاةكيفيةفىروىمابابالصلاةكتاب

أبىحديثمن""الصحيحفىالبخارىأخرجه.(1)وسادةركبتيهتحتجعل

.(2)إسرائيلعنالعقدىعامر

الجنبعلىالصلاةكيفيةفىروىماباب

نظزوفيهالاستلقاء،أو

عمربنعلىأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-3728

بنالحسينحدثنابطحاء،بنعلىبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،الحافظ

عن،زيدبنحسينحدثنا،العرك!حسينبنحسنحدثنا،الحبرى)3(الحكم

أبىبنعلىبنالحسينعن،حسينبنعلىعن،أبيهعنمحمد،بنجعفر

يستطعلمفإن،استطاعإنقائماالمريض"يصلى:قالغ!ح!النبىعن،د!جنهطالب

لمفإن،ركوعهمنأخفضسجودهوجعلأومأيسجدأنيستطعلمفإن،قاعداصلى

308/2أنيستطعلمفإن،القبلة/مستقبلالأيمنجنبهعلىصلىقاعدايصلىأنيستطع

.(")((القبلةصممارجلهمستلقياصلىالأيمنجنبهعلىيصلى

أخبرنا،عمربنعلىأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-9372

بكرأبوأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،يزيدبنعباسحدثنا،حمادبنإبراهيم

:قال:قالعمرابنعن،نافععن،أبيهعن،عمربن(ظ21/270اللهعبيدابن

به.إسرائلطريقمن(146/11081الصحابةمعجمفىالبغوىأخرجه(1)

.(4174)البخارى(2)

.(2642،3386)فىوتقدم.""الحيرى:موفى"الجدى".:سفى(3)

الحديث.منكروشيخهواهحسن...ساقطإسنادهذا:746/2الذهبىوقال.2/42الدارقطنى(4)

.176/2الرايةنصبوينظر
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...الإماممعيطقهولمقائمامنفردايصلىأنأطاقمنبابالصلاةكتاب

.(1)القبلةقدماهتلى،قفاهعلىمستلقياالمريضيصفى

جنبه،علىالضلاةعنعجزلوماعلىمحمولوهو،موقوفوهذا

التوفيق.وبالقه

يطفهولمقائمامنفردايصلىأنأطاقمنباب

منفرداقائما(2)ىلصالإماممع

ببغداد،العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-3730

،الفحامالوليدبنأحمدأخبرناالرزاز،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

عن،بريدةبنالقهعبدعن،المعقمحسينأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا

"من:!صفقالالقاعد،صلاةعن.لمج!الفهرسولسئل:حصينبنعمران

فلهنائماصلىومن،القائمأجرنصففلهقاعداصلىومن،أفضلفهوقائماصلى

حسينعنأوجهمن""الصحيحفىالبخارئأخرجهالقاعد")3(.أجرنصف

المعفم)4(.

بنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرك!،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-3731

حدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذانالأسدىالحسن

.(0314)لرزاقاوعبد،2/34قطنىارلدا(1)

."فصلى":مفى(2)

،1236)خزيمةوابن،(1231)ماجهوابن،(1659)والنسائى،(371)الترمذىأخرجه(3)

به.المعلمحسينطريقمن(2513)حبانوابن،(1249

.(1511،1611)الخارى(4)
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عنهعجزفيماوقعدأطاقفيماقاممنبابالصلاةكتاب

منرجلقال:يقولمالكبنأنسسمعت:قالسيرينبنأنسحدثنا،شعبة

ضخما،رجلاوكان:قال!عك.الصلاةأستطيعلاإنى:!ي!للنبىالأتصاو

طرفونضححصيرا،لهوبسطمنزلهإلىفدعاهطعاماوي!مجللنبىفصتع

لأنسجارودآلمنرجلفقال.ركعتين!ي!اللهرسولعليهفصلى،الحصير

إلاصلاهارأيتهما:فقال؟الضحىيصلىع!ي!اللهرسولأكان:مالكابن

.(2)إياسأبىبنآدمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.\يوم!ذ

عنهعجزفيماوقعدأطاقفيماقاممنبابوأ21/271

بما:اسحتدلالا

منصوربنيحيىحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-3732

:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الوراقالسلامعبدبنمحمدحدثنا،القاضى

بنسلمةأبىعنالنضر،وأبىيزيدبناللهعبدعن،مالكعلىقرأت

وهوفيقرأجالسايصلىكانكج!اللهرسولأن،عائشةعن،عبدالرحمن

وهوفقرأقامايةأربعينأوثلاثينيكونماقدرقراءتهمنبقىفإذا،جال!ى

فىمسلمرواه.(3)كلذمثلالثانيةالزكعةفىيفعلثم،سجدثمركعثم،قائم

!0702)حباق/.-واو3!57)داودوابو،!ا179)والبخارى،!91232،01233)أحمداخرجه(1)

مختصم-إ.بهسحوينبنأن!طريقمن!9230)حبانوابن،(0806)والبخارى.بهشعبةطريقصن

.(067)اليخارى(2)

والنسالى،(374)والترمذى،(954)داودوابو،(25449)احمدطريقهومن،1/138صالك(3)

.(4651)فىوسيأتى.(1647)
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الماءعينيهفىوقعمنبابالصلاةكتاب

عنيوسفبناللهعبدعنالبخارىوأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيح

.(1)مالك

الماءعينيهفىوقعمنباب

يحيىحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-3733

ابن/عينىفىوقعلما:قالعمروعن،سفيانحدثنا،المكئالزبيعابن309/2

إلاتصلىلايوماوكذاكذاتمكث:لهفقيل،منهيعالجأنأرادالماءعباس

فكرهه.مضطجعا.

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-3734

داود،أبوحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،أحمدبناللهعبدحدثنا،حيان

الماءعينيهفىسقطلماعباسابنأن،عكرمةعن،سماكعن،شريكحدثنا

إلاتصلىلاأيامسبعةتستلقىإنك:لهفقيل،عينيهمنيخرجهأنأراد

نأيستطيعوهوالصلاةتركمنأنهبلغنىإنه:وقالذلكفكره:قالىمستلقيا.

.(2)غضبانعليهوهوتعالىاللهلقىيصلى

بنأحمدنصرأبوأخبرنا،الحافظإبراهيمابنبكرأبووأخبرنا-3735

حدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيانأخبرناعمرو،

.(1911)والخارى،(731/121)مسلم(1)

من(1535)الاعتقادأصولشرحفىاللالكائىطريقهومن،(2356)الجعدياتفىالبغوىأخرجه(2)

حسن.إسناده:2/747الذهبىوقالبه.شريكطريق
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التسبيحوايةالعذابوايةالرحمةايةعندالوقوفبابالصلاةكتاب

نأ،الضحىأبى(ظ21/271عن،جابرعن،سفيانحدثنا،الوليدبناللهعبد

فىالماءوقعوقدالبردعلىبالأطباءعباسابنإلىبعثغيرهأوالملكعبد

عنوعائشةسلمةأمفسأل،قفاكعلىمستلقياأياملممبعةتصفى:فقالوا،عينيه

فنهتاه)1(.ذلك

أرأيت:قالعباسابنأنرافعبنالمسيبعنالأعمشعنسفيانوعن

؟(2)كلذقبلالأجلكانإن

التسبيحوآيةالعذاب.وآيةالرحمةآيةعندالوقو!باب

الدقادتى،جعفربنمخلدأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3736

أخبرنا،المقرئأحمدبنمحمدوأخبرخ!:قال)ح(الفريابئجعفرحدثنا

نميربناللهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا:قالاسفيانبنالحسن

الأحنف،بنالمستوردعن،عبيدةبنسعدعن،الأعمشعن،معاويةوأبو

""البقرةفافتتحع!ج!الفهرسولمعصليت:قالحذيفةعن،زفربنصلةعن

"النساء"افتتحثم.بهايركع:فقلتمضىثم.ركعةفىبهايصلى:فقلت

تسبيحفيهابايةمرإذامترسلا،يقرأ،فقرأها"عمران"آلافتتحثم،فقرأها

ربى"سبحان:فقالركعثم،تعوذبتعوذمروإذا،سألبسؤالمروإذا،سبح

قام3."حمدهلمنالفه"سمع:قالثم،قيامهمننحواركوعهفكان."العظيم

"فنهيناه".:سفى(1)

به.سفيانطريقمن(6341)شيبةابىابنأخرجهوالأثر

به.الأعمشطريقمن(0634)شيبةأبىابناخرجه(2)
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310/2

التسبيحوايلأالعذابوايةالرحمةايةعندالوقوفبابالصلاةكتاب

منقريباسجودهفكان.((الاعلىرئى"ل!بحان:فقالسجدثم،ركعمماقريبا

(1)
.(2)شيبةابىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.مه--

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا/-3737

يعنىلسليمانقلت:قالشعبةحدثناعمر،بنحفصحدثناداود،أبو

بنسعدعنفحذثنى؟(3)فؤختبايةمررتإذاالضلاةفىأدعو:الأعمش

معصفىأنه،حذيفةعنزفر،بنصلة(و272/21عنمستورد،عن،عبيدة

:هـجو!هوفى.((يفارئى"سبحان:ر!عهفىيقولفكان،لمجفالقهرسول

عذاببآيةولا،فسألعندهاوقفإلارحمةبايةمزوط."الاعلىرئى"سبحان

فتعؤذ)4(عندهاوقفإلا

الأصئم،هوالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-3738

سمعت:قالأبىحدثنا،جريربنوهبأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

نعيمبنزيادعن،الحضرمىيزيدبنالحارثعنيحذثأثوببنيحيى

وابن،(1135)ماجهوابن،(5401)والشائى،(61232)أحمدوأخرجه.(1372)شيبةأبىابن(1)

،(23367)وأحمدبه.معاويةأبىطريقمن(1897)حبانوابن،(542.660،669)خزيمة

به.نميرابنطربقمن(1897)حبانوابن،(1663)والنسائى

.(772/032)مسلم(2)

.1/325المعبودعونمخزفة.باية:أى،التفغلمنمصدز:تخرت(3)

،262)والترمذى،(02324)أحمدوأخرجه.(871)داودوأبو،(432)الصغرىفىالمصنف(4)

،(272)ومسلمبه.ضحبةطريقمن(543،603)خزيمةوابن،(1007)والنسائى،(263

وعند،بهالأعمشطريقمن(9062)حبانوابن،(684)خزيمةوابن،(8001،1321)والشائى

مختصر.بعضهم
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التسبيحوايةالعذابوايةالرحمةايةعندالوقوفبابالصلاةكتاب

يقرأرجالاإنز!نهأ:لعائشةقلت:قالمخراقبنمسلمعن،الحضرمى

يقرءوا،ولمقرءواأولئك:فقالتثلاثا.أومرتينالليلةفىالقرآنأحدهم

"عمرانو"ال""البقرةدفيقرأالتامالليلفى!سح!اللهرسولمعأقومكنت

تخويففيهابايةمروإذا،ورغبدعااستبشارفيهابايةمرفإذاو"النساء"،

واستعاذ)1(.دعا

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3739

صالح،بنمعاويةحدثنى،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،داود

:قالالأشجحىمالكبنعوفعن،حميدبنعاصمعن،قيسبنعمروعن

إلارحمةبآيةيمرلا،""البقرةسورةفقرأفقام،ليلة!جاللهرسولمعقمت

قيامهبقدرركعثم:قالفتعوذ.وقفإلاعذاببايةيمرولا،فسألوقف

ثم."والعظمةوالكبرياءوالملكوتالجبروتذى"سبحان:ركوعهفىيقول

،"عمرانآل"بفقرأقامثم،ذلكمثلسجودهفىقالثم،قيامهبقدرسجد

(2)ريص
.سورهسورةقراثم

بنمحمدسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-0374

حدثنا،يعقوبظأ21/272بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالفضلبنموسى

ثابتعن،ليلىأبىابنعن،موسىبناللهعبيدحدثنا،إسحاقبنمحمد

وقالبه.يزيدبنالحارثطريقمن(246"9)احمدوأخرجه.(2093)الشعبفىالمصنف(1)

غريب.صالحإسناده:2/748الذهبى

أحمدوأخرجه.(873)داودوأبو،77صوالاعتقاد،(276)والصفاتالأسماءفىالحصنف(2)

.(007)داودأبىصحيحفىالالبانىوحسنه.بهمعاويةطريقمن(4801،1311)ئىوالنسا،(02398)
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التسبيحوايةالعذابوايةالرحمةايةعندالوقوفبابالصلاةكتاب

!واللهرسولىكان:قالىأبيهعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعنالبناش!،

.(1)"رانلالأهلويلالئار،منبكأعوذإنى"اللهغ:يقولفسمعته،تطوعايصلى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأبرنا-3741

،إسحاقأبىعن،إسرائيلعن،وكيعحدثنا،حرببنزهيرحدثنا،داود

إذاكانلمج!النبئأن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،البطينمسلمعن

.(2)((الأعلىرئى"سبحان:قال.(ا:الأعلىأالاصكلى*!رئبناشص!الوسبح:قرأ

عنوشعبةوكيعأبورواه؟الحديثهذافىوكيعخولف:داودأبوقالى

موقوفا.عباسابنعنجبيربنسعيدعنإسحاقأبى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأبرنا-3742

عن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنى،المثنىبنمحمدحدثنااود،فى

ذالكألنس!الوقرأإذافكان،بيتهفوقيصلىرجلكان:قالىعائشةأبىبنموسى

ذلك،عنفسألوهفبلى.سبحانك:قالى.(4.:القيامةأأنؤقئ!غىأنجمابقدر

.(3)ت!عاللهرسولىمنسمعته:فقالى

اللهعبدحدثنا،داودأبوحدثنا،محمدأخبرنا،علىأبوأخبرنا-3743

سمعت:قالىأميهبنإسماعيلحذثنىسفيانحدثنا،الزهرىمحمدابن

ثابتعنليلىأبىابنطريقمن(1352)ماجهوابن،(881)داودوأبو،(55019)أحمدأخرجه(1)

:فقالعهزيادبنالمطلبورواه،ليلىأبىابنعنالجماعةرواههكذا:2/749الذهبىوقال.به

.(186)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.ليلىأبىعنثابتبنعدىعن

.(785)داودبىأصحيحفىلبانىالأوصححه.بهوكغعن(6602)أحمدوأخرجه.(883)داودأبو(2)

.(786)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.2/48،49الأفكارنتانجوينظر،(884)داودأبو(3)
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الصلاةكتاب
التسبيحوايةالعذابوايةالرحمةايةعندالوقوفباب

بالتينمنكمقرأن!م":ا!ي!للهارسولقال:يقولهريرةباأسمعت:يقولبياأعرا

علىوأنا:فليقل.(8:التينأمهوالمحكمينبأضكوالله)ألتس:آخرهاإلىفانتهىوالزيتون

بقدرذالك)ألتس:إلىظنتهى.!اتقينةيؤواقسم)لاقرأ:ومن.الشاهدينمنذلك

)فبأى:فبلغ)واتمرسنتمهو.قرأ:ومنبلى.:فليقل.،4.:القيامةأألمؤقئمهومجىانعك

إسماعيل:قال."باللهآمنا:فليقل.(ه.:المرس!تأ!ويؤمنونبغده،و273/21صديثا

أنىأتظنأخىابنيا:قال،(1)لعلهوأنظرالأعرابىالرجلعلىأعيدذهبت

311/2البعيرأعرفوأناإلاحجةمنهاماحخة/ستينحججتلقد!؟أحفظهلم

.(2)عليهحججتالذى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-4374

عن،وكيعحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

رئبناشص)سبح:يقرأعلئاسمعت:قالخيرعبدعن،السدىعن،سفيان

.(3)الأعلىربىسبحان:فقالالأعلما!و.

:قالسعيدبنعميرعنمسعر،عن،وكيعوحدثنا:قال-3745

ربىسبحان:فقالمهو.الأعلىرئبناشص)سبحبالجمعةفىيقرأموسىباأسمعت

.(4)وهمأتقشيةصديثأتنكو)هل.الأعلى

.4/201للعينىداودأبىشرحوهم.الأعرابىلعل:أى(1)

وقال،بهسفيانطريقمن(3347)مختصراوالترمذى،(7391)احمدوأخرجه.(887)داودأبو(2)

يسمى.ولاهريرةأبىعنالأعرابىهذاعنالاشادبهذايروىإنماحديثهذا:الترمذى

به.الثورىعن(4904)الرزاقوعبدبه.وكيععن(8723)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.مسعرطريقمن(8721)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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بوأحدثنا،الوليدأبوالأستاذحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3746

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،البوشنجئالفهعبد

أميرعندبت:قالالمدرئقيسبنحجرعنالضغاخ!،جابانبن(1)رشبعن

فمزيمرأ،الفيلمنيصفىوهوفسمعته،،!زطالمبأبىبنعلىالمؤمنين

،58،59:الواقعةأ!اتجلقوننخنأتمزتخلقونهءأشز!تتنوننا)أفرءيتم:الآيةبهذه

نخنأتمزتزرعونهءأنمو!تحرنؤتمائتمأفز):قرأثم،ثلاثا.رثيانتأبل:قال

)أفرءتتص:قرأثمثلاثا)2(،.رثياأنتبل:قال.،63،64:الواقعةأالررعون!

:قال،68،69:الواقعةأافنزلون!نحتنأماتمزنمنأنزنتموهءأنمغ!تشربونالذىائي

شجرتهاأنشأتمءأشر!توروناثتىالار)أفرءئتو:قرأثم،ثلاثا.رثياأنتبل

ثلاثا)3(.رث.ياأنتبل:قال.،71،72:الواتعةأائمنشون!نحناش

الرجلبجنبالمرأةوقو!أنعلىالدليلباب

صلاتهعليهيفسدلا

الأصبهانئ،يوسفبنالفهعبد،ظ273/21محمدأبوأخبرنا-3747

حدثناالزعفراخ!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا

كان:قالتر!نهاعائشةعن،عروةعن،الزهرئعن،عيينةبنسفيان

وفى"بشر".:هناوقعكماالتخريجفىسيأتىكماالشعبفىالمصنفعندجاءولد)ثير،.:سفى(1)

فىحاتمابىوابن،4/228الكبيرالتاريخفىالبخارىلهترجموكذا"شدادإ.:التخريجمصدرى

عنه.معمرورواية،المدرىحجرعنروايتهوذكرا4/331والتعديلالجرح

.س:فىلي!(2)

.(04د3)الرزاقوعبد،الذهبىووافقهوصححه،1/477والحاكم،(239)الشعبفىالمصنف(3)
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كاعتراضالقبلةوبينبينهمعترضةوأناالليلمنصلاتهيصفىوي!مجاللهرسول

وأخرجه،عيينةابنعنجماعةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)الجنازة

الزهرى)2(.عنآخروجهمنالبخارى

ببغداد،الخوارزمئغالببنمحصدبنأحمدبكرأبووأخبرنا-3748

بنعلىبنالحسنحدثنا،النيسابورئأحمدبنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،الأعمشعن،مسهربنعلئحدثنا،الحارثبنمنجابحدثنازياد،

:فقالوا،الصلاةيقطعماعندهاذكرأنهرعنهاعائشةعن،مسروقعن،مسلم

لقد!كلاباجعلتموناقد:رعنهاعائشةفقالت.والمرأةوالحمارالكلبيقطعها

علىمضطج!وأنا،القبلةوبينلبينهوإنىيصفى!ح!اللهرسولرأيت

البخارئرواهانسلالا)3(.فأنسلأستقبلهأنفأكرهالحاجةلىفيكون،ال!رير

منمسلموأخرجه،مسهربنعلىعنالخليلبنإسماعيلعن"الصحيح"فى

.(4)الأعمشعنآخروجه

أحمدبنبشرأخبرنا،المستملىأحمدبنملكاجعفربوأحدثنا-9374

:قاليحيىبنيحيىحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئ

سليمبنعمروعن،الزبيربناللهعبدبنمرعاعن،أنسبنمالكعلىقرأت

بنتمامةأملحاوهويصلىكان!لمجحداللهرسولأن،قتادةأبىعن،الزرقى

.(3534)فىتقدم(1)

السابق.الموضعفىوتقدم.(383،515)والبخارى،(512/267)مسلم(2)

.(3539)فىتقدم(3)

.512/1270)ومسلم،(511)البخارى(4)
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صلاتهعليهيفسدلاالرجلبجنبالمرأةوقوفانعلىالدليلبابالصلاةكتاب

سجدفإذا،شمسعبد/بنربيعةبنالعاصولأبىلمج!الفهرسولبنتزينب

بنيحيىعن""الصحيحفى(و21/274مسلمرواهحملها)1(.قاموإذا،وضعها

.(2)ذكرهتقذمكماالبخارئوأخرجه،وغيرهيحيى

كما:عمرعنعندناوالرواية،عمرعنذلكفىروىبمامحتخواحتبئ

نصرأبوأخبرنا،الحافظإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-3750

حدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيانأخبرنا،العراقئ

بنعبادةعن،سنانبنبردالعلاءأبىعن،سفيان-ررثنا،الوليدبناللهعبد

:قالالخطاببنعمرسألت:قالالكندئالحارثبنغضيفعن،نسى

مرأت!اخرجتوإن،3كلرتخرجتفإن،الأبنيةفىفنكوننبدوإنا:!لت

منكما)4(.واحدكلليصلثمثوبا،وبينهابينكاقطع:عمرفقالقزت؟

.(3468)فىتخريجهتقدم(\

.(516)والبخارى،(543/41)مسلم(2

.(رر)ق388/13التاجينظرالبرد.أى،القرأصابه:بالضم،الرجلقز(3

من(380)العاليةالمطالبفىكماومسدد،به.الثورىسفيانعن(2391)الرزاقعبدأخرجه(4

به.سنانبنبردطريق
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سجدةبايةمرمامتى-كحالنبىسجودبابالصلاةكتاب

التلاوةسجودأبوابجماع

(1)سجدةبآيةمرمامتى!ج!النبىشجودباب

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-3751

بنومحمدبشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

أبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(سعيدبنيحيىحدثنا:قالاالمثنى

حدثنا،خيثمةأبوحدثنا،المنيعئهوالقاسمأبوأخبرنى،الإسماعيلئبكر

عن،اللهعبدعن،نافعأخبرنى:قالاللهعبيدحدثناسعيد،بنيحيى

معهونسجد،فيسجدسجدةفيهاالسورةفيقرأالقرآنيقرأكانأنهع!ج!النبى

وفى،خيثمةأبىحديثلفظ.جبهتهلمكانموضعابعضنايجدماحتى

موضعاأحدنايجدلاحتىوقالا:.القرانعلينايقرأ:الاخرينحديث

51ورو،يحيىعنوغيرهمسددعن"الصمحيح"فىالبخارئرواهلجبينه)2(.

وغيرهما)3(.المثنىبنومحمدخيثمةأبىعنمسلم

التلاوةسجودفضلى(ظ21/274باب

حدثنا:قالاعمروأبىابنوأبوسعيدالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3752

."دجس":مىق(1)

وأبت.بهالقطانيحيىطريقمن(557)خزيصةوابن،(ا"79)والبخارى،(4669)أحمدأخرجه(2)

.""لجبينه:ولفظ،(3822)فىوسيأتى.بهالفهعبيدطريقمن(2760)حبانوابن،(558)خزيصة

خزيصة.ابنعند

.(03/5751)ومسلم،(0751)البخارى(3)
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...سجدةعشرةإحدىالقرآنفىقال:منبابالصلاةكتاب

حدثنا،العطاردىالجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

قال!:قال!هريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعن،معاويةأبو

يا:يقوللمكىالشيطاناعتزلفسجدالسجدةآدمابنقرأ"إذا:كي!اللهرسول

.(1)"رانلافلىفأبيتبالشجودوأمرت،الجنةفلهفسجدبالشجودآدمابنأمر!ويله

.(2)معاويةأبىعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

سجدةعشرةإحدىالقرانفىقال:منباب

شى4منهاالمفصلفىليس

بنوزيدكعببنأبىعنورواه.(3)مالكعنالقهرحمهالشافعئحكاه

الدرداء.وأبىعمرابنعنأيضاغيرهورواه،عباسوابنثابت

ابنسعيدوأبوالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3753

طالب،أبىبنيحيىحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبى

ابنعن،عكرمةعن،الوزاقمطرعن،قدامةأبوأخبرناداود،أبوحدثنا

حدثنا،جعفربناللهعبد/أخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا)ح(عباس313/2

مطرعن،قدامةأبوالحارثحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

الفه!رسوليسجدلم:قال!عباسابنعن،عكرمةعن،رجلأوالوزاق

به.معاويةأبىطريقمن(2759)حبانوابن،(549)خزيمةوابن،(1052)ماجهابنأخرجه(1)

به.الأعمشطريقمن(81)ومسلم،(9713)وأحمد

.(18/331)مسلم(2)

.2/145،146المعرفةفىالمصنفذكره(3)
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...سجدةعشرةإحدىالقرانفىقال:منبابالصلاةكتاب

.(1)المدينةإلىتحولمابعدالمفضلمنشىءفى

.(2)رطمعنالحارثعنالقاسمبنأزهرعنرافعبنمحمدرواهوبمعناه

نإ:متنهفىوقال،أزهرعنالمقرىختنخلفبنبكرورواه-3754

تركها.المدينةإلىهاجرفلما،بمكةوهو"النجم"فىسجد!رالنبئ

بنأحمدحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأحبرناه

فىيشذولمفذكره.المقرىختنخلفبنبكرحدثنا،و275/21،على

.(3)إسناده

الإيادىقدامةأبىعبيدبنالحارثعلىيدورالحديثوهذا

بنالرحمنعبدعنهوحدث،معينبنيحيىضعفهوقدالبصرى)4(،

أعلم.والله.(6)اريخإلارأيتوماشيوخنامنكان:وقال،مهدى

ما:عباسابنعنعكرمةعنوالمحفوظ

بنأحمدسعيدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3755

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.(1281)الطيالسى

بىأضعيففىالألبانىوضعفه.بهمحمدطريقمن(056)خزيمةوأبن،(0341)دأودأبوأخرجه

.(403)اودد

به.بكرطريقمن(3398)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه

التاريخ:فىعليهالكلامينظرالبرتى.مسجدمؤذنالبصرىالإيادىقدامةأبوعبيدبنالحارثهو

وتهذيب،1/422حبانلابنوالمجروحين،3/81والتعديلوالجرح،2/275للبخارىالكبير

يخطئ.صدوق:1/421الخقريبفىحجرابنوقال،2/491التهذيبوتهذيب،5/258الكمال

.93/2الدورىبروايةمعينابنتاريغ

.3/81والتعديلوالجرح،2/275الكبيرالتاريخ
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...سجدةعشرةإحدىالقرانفىقال:منبابالصلاةكتاب

)اعن،الوارثعبدحدثنامسذد،أخبرنا،أتوببنمحمدحدثنا،يعقوب

معهفسجد،"النجم"بقرألمجمالنبئأن،عباسابنعن،عكرمةعن،(اأتوب

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)والإنسوالجنوالمشركونالمسلمون

.(3)دجبعبنالحارثعنالقاسمبنأزهربهاأتىالتىالريادةفيهوليس،مسذد

البصرىالحسنوعنمجاهدعنبإسنادهالقديمفىالشافعئروىوفيما

.الريادةهذهبمعنىمرسلا!لمججيهالنبئعن

جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،الحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-3756

عن،ذئبأبىابنحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

قرأت:قالثابتبنزيدعن،يساربنعطاءعن،قسيطبناللهعبدبنيزيد

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(4)اهيفيسجدفلم""والنجملمجفهالفهرسولعند

.(قسيط)ابنعناخروجهمنمسلموأخرجه،ذئبأبىابنعنافىمعن

يسجد،لمزيدالأنيسجدلمإنما!لمجحيهاللهرسوليكونأنويحتمل

أعلم.والله،القارئهووكان

الفقيه،إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3757

:س.منطقس(6-1)

به.الوارثعبدطريقمن(575)والترمذى،(4862)الخارىاخرجه(2)

.(1701)الجارى(3)

حبانوابن،(568)خزيمةوابن،(576)مذىوالتر،(15912)أحمدوأخرجه.(416)الطيالسى(4)

به.ذلبأبىابنطريقمن(2762،2769)

.(577)ومسلم،(0731)الخارى(5)
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...سجدةعشرةإحدىالقرانفىقال:منبابالصلاةكتاب

بنمحمدحدثنا،المطرزسهل!بنيحيى،ظ275/21بنمحمدبكرأبوأخبرنا

عنفائد،بنعثمانحدثنا،الذمشقئالرحمنعبدبنسليمانحدثنا،يحيى

حذثتنىعبيد،بنالرحمنعبدبنالمهدئعن،حيوةبنرجاءبنعاصم

عشرةإحدى!النبىمعسجدت:قالالدرداءأبىعن،الدرداءأمعمتى

،"و"النحلو"الرعد"،،""الأعرافشىلمح!،المفصلمنفيهاليسسجدة

وسليمانو"الفرقان"،،سجدةو"الحج"،"و"مريم،"إسرائيلو"بنى

روىكذاالحواميم)2(.وسجدةو"ص"،،"و"السجدة،""النملابسورة

الإسناد.بهذا

القاضىالحسقابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-3758

بنمحمدالعبالمىأبوحدثناقالوا:المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبو

عمروأخبرك:وهببناللهعبدعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

سجدنهأ،الدرداءبىأعن،أخبرهعمن،هلالبىأبنسعيدعن،لحارثابنا

.(3)النجممنهنسجدةعشرةإحدى!جاللهرسولمع

(4)(5)

عمرعن،سعيدعن،عمروعنوهبابنعنوكيعبنسفيانورواه

.""وسورة:سفى(1)

وعثمان،منكرخبرهذا:2/752الذهبىوقال.بهيحيىبنمحمدعن(0561)ماجهابنأخرجه(2)

الزوإثد.فىالبوصيرىضعفهوكذاعدى.ابنوهاه

.(366)وهبابن(3)

"بن".:سفى(4)

.21/313الكمال-كلذيبوقيظ"عمرو".:مفى(5)
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...سجدةعشرةإحدىالقرانفىقال:منبابالصلاةكتاب

الدرداء)1(أبىعن،الدرداءأمعن،الدمشقى

عن،هلالأبىبنسعيدعن،يزيدبنخالدعنسعد،بنالليثورواه

عنالدرداءأمعنيخبرمخبراسمع!:قالالدمشقئحتانابنوهو2عمر

الدرداء)3(.أبى

اودفىأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا

.سجدةعشرةإحدى:غ!حوالنبىعنالدرداءأبىعنروى:قالالسجستانئ

.(4)هاووإسناده

.()سجدتين""الحبئفىسجدأنهالدرداءأبىعنورؤينا:الشيخقال

أخبرنا،إسحاقابنبكربوأأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3759

بن/أحمدحدثنا،الرفاءالحسنبنمحمدحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبد2/314

عن،الأحولعاصمحدثنازهير،حدثناالحزاك!،(و276/21الملكعبد

.سجدةالمفصلفىليس:عباسابنقال:قالالعريانأبىأوالعريان

اللهعبدقال:قال،عباسابنقالمالهفذكرتعبيدةأبافلقيت:قال

فىوالمشركونوالمؤمنونمج!الفهرسولسجدمسعود:ابنيعنى

(1

(3

طريقمن(03.1)ماجهوابن،(21692)واحمد.بهوكغبنسفيانعن(568)الترمذىاخرجه(

.(87)الترمذىضعيففىالألبانىوضعفهبه.وهبابن

"عمرو".:مفى(

به.الليثطريقمن(569)الترمذىأخرجه(

.(1014)حديثعقبداودأبو(

.(3790،3791)فىمسنداسيأتى(
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الصلاةكتاب

.(2)دعبنسجدا()انزلفلم""النجم

...سجدةعشرةحمسالقرانفىقال:منباب

سجدةعشرةخمسالقرآنفىقال:منباب

المفصلفىثلاثمنها

الففولبنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-3765

بنيعقوبحدثنا،درسشويهبنجعفربناللهعبدأخبرناببغداد،القطان

بنالحارثأخبرنى،يزيدبننافعأخبرنا،مريمأبىبنسعيدحدثنى،سفيان

بنعمرو(3)نع،كلالعبدبنىمنمنينبنالفهعبدعن،العتقئسعيد

(4)ثلاثمنها،القرآنفىسجدةعشرةخمسقرأهأأ!جكالفهرسولأن،العاص

.()سجدتين""الحجوسورةالمفصلفى

"النج!ا"سجدةباب

بنسلمانينأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1376

بنمسلمحدثنا،عيسىبنمحمدبنأحمدأخبرناببغداد،الفقيهالحسن

عنالأسود،عن،إسحاقأبىعن،شعبةحدثنا:قالاعمروأبوإبراهيم

يسجد"."يزل:سفى(ا-1)

.يعرفلاالعريان:2/752الذهبىوقالبه.زهيرطريقمن(6397)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(2)

"ابن".:سفىبعدها(3)

.""عثرة:سفىبعدها(4)

ابووأخرجه.2/527والتاريخوالمعرفة،(894)الصغرىوفى،(11"7)المعرفةفىالمصنف(5)

منىيئبناللهعبد:2/753الذهبىوقالبه.سعيدطريقمن(1057)ماجهوابن،(1014)داود

.مجهول
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،)النجم(،سجدةبابالصلاةكتاب

القوممنأحدبقىوما،فسجد"الئجم"سورةقرأأنهلمجرالنبىعن،اللهعبد

يكفينى:وقال!جبهتهعلىفوضعهحصباء،منكفارفعرجلإلاسجد،إلا

فىالبخارىرواهكافرا)1(.قتلذلكبعدرأيتهلقد:اللهعبدقال!هذا.

عنغندرحديثمنمسلموأخرجه،عمربنحفصعمرأبىعن""الصحيح

(2)ريو
شعبه.

بناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-3762

بنالصمدعبدحدثنامحمد،بنالملكعبدحدثناببغداد،البغوئإسحاق

ابنعن(ظ276/21،عكرمةعن،أتوبحدثنا،أبىحدثنى،الوارثعبد

المسلمونفيهاوسجد"والنجم".:يعنىفيهاسجدو!عالنبئأن،عباس

معمرأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)والانسوالجنوالمشركون

.(4)الوارثعبدعنوغيره

ال!كرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-3763

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

عن،خالدبنعكرمةعن،طاوسابنعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

،(3853،3972)والبخارى،(5380)وأحمد.بهعمربنحفصعن(41؟6)داودأبوأخرجه(1)

بعفهموعند،بهشعبةطريقمن(2764)حبانوابن،(553)خزيمةوابن،(958)والنسالى

.(3821)فىوسياتىمختصر.

.(576)ومسلم،(0701)البخارى(2)

به.الصمدعبدطريقمن(575)الترمذىاخرجه(3)

.(0711،4862)البخارى(4)

-464-



"النجم،(سجدةبابالصلاةكتاب

وسجد،""النجمفىسجد!ج!اللهرسولرأيت:قالوداعةأبىبنالمطلب

أفىعفلا:المطلبقالكافر.يومئذهو،أسجدولم:المطلبقال.معهالناس

.(1)ادبأفيهاالسجود

اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-3764

بنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،الصفار

عنخالد،بنعكرمةعن،طاوسابنعن،معمرعن،رباححدثناخالد،

!صاللهرسولقرأ:قالأبيهعن،السهمىوداعةأبىبنالمطلببنجعفر

أسجد.أنبيتوأرأسىفرفصط،عندهمنوسجدفسجد"النجم"سورةبمكة

.(2)دجسلإلاقرأهاأحدايسمعلابعدفكان،المطلبيومئذأسلميكنولم

حدثنا،نجيدابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-3765

عن،شهابابنعن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

لهم:قرأل!بخهالخطاببنعمرأن،هريرةأبىعن،أللأعرج13إقهـحمتإعب!

.(4)أخرىسورةفقرأقامثم،فيهافسجد*!وف!إدأ)و!جخ!

313/2بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأ-خصجرناو/!!لأ!-

.(15464)أحمدوعنه،(5881)الرزأقمحبد(1)

حسن.إلناده:753/2الذهبىوقال.(957)النسائىطريقهومن،(15465)لى--أ(2)

.467/17الكمالتثذيبينظر.الأعرجهرمزبنالرحمنمحبدوهو"بن"،:م،سفىبعده(3)

اختلفوقد.بهمالكطريقمن1/356المعانىشرحفىوالطحاوى،(588")الرزاقمحبدأخرجه(4)

بنيونسعنوهبأبنطريقمن(3817)فىوليأتى.2/94الدارقطنىعللينظر.مالكعلىفيه
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"النجم،(سجدةبابالصلاةكتاب

سفيانعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونأخبرنا،يعقوب

بنمحمدحدثنا،البصرئعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)ح(

عن،عاصم(و277/21عن،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوقابعبد

،!تريل!)الص:أربعالقرانفىال!جودعزائم:قالعلىعنزر،

.(1)!كنرباستر)اقرأ:و،"و"النجم،"السجدةو"حم

مثلعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،سفيانوحذثنا:يعلىقال

.(2)كلذ

بنأحمدبنمحمدأخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3767

إبراهيمبنومسلممرزوقبنعمروحدثنا،غالببنمحمدأخبرنا،بالويه

بننصرحدثنا،بمروالمحبوبئالعباسأبووأخبرك!:قال.شعبةحدثنا:قالا

ابنعاصمعن،شعبةحدثنا،حكامبنعمروحدثنا،سورةأبىبنأحمد

عزائم:قالالهمسعودابنيعنىالفهعبدعن،حبيشبىبنززعن،بهدلة

الذىرئكباستر)اقرأوال!جدة"،و"حمتنريل!،!)الص:أربعالسجود

.(3)"و"النجمخكو،

روايةنحوشعبةعنهشيمعنويذكر،شعبةعنالجماعةرواههكذا

.سفيان

به.الثورىعن(5863)الرزاقعبدوأخرجهصحيهح.:الذهبىوقال،2/529الحاكم(1)

به.الورىعن(5863)الرزاقعبدأخرجه(2)

فىكماشيبةبنويعقوببه.إبراهيمبنمسلمطريقمن(2837)الأوسطفىالمنذرابنأخرجه(3)

به.شعبةطريقمن10/322التهمهيد
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الصلاةكتاب
اننتت!ءا!لا)إذا:سجدةباب

العئاسمنصورأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرأخبرناه-3768

حدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،النضروئالفضلابن

عزائم:قالعلىعن،زرعن،بهدلةابنعاصمعن،شعبةأخبرنا،هشيم

باسراقرأ)و،"النجم"و،ال!جدة)1("و"حم،!تنريل!)الر:أربعالسجود

(2)صص
.رئك!

انشقت!ءا!سلا)إذا:سجدةباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3769

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

أخبرك!،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

يحيىبنيحيىحدثناالصفار،الحسينبنعلئحدثنا،الحافظعلىأبو

عن،سفيانبنالأسودمولىيزيدبناللهعبدعن،مالكعلىقرأت:قال

مهو.انشقتالمحاء)إذا:لهمقرأهريرةأباأن،الرحمنعبدبقسلمهأبى

رواه.(3)اهيفسجد!جماللهرسولأنأخبرهمانصرففلفافيها،فسجد

(4)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحدى،ظ277/31مسلم

بقمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3775

"تنزيل".:سفى(1)

به.هشيمطريقمن(2762)المنذرابنأخرجه(2)

.(960)والنسائى،(03141)أحمدطريقهومن،1/205ومالك،1/136الأمفىالشافعى(3)

.(578/701)جمسلم(4)
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آلشتت!اقءإذاإ:سجدةبابالصلاةكتاب

أبووأخبرنا)ح(بكربنالفهعبدحدثنا،الفضلبنالحسينحدثنا،يعقوب

حدثناالضفار،عبيدبناحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسن

،هشامحدثنا،ال!همئبكربنالفهعبدحدثنا،أسامةأبىابنهوالحارث

الطء)إذا:قرأرفجبههريرةأبارأيت:قالسلمةأبىعن،يحيىحدثنا

لو:فقال!؟سجدت(اأركالم1)هريرةباأيا:فقلت،فيهافسجد.!ألشقت

فىومسلمالبخارئأخرجه.(2)سجدتماسجدجم!الفهرسولأرلم

الذستوائى)3(.هشامحديثمن""الصحيح

طاهرأبوأخبرنا،الوكيلاحمدبنجامعالخيرأبوأخبرنا-3771

أبووأخبرنا)ح(مسذدحدثنا،مئالذارسعيل!بنعثمانحدثنا،المحفداباذئ

مسذد،حدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلى

بكرحدثنا:قالأبىسمعت:قالالتيمئسليمانابنيعنىالمعتمرحدثنا

،!صرهريرةأبىهـح!ليت:ذالح!ارأبىعنالمزخ!،الفهعبدابنيعنى

قالى:ال!جدة؟هذهما:قلتفسجد،الشقت!.افطء)إذا:فقرأ،العتمة

51رو.(4)ألقاهحتىبهاأسجدأزالفلالمجفالقاسمأبىخلفبهاسجدت

.هاراك)إنى:مفى(ا-1)

أبىطريقمن(2761)حبانوابن،(961)والنسالى.بههامطريقمن(9607)أحمدأخرجه(2)

به.سلمة

.(107/578)وصلم،(1074)البخارى(3)

طريقمن(561)خزيمةوابن،(766)والبخارى،(0714)أحمدواخرجه.(0814)داودأبو(4)

به.التيمىسليمانطريقمن(967)والنسائى،(768)والبخارى.بهمعتمر
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الصلاةكتاب
آنمثفت!الدآء)إذا:سجدةباب

وغيرهمعاذبناللهعبيدعنمسلمورواه،مسددعن""الصحيحفىالبخارى

(1)و

معتمر.عن

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3772

أبىبنعطاءعن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

إذا):فىسجدأنهه!رهريرةأبىعنيحدثرافعأباسمعت:قالميمونة

2/316حتىفيهاأسجدأزالفلا،فيهايسجدع!ي!خليلى/رأيت:وقال.!ت!فاالسماء

.(2)ألقا

بنيحيىجدىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبوأخبرنا-3773

العبدى،بشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،و278/21منصور،

رافعأبىعن:قالأنهإلابنحوهفذكره.شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا

فيها؟تسجد:قلتانشمت!و.ال!ث!آءإذا):فىيسجدل!جنههريرةأبارأيت:قال

مسلمرواه.(3)معن:قالجمجم؟النبئ:قلت:شعبةوقال:اخرهوفى،فذكره

(4)ريووص

شعبه.عنعندرعنوغيرهبشاربنمحمدعن""الصحيحفى

بنجعفربناللهعبدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3774

وشعبةسفيانأخبرنايزيد،حدثنا،طالبأبىبنيحعىحدثنا،درستويه

.(578/011)مسلمو،(ا"78)البخارى(1)

.(6652)الطيالسى(2)

به.جعفربنمحمدعن(9915)احمدأخرجه(3)

.(111/578)مسلم(4)
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رند!لاشر)أنرآ:سجدةبابالصلاةكتاب

إذا):قرأياسربنعماررأيت:قال!حبيشبنززعبئ،عاصمعن،وشريك

فسجدها)1(.فنزل!المنبرعلىانثقت!.ال!تماء

رنبن،باسصإاقرأ:سجدةباب

أخبرنا،إملاءالأصبهانئيوسفبنالقهعبدمحمدأبوحدثنا-3775

ابنالحسينأبووأخبرنا)ح(نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبو

،سعدانحدثناالرزاز،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرناببغداد،بشران

أبىعنميناء،بنعطاءعن،موسىبنأيوبعن،عيينةبنسفيانحدثنا

)اقرأ:وفى،!فانشقتالسماءإذا):فىصروالنبىمعسجدنا:قال!هبج!الزهريرة

عبنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهرئك!هو)2(.باسر

.(3)سفيان

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3776

وحدثناقال!:.الليثحدثنىبكير،بنيحيىحدثنا،إبراهيمبنأحمد

الحرانئ،الحسنبنمحمدبنأحمدالعباسأبوحدثنا،أحمدبنإسماعيل

عن،حبيبأبىبنيزيدعنسعد،بنالليثحدثنا،رمحبنمحمدحدثنا

طريق!ن43/144دمثقتاريخفىعساكروابن.بهالثورىسفيانعن(5284)الرزاقعبداخرجه(1)

به.عاصمطريقمن(4277)شبةأبىوابنبه.شريك

داودوأبو،(7396)أحمدوأخرجه.(2)الرزازجعفروأبو،(1095)المعرفةفىالمصنف(2)

من(2767)حبانوابن،(0581)ماجهوابن،(966)والنساثى،(573)والترمذى،(0714)

به.سفيانطريق

.(578/801)مسلم(3)
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الصلاةكتاب
رنبن!وباسر)آقرأ:سجدةباب

هريرةأبىعن،مخزومبنىمولىالأعرجالرحمنعبدعن،سليمبنصفوان

رواه.(1)ه!رفيباشواقرأ):و.!هانشقتالممماءإذا):فى!عللهارسو!سجد:قال

(2)

رمح.بنمحمدعن(ظ278/21مسلم

ز!لمهريرةأبىعن،الأعرجعن،جعفربىأبناللهعبيدورواه-3777

ائذىرئكباشو)اقرأ:وانمشقت!.الممماءإذا):فى!جراالفهرسولمعسجدت:قال

أحمد،بنإسماعيلأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو.أخبرناهسجدتين.!قظ

وهب،ابنأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدحدثنا

فىمسلمرواه.(3)فذكرهجعفر.أبىبناللهعبيدعنعمرو،أخبرنحما

.(2)يحيىبنحرملةعن""الصحيح

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3778

حدثنا،سيرينبنمحمدحدثنا،قرةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

:ومهو.انشقتاالطء)إذا:فىر!نحكنهماوعمربكرأبوسجد:قالهج!قرهريرةأبو

منهما)4(.خيرهوومن،!قظائذىرئكباسو)اترأ

.(رصىغيهأ)مسعودبناللهوعبدعلىعنرتك!وباشو)اقرأ:فىالسجودوروينا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

،(85)دينارالألفجزفىوالقطيعى،(1991)الأوسطفىوالطبرانى،(0322)عوانةابوأخرجه

به.اليثطريقمن10/320المهيدفىالبرعبدوابن

.(578/901)مسلم

به.وهبابنطريقمن(1959)عوانةابوأخرجه

صحيحفىالألبانىوصححه.بهقرةطريقمن(964،965)النسائىواخرجه.(2621)الطيالسى

.(924،925)النسائى

ءص.(3766،3767)فىتقدم
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الصلاةكتاب

"الحج(سورةسجدتىباب

"الحج"سورةسجدتىباب

317/2

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-3779

أبىبنسعيدحدثنا،السلمئإسماعيلبنمحمدحدثنا،الجوهرئعلى

عن،منينبناللهعبدعن،سعيدبنالحارثعن،يزيدبننافعأخبرنا،مريم

،القران!ىسجدعشرةخمسأقرأهم!جمالنبئأن،مل!فرالعاصبنعمرو

.(1)سجدتين""الحجسورةوفى،المفصلفىثلاثمنها

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو/أخبرنا-3785

أخبرك!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

أبوحدثناقالا:وغيرهالقاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا)ح(لهيعةابن

ابنأخبرك:وهتابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،الأصمالعباس

حدثه،عامربنعقبةعن،حدثهالمصعبأبىهاعانبنمشرحعن،لهيعة

لمومن"نعم،:قال؟سجدتان""الحبئسورةفىالفهرسول!يا:قلت:قال!

يقرأهما")2(.فلايسجدهما

،(3)لهيعةابنعنالكبارمنوجماعةالحارثبنعمرورواه،و279/21

.(3760)فىتخريجهوتقدم،223/1الحاكم(1)

من(578)مذىوالتر،(17364)أحمدواخرجه.(364)موطئهنىوهبوابن،2/039الحاكم(2)

.القوىبذاكإسنادهلي!:الترمذىوقال،بهلهيعةابنطريق

2/755الذهبىوقال.بهعمروطريقمن1/084والدارقطنى،(847)17/073الطرانىأخرجه(3)

ضعف.وفيه:لهيعةابنعن
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"الحج"سورةسجدتىبابالصلاةكتاب

.(1)""السننكتابفىالأولالحديثمعداودأبووأخرجه

ال!رح،بنعمروبنأحمدعن""المراسيلفىداودأبووروى-3781

عن،(2)بيشجبنعامرعن،صالحبنمعاويةأخبرنى،وهبابنأخبرنا

القرآنعلى"الحج"سورة"فضلت:قالكي!النبئأن،معدانبنخالد

الفسوى)3(،الحسينأبوأخبرنا،محمدبنمحمدبكرأبو.أخبرناهبسجدتين((

:داودأبوقالهذا.بإسنادهفذكرهداود.أبوحدثنا،اللؤلؤىعلىأبوحدثنا

.(4)حصيولاهذاأسندوقد

د!لمحفئ:الصحابةمنجماعةعنذلكروىوقد:اللهرحمهالشيخقل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-3782

بنوسعيدهارونبنيزيدحدثنا،الصغاخ!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

صفىأنه،ثعلبةبناللهعبدعن،إبراهيمبنسعدعن،شعبةحدثنا:قالامرعا

.()سجدتين""الحجفىفسجدالصبحد!بهعمرمع

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-3783

عننمير،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثناالضفار،محمدابن

.(303)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(0214)داودأبو(1)

.14/14الكمالوتهذيب،7/135الاكمالوينظر.""حسيب:سفى(2)

"النسوى".:مفى(3)

.(78)المراسيل(4)

ووافقهوصححه،2/039والحاكم،01،201صاالثافعىعلىأخطأمنخطأبيانفىالمصنف(5)

به.شعبةطريقمن408/1والدارقطنى،1/362المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.الذهبى
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"الحج"سورةسجدتىبابالصلاةكتاب

صلىأنه،مصرأهلمنرجلأخبرك!:قالنافععن،عمرابنيعنىاللهعبيد

الحج،فيهايذكرالتىال!ورةفقرأ،بالجابيةالفجررفجبهالخطاببنعمرمع

بأنفضلتال!ورةهذهإن:قالانصرففلما:نافعقال.سجدتينفيهافسجد

.(1)سجدتينفيهايسجدعمرابنوكان.سجدتينفيها

نافعلترك؟المرسلمعنىفىنافععنكانتوإنعمرعنالروايةوهذه

صعيربنثعلبةبناللهعبدعنالأولىفالرواية،حدثهالذىالمصرئتسمية

موصولة:عمرابنعننافعروايةوكذلك،موصولةصحيحةروايةعمرعن

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظ،ظ21/279الفهعبدأبوأخبرنا-3784

وهب،ابنأخبرع!،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوبابن

فىسجدأنهز!فماعمرابنعن،نافععن،أبيهعن،بكيربنمخرمةأخبرك!

.(2)سجدتين""الحج

سجدتين:"الحبئ"فىيسجدكانأنههن!!لعلىعنورؤينا

أخبرنا،العباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-3785

بىأعن،الجعفىالفهعبدأبىعن،هشيبمعنحكايةالشافعىقال:قالالزبيع

"الحبئ"فىيسجدكانإنه:قالرفجبهعلىعنال!لمى،الرحمنعبد

.(3)سجدتين

.448/61دمسقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،(1103)المعرفةفىالمصنف(1)

الذهبى.ووافقهوصححه،2/390الحاكم(2)

فى=الذهبىوقالبه.هثيمعن(4318)شيةابىابنوأخرجه.(1105)المعرفةفىالمصنف(3)
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(،"الحجسورةسجدتىبابالصلاةكتاب

معاذحدثنا،الفقيهالنضرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3786

عن،زرعن،عاصمعن،سفيانحدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنا،نجدةابن

318/2"الحج"فىيسجدانكاناأنهماياسر،بنوعمارمسعودبنالله/عبد

(1)ص
سجدتين.

،العدليزيدبنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3787

ابنإسماعيلحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا

بنصفوانعن،المزنىاللهعبدبنبكرعنعبيد،بنيونسحدثنا،علية

ال!جدةايةقرأوأنه،سجدتين""الحجسورةفىسجدموسىأباأن،محرز

.(1)هعموسجدنافسجد""الحجسورةاخرفىالتى

بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-3788

أبى،حدثنا،غياثبنحفصبنعمرحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثناهاكأ،

"الحج"سورةفى:قالعباسابنعن،العاليةأبىعن،الأحولعاصمعن

(2)ا
.سجدتان

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-3789

عاصمعن،حجاجعن،معاويةبوأحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،ابىالأعر

"الحج"سورةفضلت:قالعباسابنعن،العاليةأبىعن،الأحول

الضعيف.جابرهوالجعفى:2/755=المهذب

وصححه.،2/139الحاكم(1)

شيبةأبىابنوأخرجه.الذهبىووأفقهوصححه،2/039والحاكم،(2011)المعرفةفىالمصنف(2)

به.حفصنع(4317)
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،(ص"سجدةبابالصلاةكتاب

بسجدتين.

.(1)الأحولعاصمعنالثورئسفيانرواهوكذلك

العباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبو(و280/21أخبرنا-3795

شعبة،أخبرنا،شميلبنالنضرحدثنا،مسعوببنسعيدحدثنا،المحبوبئ

الدرداء،أبىعن،نفيربنجبيرعن،معدانبنخالدعن،خميربنيزيدعن

.(2)سجدتين"الحبئ"فىيسجدكانأنه

الحسنبنمحمدالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-3791

عاصمحدثنا،سليمانبنيحيىبنمحمد)3(حدثنا،منصوربنالحسينابن

جبيربنالرحمنعبدسمعت:قالخميربنيزيدعن،شعبةحدثنا،علىابن

.(4)سجدتين""الحجفىيسجدكانالذرداءأباأن،أبيهعن،نفيرابن

"ص(سجدةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3792

أبووأخبرنا)ح(سليمانحدثنا،القاضىإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

حدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنحدثنا،المقرئمحمدبنعلئالحسن

به.الثورىعن(5894)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.شعبهةطريقمن1/362المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

.26/612الكمالتهذيبوينظر)محمود!.:سفى(3)

،2/391والحاكم،362/1المعانىشرحفىوالطحاوى،(4316)شةأبىابنأخرجه(4)

.،أبيه"عن:الحاكمعندوليىبه.شعبهةطريقمنوصححه
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،(ص"سجدةبابالصلاةكتاب

عنزيد،بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسف

ليس:فقال،"ص"فىالسجودعنسئلعباسابنأن،عكرمةعن،أيوب

البخارىرواه.(1)اهيفيسجدلمجي!اللهرسولرأيتوقد،السجودعزائممن

.(2)برحبنسليمانعن""الصحيحفى

أبوحدثنا،"المستدرك"كتابفىالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3793

،(3)رصمبالخولانىنصربنبحرحدثناإملاء،يعقوببنمحمدالعباس

أبىبنسعيدعن،الحارثبنعمروأخبرنى،وهببناللهعبدحدثنا

:قالأنهلتماجنهالخدرىسعيدأبىعن،سعدبناللهعبدبنعياضعن،هلال

فسجدنزلالسجدةبلغفلماالمنبر،علىوهو"ص"كيواللهرسولقرأ

الناستهيأالسجدةبلغفلما،قرأهاآخريوماكانفلما،معهالناسوسجد

رأيتكمولكن(ظ21/280نبئ،توبةهى"إنما:كي!اللهرسولفقال،لل!جود

صحيحالإسنادحسنحديثهذاوسجدوا)4(.فسجدفنزلللسجود".تهيأتم

.()""السننفى/داودأبوأخرجه

خزيمةوابن،(577)مذىوالتر،(9041)اوددبووأ،(2243)لبخارىوا،(3387)احمداخرجه(1)

به.ايوبطريقمن(550)

.(1؟96)البخارى(2)

"ثنانصر".:سفى(3)

ابنوأخرجه.مختصرا(315)وهبوابن،الذهبىووافقهوصححه،2/431،432الحاكم(4)

به.هلالأبىبنسعيدطريقمن(1455،1795)خزيمة

.(0141)داودأبو(5)
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"ص)،سجدةبابالصلاةكتاب

بنعمرعنعيينةبنسفيانعنالقديمفىالشافعئروىوفيما-3794

لتوبة،السلامعليهداود"سجدها:!ي!مجالفهرسولى:قالى:قالأبيهعنذز

الفتحأبوالشئريفالإمام.أخبر،5"ص":يعنىشكرا((.نحنونسجدها

حدثنا،المقرئابنمحمدأبوحدثنا،فراسبىابنالحسنأبوأخبرنا،العمرئ

مرسل.المحفوظهوهذا.(1)فذكره.سفيانحدثنا،جذى

ابنعنجبيربنسعيدعنأبيهعنذزبنعمرعنأوجهمنروىوقد

.بقوىوليسموصولا)2(،عباس

بنالحسنبنالمؤفلبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-3795

محمدأحمدأبوحدثنا،البصرئالفهعبدبنعمروعثمانأبوحدثنا،عيسى

عن،مسلمعن،الأعمشحدثناعبيد،بنيعلىحدثنا،الوهابعبدابن

.ذكرتنبىتوبة:""صفىمسعوبابنيعنىالفهعبدقالى:قالىمسرودتى

اللههدىائذين)اؤديك:تعالىالفهقالىقدأليس:عباسابنوقالى:قالى

؟(3)،90:الأنعامأاتحدط!فبهدلهم

الفضلبنالعئاسمنصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-3796

حدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،النضروىالضبئ

لاكانأنهمسعودابنيعنىالفهعبدعنزز،عن،عاصمعنزيد،بنحماد

به.ذربنعمرطريقمن(5870)الرزاقعبدوأخرجه.(1114)المعرفةفىالمصنف(1)

.(956)النسانىأخرجه(2)

به.الأعمشطريقمن(4290،4297)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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الصلاةكتاب

(1)ىبنتوبةهىإنما:ويقول،"ص"فىيسجد

""صسجدةباب

عن،لبابةأبىبنعبدةعن،سفيانحدثنا،سعياوحدثنا:قال-3797

.(2"ص"فىيسجدلاكانالفهعبدأن،حبيشابنهوزر

:"ص"فىيسجدونكانواأنهمر!شكينالصحابهمنجماعةعنوروينا

عمربنعلىأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-3798

حدثنا،مسلمبنسعيدبنيوسفحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

جبيربنسعيدأنخالد،بنعكرمةأخبرنى:قالجريجابنعن،حجاج

علىقرأل!بهعمررأيت:يقول(و281/21ل!نهعباسابنسمعأنه،أخبره

المنبر)3(.علىرقىثمفسجد،فنزل"ص"المنبر

حدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،علئأخبرنا،بكرأبوأخبرنا-3799

عن،لهيعةابنحدثنا،عيسىبنإسحاقحدثنا،مسلمبنسعيدبنيوسف

المنبرعلى"ص"قرأل!بهعفانبنعثمانأن،يزيدبنالسائبعن،ا؟عرجا

.(3)دجسففنزل

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0380

:قالمرةبنعمروعن،شعبةحدثناالوليد،أبوحدثنا،مسلمأبوأخبرنا

به.حمادطريقمن(9871)ايضاواخرجه.بهمنصوربنسعيدطريقمن(0872)الطبرانىأخرجه(1)

به.عاصمطريقمن(4296)سيبهةأبىوابن

به.سفيانعن188/7والشافعىبه.منصوربنسعيدطريقمن(8721)الطرانىأخرجه(2)

.407/1الدارقطنى(3)
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"ص"سجدةبابالصلاةكتاب

)اؤليهك:فقال،""صفىال!جودعنعباسابنسئل:يقولمجاهداسمعت

.(1)!ا!دولنبهدلهماللههدىائذين

(2)ىبأابنأحمدأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3801

شعبة،حدثنا،محماحدثنا،اربندحدثنا،إسحاقبنمحمدأخبرنا،الحسن

ابنسئل:فقال،"ص"فىالسجدةاعنمجاهداسألت:قالالعوامعن

عباسابنوكانا!دب!.البنبهدلهمهدىائذين)اؤل!ك:فقالل!جهعباس

بندار)4(.عن""الصحيحفىالبخارئرواه.3فيهايسجد

العؤامعن،الطنافسئعبيدبنومحمدهارونبنيزيدفيهوزاد-2038

.أخبرظهبهيقتدىأنجمتنبئكممرأمقنداودفكان:عباسابنعنمجاهدعن

بنسعيدأخبرنا،المحبوبىالعباسأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدبنمحمد

.()حوشببنالعؤامأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،مسعود

بنالعتاسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبووحذثنا:قال-3803

حوشب.بنالعوامحدثنا،الطنافسئعبيدبنمحمدحدثنا،الدورئمحمد

فىوالخطيب،1/362المعانىشرحفىوالطحاوىبه.مسلمأبىعن(03611)الطبرنىأخرجه(1)

به.شعبةطريقمن12/85بغدادتاريخ

.س:منسقط(2)

به.شعبةطريقمن7/235المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.(4806)البخارى(4)

به.يزيدطريقمن1/361المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(1109)المعرفةفىالمصنف(5)
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""صسجدةبابالصلاةكتاب

بزيادتهما)2(.البخارىأخرجه.(1)عباسابنفعلدونبزيادتهمافذكره

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-4380

2/320بن/الواحدعبدحدثنا،الوليدبنعباسحدثنا،الحنائىالبخترىابنحدثنا

فىأتسجد:عمرابنلىقال:قالجبيربنسعيدعن،خصيفحدثنازياد،

أظ21/281:يقولتعالىاللهفإن،فيهااسجد:!رفقال:قاللا.:قلت؟""ص

.(3)رمعابنقالكذاا!دب!.فبهدلهماللههدىالذين)اولنك

.4سجدة"ص"فى:يقولكانأنهعمرابنعناخروجهمنويذكر

الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناوقد-3805

حدثنامسدد،حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

بىأعنمخبرأخبرك!:قالاللهعبدبنبكرعن،الطويلحميدأخبرنا،هشيم

ال!جدةعلىأتيتفلما،"ص"سورةأقرأكأنىالمنامفىرأيت:قالسعيد

!راللهرسولعلىفغدوت،واللوح،لقلموا.،ةالذوا؟رأيتشىءكلسجد

.(فيها)بالسجودمرفأ،فأخبرته

طريقمن(2766)حبانوابن،(552)خزيمةوابن،(3421)والبخارى،(3388)أحمدأخرجه(1)

به.العوام

.(4807)البخارى(2)

به.الواحدعدطريقمن237/7المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.(4282)شيةأبىوابن،(5872)الرزاقعدأخرجه(4)

به.يعقوببنيوسفطريقمن(1113)المعرفةفىوأخرجه.7/20النبوةدلائلفىالمصنف(5)

.11/304،305الدارقطنىعللوينظر
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""صسجدةبابالصلاةكتاب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-6380

،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(الحارثبنسليمانبنمحمدأخبرنا

بنيزيدبنمحمدحدثنا،الباغندىحدثناالضفار،عبيل!بنأحمدأخبرنا

ابنلىقال:قاليزيدأبىبنالفهعبيدبنمحمدبنالحسنعن،خنيس

جاء:قالعباسابنعن،يزيدأبىبناللهعبيدجذكحذثنىحسنيا:جريج

أنىالنائميرىفيماالبارحةرأيتاللهرسول!يا:فقالكح!النبىإلىرجل

،سجدتالسجدةعلىأتيتفلما،"ص"فقرأتشجرةخلفأصفى

عندكبهالىاكتباللهم:تقولوهىفسمعتها،بسجودىالشئجرةفسجدت

فسمعت:قال!أجرا.عندكبهالىوأعظم،ذخراعندكبهالىواجعل،ذكرا

سجودهفىيقولفسمعته،سجدال!جدةعلىأتىفلقا،"ص"قرأ!رالنبئ

يقل:لمأنهإلا،بكرأبىحديثلفظ.(1)الشجرةقول!عنالزجلأخبرما

بسجودى.

بنعلىبنالضمدعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3807

/21بنمحمدحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثناببغداد،البزارمكرم

قالأنهإلابنحوهفذكرهمحمد.بنحسنحذثنى:قال!خنيسبنيزيد(و282

وضع،ذخراعندكلىواجعلها،أجراعندكبهالىاكتبالقهئم:الذعاءفى

إنما"ص":يقلولمداود.عبدكمنقبلتكمامنىواقبلهاوززا،بهاعنى

ابنوعند،بهخني!بنيزيدبنمحمدطريقمن(563)خزيمةوابن،(1053)ماجهابنأخرجه(1)

.(865)ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنه.التالىالحديثفىستأتىالتىالزيادةخزيمة
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التلاوةسجدةوجوبيرلممنبابالصلاةكتاب

يزيدبنمحمدقال:آخرهفىوزاد.فسجدتسجدةقرأتنىكأفرأيت:قال

فىبنايصلىيزيدأبىبناللهعبيدبنمحمدبنإحسناكان:خنيسابن

فيطيلفيسجد،السجدةيقرأوكان،رمضانشهرفىالحرامالمسجد

الفهعبيدجذكأخبرنى:جريجابنلىقال:فيقولذلكفىلهفقيل،ال!جود

.(1)اذهبيزيدأبىابن

التلاوةسجدةوجوبيرلممنباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3808

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الحسينبنمحمدبنجعفرأخبرنا،يعقوب

يساربنعطاءعن،قسيطابنعن،خصيفةبنيزيدعن،جعفربنإسماعيل

02/321هوى!وإذا)والخر:كي!/اللهرسولعلىقرأأنهثابتبنزيدعن،أخبرهأنه

وأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.2يسجد.

.(3)إسماعيلعنالربيعأبىعنالبخارئ

أخبرنا،المقرئ(4)ىلعبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3809

وأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/192،022والحاكم،(039)الكبيرالدعواتفىالمصنف(1)

يزيدبنمحمدطريقمن(2768)حبانوابن،(562)خزيمةوابن،(579،3424)الترمذى

/2الذهبىوقال.الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:مذىالتروقال،آخرهبدونبنحوه

معروت.غيرالحسن:758

.(3756)فىوتقدم.بهجعفربنإسماعيلطريقمن(568)خزيمةوابن،1959)النسائىأخرجه(2)

.(7201)لبخارىوا،(577/601)مسلم(3)

.25/1فىترجمتهوتقدمت"عمر".:مفى(4)
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التلاوةسجدةوجوبيرلممنبابالصلاةكتاب

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

الحارثعن،ذئبأبىابنعن،الحارثبنخالدحدثنا،بكرأبىبنمحمد

أبىعن،ثوبانبن(االرحمنعبد)ابنمحمدعن،الرحمنعبدابن

أرادارجلينإلامعهالناسوسجد""النجمفىسجد!النبئألى،ل!!جبههريرة

يشهرا)2(.أن

تركاهولو،الفرضاللهشاءإنيدعانلاوالزجلان:الشافعئقال

لمزيداأنأعلموالفهفهوزيدحديثوأما،بإعادتهلمج!اللهرسولأمرهما

فيأمرهفرضايكنولم(ط282/21،لمخج!النبئيسجدفلم،القارئوهويسجد

خمسفرضفىلمج!الفهرسولحديثمنمضىبماواحتبئ.(3)هب!صالنبئ

.(4)"عؤطتأنإلا"لا:قالغيرها؟علئهل:الزجلفقال،صلوات

حدثنا،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-0381

محمد،بنحجاجحدثنا،الأذرمئالرحمنعبدأبوحدثنا،صالحبنالفهعبد

التيمئعثمانبنالرحمنعبدأن،مليكةأبىابنأخبرنى:قالجريجابنعن

الجمعةيومل!!حبهالخطاببنعمرقرأ:قالاللهعبدبنربيعةعن،أخبره

إذاحتى،الناسوسجدفسجدنزلالسجدةجاءتإذاحتى""النحلسورة

.596/25،597الكمالتهذيبوينظر.ص:منسقط(ا-1)

ئقات.ورجاله:2/285المجمعفىالهيثمىوقال.بهذئبأبىابنطريقمن(0348)أحمدأخرجه(2)

.136/1الأم(3)

بنعبادةحديثمن(1713)وفى،الفهعبيدبنطلحةحديثمن(1712،2256)فىتقدم(4)

الصامت.
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التلاوةسجدةوجوبيرلممنبابالصلاةكتاب

لمناإالناسأيهايا:قالالسجدةجاءتإذاحتى،عهاقرأالثانيةالجمعةكانت

عليه.إثمفلايسجدلمومن،وأحسنأصابفقدس!خدفمن،بالسجودنؤمر

نألاإالسجودعلينايفرضلمربكإن:نافعوزاد:قالعمر.يسجدولم:قال

بنهشامعنموسىبنإبراهيمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.اء:.

ابنعننافعوزاد:جري!ابنقال:قالأنهإلا،بمعناهجري!ابنعنيوسف

.(2)ءاشنأنإلاال!جوديفرضلموجلعزاللهإن:عمر

السلمئالرحمنعبدأبوأخبرناهالذىالمرسلوشاهده-3811

بنمحمدحدثنانجيد،ابنعمروأبوأخبرناقالا:قتادةابننصروأبو

عن،عروةبنهشامعن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،العبدئإبراهيم

الجمعة،يومالمنبرعلىوهوال!جدةقرأر!عنهالخطاببنعمرأن،أبيه

للسجود،فتهيئواالأخرىالجمعةيومقرأثم،معهوسجدوافسجدفنزل

2/322علينايكتبهالموجلعزاللهإن،رسلكمعلى:د!عنهالخطاب/بنعمرفقال

يسجدوا)3(.أنومنعهميسجد،ولمفقرأهانشاء.أنإلا

السجدةيسمعالرجل:حصينبنلعمرانوقيل:البخارى(و283/21قال

.(4)عليهيوجبهلاكأنهلها؟قعدلوأرأيت:قاللها؟يجلسولم

وقوله:،بهمحمدبنحجاجطريقمن559/2البارىفتحفىكما،الإسماعيلىأخرجه(1)

سيأتى.كماالبخارىيةرواوهى.الرحمنعبدبنعثمان:والصواب.مقلوب.عثمانبنالرحمنعبد

السابق.العليقويمنظر."الرحمنعبدبن"عثمان:وفيه.(0771)البخارى(2)

به.مالكطريقمن1/354المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجهالليثى.برواية1/206مالك(3)

.(0771)حديثقبلالبخارى(4)
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السجدةايةفيهاقرأمامتىالصلاةفىالسجوداستحباببابالصلاةكتاب

سئلت:قالسيرينابنعنعاصمعنالثورىسفيانروايةوفى-2381

تطوعه،تطوعأو،تؤديه(1)اللهحق:فقالت،القرانسجودعنرعنهاعائشة

خطيئة،بهاعنهحطأو،درجةبهاالفهرفعهإلاسجدةللهيسجدمسلممنوما

العراقئ،نصرأبوأخبرنا،إيراهيمابنبكرأبو.أخبرظهكلتيهمالهجمعهماأو

الوليد،بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرىسفيانحدثنا

.(2)فذكره.سفيانعن

قرأمامتىالصلاةفىالسجوداستحبابباب

السجدةآيةفيها

أخبرنح!،لاسماعيلئابكربوأناأخبر،يبلأداعمروبوأناأخبر-3138

بنمعتمرحدثنا،العنبرىمعاذبناللهعبيدحدثنا،البلخئالطيببنالحسن

عمروحدثنا،يعلىأبووأخبرض!:بكرأبوقال.أبيهعن،التيمئسليمان

التيمئ،سليمانحدثنا،السبيعئإسحاقبىأبنيونسبنعيسىحدثنا،قدالنا

ل!جبههريرةأبىءص!ليت:قالرافعأبىعنالمزك!،القهعبدبنبكرعن

؟السجدةهذهما:لهفقلتفسجد،الشقت!.المحاء)إذافقرأ،العتمة

قال.ألقاهحتىبهاأسجدأزالفلا،ع!ي!القاسمأبىمعبهاسجدت:فقال

قلت-أو-هريرةأبايا:قالانصرففلما:وقالالعشاء.:يونسبنعيسى

الرزاف.عبدمصنففىكذلكوهو"دتهإ،:سحاشيةفى(1)

(4661)شيبةأبىوابن.بهعاصمعنواحدوغيرعماربنمحمدعن(5915)الرزافعبدأخرجه(2)

به.سيرينابنطريقمن
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الصلاةكتاب
السجدةآيةفيهاقرأمامتىالصلاةفىالسجوداستحبابباب

عن"الصحج"فىمسلمرواه.(3)فذكرهبه.سجد(2)اذك:قال؟(1)هذما

.()تقدمكماالبخارىوأخرجهالناقد)4(،عمروعنمعاذبناللهعبيد

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-3814

،هارونبنيزيدحدثنا،-الملكعبدبنمحمدحدثناالصفار،محمدابن

أبىمنأسمعهولم:قالمجلز-أبىعن،التيمئ(ظ283/21سليمانأخبرنا

الظهر،صلاةمنالأولىالركعةفىسجد!ططهجرالنبئأن،عمرابنعن-مجلز

.(6)"السجدة"تنزيل:قرأأنهأصحابهفرآه

الصفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرناه-3815

حدثنا،معينبنيحيىحدثنى،الفضلأبوالطيالسئمحمدبنجعفرحدثنا

نأعمر،ابنعنمجلز،أبىعن،ميةعن،أبيهعن،سليمانبنمعتمر

،ةدجس.اهيفسورةقرأأنه(7)فيرون،قامثمالظهرصلاةفىسجدكي!النبى

مية.أ:غيره(8وقال.مية8):قالكذا

.""السجدة:سفىبعده(1)

.م:فىليس(2)

.(3771)فىتخريجهوتقدم،(6476)يعلىأبو(3)

الناقد.عمروعنوليمسالناقد،وعمرومعاذبناللهعبيدعن(578/011)مسلم(4)

.(7801)البخارى(5)

هارونبنيزيدطريقمن(708)داودوأبو،(5565)احمدوأخرجه.(609)الصغرىفىالمصنف(6)

أبىضعيففىالألبانىوضعفهمجلز.بىأمنيسمعهلمسليمانبأنالتصريحداودأبىعندوليس.به

.(217)اودد

"فيرونها".:سفى(7)

.س:منسقط(8-8)
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الصلاةفىوكانالسورةاخرفىكانإذاالسجدةبابالصلاةكتاب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-6381

بنيحيىأخبرخ!/،المخغاخ!إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصئمهوالعباسأبو2/323

.(1)بمثلهفذكره.أمئة:لهيقال!رجلعن،أبيهعن،معتمرحدثنا،معين

الصلاةفىوحانالسورةآخرفىحانإذاالسجدةباب

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3817

حدثنا،الأصئمهويعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

شهابابنعن،يزيدبنيونسأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال!نصربنبحر

سجدل!جبهالخطاببنعمررأيت:قال!هريرةأبىعن،الأعرجأخبر:!:قال

.(2)أخرىبسورةاستفتحثم،الفجرصلاةفى""النجمفى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدبوأأخبرنا-8381

،سفيانعن،حفصبنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،العباسأبو

كانتإذا:قال!أنهمسعودبنالفهعبدعنالأسود،عن،إسحاقأبىعن

.(3)دجسشاءوإن،ركعشاءفإن،ال!ورةاخرفىال!جدة

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3819

به.معتمرطريقمن(807)داودأبووأخرجه.بهوحدهالحاكمعن(1221)المعرفةفىالمصنف(1)

.مجهولأمية:2/759الذهبىوقال

.(3765)فىوتقدم.(372)وهبابن(2)

بهإسحاقأبىطريقمن(8712)والطبرانىبه.الئورىسفيانعن(5919)الرزاقعبدأخرجه(3)

.ثقاتورجاله:2/286المجمعفىالهيثمىوقال.بنحوه
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الصلاةفىوكانالسورةاخرفىكانإذاالسجدةبابالصلاةكتاب

حدثنا،موسىبنيوسفحدثنا،الفضلبنالعباسأخبرنا(و284/21

اللهعبدعنالأسود،عن،إسحاقأبىعن،شعبةحدثنا،جريربنوهب

سجدشاءوإن،ركعشاءإن:قالالسجدةآخرهاالسورةيقرأالزجلفى

.(1)دجسووركعفقرأقامثم

الصفار،اللهعبدأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-3820

ابننصرأبووأخبرنا)ح(مسلمحدثنا،القاضىالبرفمحمدبنأحمدحدثنا

العزيز،عبدبنعلئأخبرناالزفاء،محمدبنحامدعلىأبوأخبرنا،قتادة

بنمحمدحدثناالمزخ!،بكربناللهعبدحدثنا،إبراهيمبنمسلمأخبرنا

لمإن،منىخيركلاهمارجلانحدثنى:قاللتماجبههريرةأبىعن،سيرين

نأهو،منأدرىفلار!يهخما،الخطاببنعمرأوبكرأبو:قالأظنهيكن

:قال.!ظقائذىرئكباشواقرأ!الو:وفى.!انشقتالشماءإذا):فىسجدأحدهما

فى3قرأهاوإذاسجدالقوممع""النجمقرأإذامسعودبناللهعبدوكان

قراناإليهايصللموإذا،سجدقرآناإليهاوصلإذاعمرابنوكان،الصلاة

ب"التينفيقرأيقومثمسجد،قرأهاإذارضرفيعفانبنعثمانوكان،ركع

البركأ:حديثوفى.!جالهالنبئبهاوسجد:قالتشبهها.سورةأو"والزيتون

لتماجمبه)2(.الخطاببنعمرأو!يههالنبئيكنلمإن

به.شعبةعن1/242العلماءأختلافمختصرفىكماالطحاوىذكره(1)

وأنظر.الأولبطرفهمختصرابخحوهسيرينابنطريقمن1/358المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

.2/316تقدمما
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القارئبسجودالقومسجودبابالصلاةكتاب

القارئبسجودالقومسجودباب

)إذا:فى!االنبىخلفسجودهفىه!رهريرةأبىحديثمضىقد

(1)!تق!شالسماءا

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-3821

عن،إسحاقأبىعن،شعبةحدثنا،عمربنحفصحدثنا،داودأبوحدثنا

فيها،فسجد"النجم"سورةقرأجمجواللهرسول!أن،ه!راللهعبدعن،الأسود

ترابأوحصىمنكفاالقوممنرجلفأخذ،سجدإلاالقوممنأحدبقىوما

بعدرأيتهولقد:الفهعبدقال!هذا.يكفينى:وقال!وجهه،ظ21/284إلىفرفعه

وأخرجه،عمربنحفصعن""الصحيحفىالبخارىرواهكافرا)2(.قتلذلك

.3شعبهعناخروجهمنمسلم

القاضى،حامدبنعيسىأخبركأ،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3822

عنمسهر،بنعلئحدثنا،منجابحدثنا،الفريابئمحمدبنجعفرحدثنا

الفقيه،الوليدأبوأخبركأ:قال!الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(اللهعبيد

بشر،بنمحمدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا

القرآن!اللهرسول!قرأربما:قال!عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدحدثنا

مكاناأحدنايجدماحتىعندهازدحمناحتىبنا،فيسجدبالسجدةفيمر

.(3769)فىتقدم(1)

.(3761)فىتخريجهوتقدم،(1406)داودأبو(2)

.(576)ومسلم،(0701)البخارى(3)
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استمعهامنعلىالسجدةإنماقال:منبابالصلاةكتاب

324/2ابن/حديثوفى،بشربنمحمدحديثلفظ.(1)الصلاةغيرفىفيهيسجد

معه،ونسجدفيسجدعندهونحنالسجدةيقرأك!ي!اللهرسولكان:مسهر

فىالبخارىرواه.الصلاةغيرفىموضعالجبهتهبعضنايجدماحتىفنزدحم

ابنبكرأبىعنمسلمورواه،مسهربنعلىعنآدمبنبشرعن""الصحيح

.(2)شيبةأبى

استمعهامنعلىالسجدةإنماقال:منباب

رضرعبه)3(.عفانبنعثمانعنذلكروى

أبههـنصرأخبرنا،الحافظإبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا-3823

الحسن،بنعلئحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانحدثنا،عمروبنأحمد

عبدأبىعن،السائببنعطاءعن،سفيانعنالوليد،بناللهعبدحدثنا

لهاليس:قالنسجد؟:قالوا،السجدةيقرءونبقومسلمانمر:قالالرحمن

(4)ا

غدونا.

:قالعباسأبنعن،عطاءعن،جريجابنحدثنا،سفيانوعن-4382

.(لها)جقسمنعلىألسجدةاإنما

.(3751)فىتخريجهتقدم(1)

.(575/401)ومسلم،(0761)البخارى(2)

.(2)حاشةالتاليةالصفحةفىتخريجهسياتى(3)-

وقالما.بهعطاءعنفضيلابنعن(4642)شيبةبىأوابن.بهالثورىعن(9059)الرزاقعبدأخرجه(4)

.الاختلاطقبلعطاءمنسمعالثورىلأن؟صحيحإسنادوهو:2/412التغلجقفىحجرابن

به.جريجأبنطريقمن(4239)شيبةأبىوأبن،(5908)الرزاقعبدأخرجه(5)
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القارئيسجدلمإذاالمستمعيسجدلاقال:منبابالصلاةكتاب

بنسعيدعن،الرحمنعبدبنطارقعن،سفيانوعن(و21-3825/285

سمعها)1(.منعلىال!جدةإنما:قالالمسئب

علىال!جدةإنما:قالعثمانعنالمسئبابنعناخروجهمنوروى

.(2)وأنصتلهاجلسمن

.(3)نفسهالمسئبابنقولمننحوعمرابنعنويذكر

القارئيسجدلمإذاالمستمعيسجدلاقال:منباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3826

موسى،بناللهعبيدحدثناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،يساربنعطاءعن،قسيطبناللهعبدبنيزيدعن،ذئبأبىابنحدثنا

51رو.(4)اهيفيسجدفلم"النجم"لمجماللهرسولعلىقرأت:قالثابتبنزيد

وأخرجه،ذئبأبىابنعنإياسأبىبنآدمعن""الصحيحفىالبخارى

(تقذم)كمامسلم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3827

سعدبنهشامأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يحقوب

.بنحوهسعيدعنسعيدبنيحىطريقمن(4244)شيةأبىابنأخرجه(1)

التعليقتغليقوينظربه.سعيدطريقمن(4243)شيةأبىوابن،(5906)الرزاقعبدأخرجه(2)

2/412.

.(4248)شيةأبىابناخرجه(3)

.(3756)فىتخريجهتقدم(4)

.(0731)البخارى(5)
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القارئيسجدلمإذاالمستمعيسجدلاقال:منبابالصلاةكتاب

رجلاأنبلغنى:قال!يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،ميسرةبنوحفص

!والنبئوسجدالرجلفسجد،!ح!النبىعندسجدةفيهاالقرانمنبايةقرأ

يسجدأنالرجلفانتظر،!النبىعندوهوسجدةفيهاايةاخرقرأثم،معه

تسجد؟فلمالسجدةقرأتاللهرسوليا:الرجلفقال!،يسجدفلم!جمالنبئ

(1)"كعمسجدتسجدتفلوإمافا،"كنت:كلخطاللهرسول!فقال!

لأنه؟ثابتبنزيدلأحسبهإنى:وقال!اللهرحمهالشافعىرواهوقد

معاالحديثينروىوإنما(ظ285/21يسجد،فلمأو!مجالنبىعندقرأأنهيحكى

.(2)راسيبنعطاء

محتمل.اللهرحمهالشمافعئذكصهالذىفهذا:اللهرحمهالشيخقال

عطاءعن،أسلمبنزيدعن،فروةأبىبناللهعبدبنإسحاقرواهوقد

.(4)ضعيفوإسحاقموصولا)3(.هريرةأبىعن،يسارابن

،هريرةأبىعنسلمةأبىعنالزهرىعنقئئعنالأوزاعىعنوروى

عنوحديثه،مرسليساربنعطاءحديثمنوالمحفوظ.ضعيفأيضاوهو

.(77)المراسيلفىداودابوطريقهومن،(370)وهبابن(1)

.136/1الثافعى(2)

فروةأبىبناللهعبدبنإسحاقطريقمنا"7/6القارىعمدةفىكمامنصور،بنسعيدأخرجه(3)

.هريرةأبىعن

فى:عليهالكلامينظر.المدنىسليمانأبوالأموىالقرسىفروةأبىبناللهعبدبنإسحاقهو(4)

وتهذيب،2/464الكمالوتهذيب،1/131حبانلابنوالمجروحين،2/227والتعديلالجرح

.متروك:59/1التقريبفىحجرابنوقال،2/444التهذيب
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2/523

...عف31إذاويكبرسجدإذايكبرقال:منبابالصلاةكتاب

أعلم.تعالىواللهمختصر،موصول!ثابتبنزيد

أبوأخبرنا،ببغدادبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلىأخبرنا-3828

أخبرنا،الأزرقإسحاقحدثنا،الفهعبيد)1(بنمحمدحدثنا،الرزازجفر

ابنعندالسجدةقرأت:قال!حنظلةبنسليمانعن،إسحافأبىعن،سفيان

.(2)كعمنسجدفاسجدإمامنا،أنت:فقالإلئفنظرمسعود

رفع.إذاويحبرسجدإذايحبرقال:من/باب

يسلملاقال:ومن.يسلمقال:ومن

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-9382

أخبرنا،الرزاقعبدأخبرنا،ازىالرمسعودأبوالفراتبنأحمدحدثنا،داود

علينايقرأ!الهاللهرسول!كان:قالعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبد

الثورىوكان:افالرزعبدقالوسجدنا.وسجدكبربالسجدةمرفإذا،اقران

.(3)ربكلالهيعجبه:داودأبوقال.الحديثهذايعجبه

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-3835

عن،عونابنحدثنا،معاذبنمعاذحدثنا،نصربنسعدانحدثناالص!فار،

.26/50،51الكمالتهذيبوينظر"عبد".:مفى(1)

علىطريقمن2/094التعليقتغليقفىحجرابنوأخرجه.(493)الرزازجعفرأبىمصنفاتفيه(2)

من4/124الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(59"7)الرزاقعدوأخرجه.بهاللهعبدبنمحمدابن

حنظلة.بنسليمان:بدل.حنظلةبنسليم:حجروابنالبخارىوعد،بهإسحاقأبىطريق

التكبير.بذكرمنكر:(307)داودابىضعيففىالألبانىوقال.(1413)داودأبو(3)
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التلاوةسجودفىيقولمابابالصلاةكتا!

فلاالسجدةالرجلقرأإذا:قالأبيهعنيسار،ابنيعنىمسلمبناللهعبد

.أوسجدوكبريديهرفععليهاأتىفإذاكلها،الايةعلىيأكأحتىيسجد

.(2)اذهمثليقول(و286/21سيرينابنيعنىمحمداوسمعت:قال

قرأتإذا:قالأنهالبصرىالحسنعنصبيحبنالربيععنويذكر

فكبر.رفحتوإذاواسجد،!كبرسجد

فىسلماأنهماالأحوصوأبىالسلمىالرحمنعبدأبىعنويذكر

إلىالرحمنعبدأبىعنبعضهمورفعه.(3)اليمينعنتسليمةالسجدة

مسعود)4(.بناللهعبد

.()يسلمولمسجدأنهالنخعىإبراهيمعنويذكر

.(6)تسليمالسجدةفىليس:قالأنهالبصرىالحسنوعن

التلاوةسجودفىيقولماباب

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-3831

بنالوهابعبدحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنازياد،بنمحمدبنالحسين

(2

(3

(5

(6

ابناخرجه

ابنأخرجه

ابنأخرجه

ابنأخرجه

ابنأخرجه

ابنأخرجه

اليدين.رفعفيهوليسيساربنمسلمفعالمامنعونابنطريقمن(4206)شيبةابى

سيرين.ابنعنآخروجهمن(4205)شيبةأبى

.(4198،4199)سيبةأجمط

.(4209)شيبةاجمط

.(0420)شيبةأجمط

فعله.منالحسنعن(4202)شيبةأبى
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الصلاةكتاب
طاهراإلايسجدلاباب

أبووأخبرنا)ح(للأعائشةعن،العاليةأبىعن،خالدحدثناالمجيد،عبد

حدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلى

عن،رجلعن،الحذاءخالاحدثنا،علتةابنيعنىإسماعيلحدثنا،مسدد

سجودفى!ولعميهاللهرسولكان:قالتر.جمنهاعائشةعن،العاليةأبى

سمعهوشق،خلقهللذىوجهى"سجد:مراراال!جدةفىيقول؟بالليلالقرآن

أحسنالله"فتبارك:روايتهفىاللهعبدأبوزاد.(1)"وقوتهبحوله،وبصره

.((الخالقين

مرفوعا)2(.عباسابنعنذلكفىروىمامضىوقد

طاهراإلايسجدلابابئ:

المهرجاخ!الحسنبنالملكعبدبنشريكسعيدأبوأخبرنا-3832

حدثنا،البيهقىالحسينبنداودحدثناأحمد،بنبشرسهلأبوحدثنابها،

الرجليسجدلا:قالأنهعمرابنعن،نافععن،الليثحدثنا،سعيدبنقتيبة

طاهز)3(وهوإلا

،580)الترمذىوأخرجه.(1414)داودوأبو،الذهبىووافقهوصححه،1/220الحاكم(1)

وأحمد.صحيححسن:الترمذىوقال،بهالوهابعبدطريقمن(1128)والنسالى،(3425

به.عليةابنإسماعيلعن(25821)وأحمدبه.العاليةأبىعنخالدطريقمن(24022)

.(3806،3807)فىتقدم(2)

.(431)فىتخريجهتقدم(3)
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الأرصعلىيسجدوالماشىمومئا،يسجدالراكببابالصلاةكتاب

الأرضعلىيسجدوالماشىمومئا،يسجدالراكبباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3833

(ظ286/21عنالجماهر،أبوحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالصفار،عبيد

عنالزبير،بناللهعبدبنثابتبنمصعبعنمحمد،ابنيعنىالعزيزعبد

الناسفسجد،سجدةالفتحعامقرأ!ح!ك!اللهرسولأنعمر،ابنعن،نافع

.(1)هديعلىيسجدالراكبإنحتى،الأرضفىوالساجدالراكبمنهم،كلهم

بالإيماء)2(.راكبانوهماسجداأنهمار!نحكي!ماالزبيروابنعلىعنويذكر

2/326وقالوأومئ)3(.اسجد/:فقالالدابةعلىالسجودعنسئلأنهعمرابنوعن

فاستقبلحضرفىوأنتسجدتفإذا،طاهرايمونأنإلاتسجدلا:الزهرى

.(4)وجهككانحيثعليكفلاراكباكنتوإن،القبلة

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-3834

عن،مةأساأبوحدننا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الأصمهوالعباسبوأ

فىتقرأا!رعائشةرأيت:قالتالأزديةسلمةأمعن،الحجاجبنشعبة

.()فسجدتقامتبسجدةمرتفإذا،المصحف

(1

(2

(3

(5

فىالألبانىوضعفه.بهالجماهرأبىطريقمن(556)خزيمةوابن،(1411)داودأبوأخرجه(

.(305)دأودأبىضعيت

.(4233،4235)شيبةأبىابنأخرجه(

.(4230)شيبةأبىابناخرجه(

.2/412التعليقتغليقفىكما،وهبابنأخرجه(

به.شعبةطريقمن(1864)شيجةأبىابنوأخرجه.وحدهالحاكمعن(2227)الشعبفىالمصنف(
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الشمستطلعحتىالصبحبعديسجدلاقال:منبابالصلاةكتاب

الشمستطلعحتىالصبحبعديسجدلاقال:منباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3835

بنثابتحدثنابحر،أبوحدثنا،العطارالصختاحبنالفهعبدحدثناداود،

فأسجد،الصبحصلاةبعدأقصكنت:قال!الهجيمئتميمةأبوحدثنا،عمارة

خلفصفيتإنى:فقال!عادثم،مزاتثلاثأنتهفلمعمر،ابنفنهاك!

تطلعحتىيسجدوافلم،ر!نئوعثمانوعمربكرأبىومع!الفهرسول!

الشتمس)1(.

وقتيذهبحتىال!جدةتأخيرلهفيختارمرفوعا،ثبتإنوهذا

نإوسندل!،التطوعصلاةعلىقاسهافكاله،رفعهيثبتلموإن،الكراهة

.(2)المطلقالنهىعنسبمبلهماتخصيصعلىالقهشاء

ال!جودفىرخصواأنهم،وعكرمةوالقاسموسالمعطا؟عنويذكر

(و287/21سجدأنهمالكبنكعبعنوثابتالعصر)3(،وبعدالصخبحبعد

زمانفىذلكوكان،بالتوبةالبشرىسمعحينالفجرصلاةبعدللشتكر

(4)!عالنبى

لابت،عنالبكراوىعثمانبنالرحمنعبدبحرأبوبهتفرد:2/762الذهبىقال.(5141)داودأبو(1)

حطشه.الناسطرحبحرأبو:أحمدقال

.(4496-4445)فىسياتىماينظر(2)

.(4363،4364)سيبةأبىابنمصنفينظر(3)

.(3990،4496،6851،15110،18626)فىمسنداسياتى(4)
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الكعبةفىالصلاةبابالصلاةكتاب

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-3836

ابنحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،الخطمئإسحاقبنموسىأخبرنا

كانأنه،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،السائببنعطاءحدثنا،فضيل

ابنيعنىالرحمنعبدأبووكان،"السجدة"حممنالايتينباخريسجد

منهما)1(.بالأولىيسجدمسعود

ال!عبةفىالصلاةباب

قالوا:اخرينفىالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3837

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

دخللمجالهاللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،مالكأخبرنا،الشافعى

ما:بلالافسألت:عمرابنقال،طلحةبنوعثمانمهوأسا:لالىو!ىس2الكعبة

يمينه،عن/وعمودا،يسارهعنعموداجعل:قالء!ي!؟الفهصعرسولم

.(2)أعمدةستةعلىيومئذالبيتوكان:قالصلى.ثم،وراءهأعصدةوثلاثة

مسلمورواه،مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

قالهوكذلك.(3)يسارهعنعمودين:وقال،مالكعن،يحيىبنيحيىعن

الذهبى.ووأفقهوصححه،2/441الحاكم(1)

،(5927)أحمدطريقهومن،1/398ومالك،1/98والثافعى،(1231)المعرفةفىالمصنف(2)

.(748)والنسائى،(2302)داودوأبو

.(1329/388)ومسلم،(505)أحبخارىأ(3)
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الكعبةفىالصلاةبابالصلاةكتاب

حدثنى:إسماعيللناوقال:البخارئقال.(1)الموضعينأحدفىالشافعئ

.(2)يمينهعنعمودين:وقالمالك

الصحيح.وهو،مالكعنبكيرابنقالهوكذلك:الشيخقال

حدثنا،جعفربنابكربوأأخبرنا،المهرجاخ!أحمدبوأأخبرناه-3838

عن،نافععن،مالكحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمد

بنوعثمانزيدبنمةوأساهوالكعبةدخلجمجوالفهرسولأن،عمربناللهعبد

(ظ287/21قالفيها.ومكثعليهفأغلقها،رباحبنوبلالالحجبىطلحة

:فقال!ص؟اللهرسولصنعماذا:خرجحينبلالافسألت:عمربنالفهعبد

وكان-وراءهأعمدةوثلاثة،يمينهعنوعمودين،يسارهعنعموداجعل

.(3)ىلصثم-أعمدةستةعلىيومئذالبيت

.(4)هنعالروايتينإحدىفىالقعنبئقالهوكذلك

عنعمودينترك:وقالمالكعنمهدىبنالرحمنعبدورواه-3839

القبلةوبينوبينهصلىثم،خلفهأعمدةوثلاثة،يسارهعنوعمودا،يمينه

أخبرنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبو.أخبرناأذرعثلاثة

عن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،سنانبنأحمدحدثنا،زكريابنالقاسم

.(العىشفاء-102)الافعىمسند(1)

.(055)عقبالبخارى(2)

به.بكيربنيحىعن8/392التمهدفىالبرعبدابنذكره(3)

.(1780)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.القعنبىعن(2023)داودأبوأخرجه(4)
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الصلاةكتاب

.(1)كرهفذ.لكما

الكعبةفىالصلاةباب

الفقيهإسحاقابنبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5384

حدثنا،الحربىالحسنبنإسحاقحدثنا،كتابهأصلمنعليهقرأتفيما

ك!كيهالنبئأقبل:قالعمرابنعن،نافععن،فليححدثنا،النعمانبنسريج

طلحةبنوعثمانبلالومعهالقصواء،علىأسامةمردفوهوالفتحعام

!ج!اءه.(2)((بمفتاح"ائتنا:لعثمانقالثم،البيتعندأناخحتى،الحجبئ

أغلقواثم،وعثمانوبلالوأسامةكج!النبئفدخل،البابلهففتحبالمفتاح

فسبقتهم،الدخولالناسوابتدرخرجثم،طويلانهارافمكث،البابعليهم

صلى:قال؟!ج!النبىصلىأين:لهفقلت،البابوراءقائمابلالافوجدت

بينصلى،شطرينأعمدةستةعلىالبيتوكان،المقذمينالعمودينبين

فاستقبل،ظهرهخلفالبيتبابوجعل،المقدمالشطرمنالعمودين

نأونسيت:قالالجدار.وبينبينه(3)البيتتلجحينيستقبلكالذىبوجهه

51رو.(حمراء)(4)مرمرةفيهصلىالذىالمكانوعند،صلىكمأسأله

(6)و
سريج.عنمحمدعن""الصحيحفىالبخارى

(3

فىالألبانىوصححه.بهمهدىابنطريقمن(0242)داودوأبو،(5927،6231)احمداخرجه(

.(1781)داودابىصحيح

.(حت)ف2/537العربلسان.المفتاح:الميمبكسروالمفتح"بالمفتح".:سفى(

.""والبيت:مفى(

.2/352الجوزىلابنالحديثغريب.الصلبالرخاممننوعوهوالمرمر،واحدة:المرمرة(

به.فلجحطريقمن(ا"49)الطبرانىأخرجه(

.(0044)البخارى(
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328/2

الكعبةفىالصلاةبابالصلاةكتاب

الحسنأبوأخبرنى،الحافظالقهعبدبنمحمد(و288/21أخبرنا-1384

حدثنا،مهرانبنإسماعيلبنمحمدحدثنا،ال!جستانئعبدوسبنأحمد

سليمانبنالفضيلحدثنا،الجحدرىمسعودبنإسماعيلمسعودأبو

دخلإذاكانعمرابنأن،نافعأخبرخ!:قالىعقبةبنموسىحدثنا،النميرى

حتىفيمشى،ظهرهقبلالبابويجعل،يدخلحينوجههقبلمشىالكعبة

يخوخى،يصلى،أذرعثلاثةمنقريبوجههقبلالذىالجداروبينبينهيمون

نأبأسأحدعلىوليس،فيهصلىم!عالقهرسولىأنبلالىأخبرهالذىالمكان

إبراهيمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)ءاشالبيتنواحىأئمنيصلى

.(3)موسى(2)نعضمرةأبىعنالمنذرابن

النيسابورى،عبدانبنمحمدبنسعيدعثمانأبوأخبرنا-3842

أحمدحدثنامحمد،بنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالقهعبدأبوحدثنا

حدثنى:قالالحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الليثحدثنا،يونس/ابن

شاذانبنومحمدنعيمبنومحمدسلمةبنأحمدحدثناحمشاذ،بنعلئ

عن،سالمعن،شهابابنعنسعد،بنالليثحدثنا،قتيبةحدثنا:قالوا

بنوعثمانوبلالزيدبنوأسامةهوالبيت!رالقهرسولدخل:قالأبيه

به.سليمانبنالفضيلطريقمن(0930)خزيمةابنأخرجه(1)

.""أجم!:سفىبعدها(2)

.(506)البخارى(3)

-502-



الكعبةفىالصلاةبابالصلاةكتاب

بلالا،فلقيت،ولجمنأؤل(1)ىفكنتفتحوافلما،عليهمفأغلقوا،طلحة

العمودينيينصفى،نعم:قال؟!جكاللهرسولفيهصلىهل:فسألته

.(3)ديعسبنقتيبةعنجميعاومسلمالبخارىرواهاليمانيين)2(.

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-3843

:قالسيفحدثنا،نعيمأبوحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،القطانزيادابن

هذا:لهفقيل(ظ288/21منزلهفىعمرابنأح!:يقولمجاهداسمعت

،خرجقد!ؤاالقهرسولفأجدفأقبلت:قال.الكعبةدخلقدكجااللهرسول

فى!راللهرسولصلىهلبلاليا:فقلتقائماالبابعلىبلالاوأجد

خرجثم،ركعتينانتينالأسطوبين:قال؟(4)نيأ:فقلت.نعم:فقال؟الكعبة

عنمسددعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(5)الكعبةوجهفىركعتينفصلى

أنه:وفيهنعيمأبىعنأيضارواهقد:ويقال.(6)سليمانبنسيفعنيحيى

.(7)ركعتينالكعبةفىصلى

(2

(3

(4

(5

(6

(7

:م.فى(ليس

به.قتيبةعن(691)النسائىأخرجه(

.(9132/393)ومسلم،(9851)البهخارى(

صلى"."كم:س(فى

طريقمن(1630)خزيمةوابن،(07239)وأحمد.بهنعيمأبىطريقمن(0829)الشالىأخرجه(

.(397)البهخارى(

.(6711)البهخارى(
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الكعبةفىالصلاةبابالصلاةكتاب

بنوفليح(2)رمعبنالفهوعبيدال!ختياخ!)1(أيوبروايةاتفقتوقد

كم:يسألهأننسىأنه،عمرابنعننافععنوغيرهم(4)نوعوابن(3)سليمان

عنأخبريكونأنفيحتمل.ركعتينفيهاصلىأنهالحديثهذاوفىصلى؟

بلالا.يسألهلملأنهعليهما؟زادعماوسكت،صلاهيكونماأقل

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرناوقد-4384

زياد،أبىبنيزيدعن،جريرحدثنا،حرببنزهيرحدثنا،داودأبوحدثنا

ل!عبه:الخطاببنلعمرقلت:قالصفوانبنالرحمنعبدعن،مجاهدعن

.()ركعتينصلى:قال؟الكعبةدخلحين!سواللهرسولصنعكيف

أحمد،بنجعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3845

سماكعن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

وسيأمح!،الكعبةفىلمخ!الفهرسولصلى:يقولعمرابنسمعت:قالالحنفى

.(6)عباسابنيعنى.تطعهفلاذلكعنينهاكمن

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

خزيمةوأبن،(389/1329،390)ومسلم،(468)والبخارى،(23922)أحمدأخرجه

به.أيوبطريقمن(0222)حبانوابن،(0130)

من(0332)حبانوابن،(0252)داودوأبو،(1329/391)ومسلم،(4891)أحمدأخرجه

به.عمربنالفهعبيدطريق

.(3840)فىتقدم

به.عونابنطريقمن(2905)والشائى،(1329/392)مسلماخرجه

طريقمن(1703)خزيمةوابن،(1898)داودوأبو،(53551)أحمدوأخرجه.(6202)داودبوا

.(1783)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.جرير

ول.ثعبةطريقمن(0032)حبانوابن،(ه؟5350،66)أحمدوأخرجه.(1979)الطيالسى
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الكعبةفىالصلاةبابالصلاةكتاب

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3846

)ح(بكربنمحمدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدأخبرنا

حدثنابحر،بنسهلبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدوأخبرخ!:قال

(و289/21جريجابنأخبرنا،بكربنمحمدحدثنا،ربعىبنمعمربنمحمد

تؤمرواولمبالطوافمرتمأإنما:يقولعباسابنأسمعت:لعطاءقلت:قال

أخبرنى:يقولسمعتهولكنى،دخولهعنينهىيكنلم:فقال؟بدخوله

فيهيصلولمكلهانواحيهفىدعاالبيتدخللمالمج!النبئأنزيدبنأسامة

قلت:."القبلة"هذه:وقالركعتينالبيتقبلفىركعخرجفلما،خرجحتى

فىمسلمرواه.(1)البيتمنقبلةكلفى:قالزواياها؟أفىنواحيها؟ما

الرزاقعبدحديثمنالبخارىوأخرجه،إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيح

.(2)تقدمكماجري!ابنعن

يصل.لم:قالومنشاها،صفى.:قالمن:اللهرحمهالشافعئقال

عندنا)3(.الثابتةالحجةهذهوكانت،بلالبقولفأخذنابشاهد،ليس

ذلكوروى).(4)4!ضرالخطاببنعمرعنأيضارويناوقد:الشيخقال

.(الحجبىطلحةبنعثمانبنشيبةعن

.(2260)فىتخريجهتقدم(1)

.(133/395")ومسلم،(398)البخارى(2)

.03/72الأم(3)

.2/162المعرفةفىالمصنفذكره(4)

.س:فىلي!(ه-5)
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الكعبةفىالصلاةبابالصلاةكتاب

الحجبى:طلحةبنعثمانعنوروى

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبو7483-أخبرنا

بنهشامعن،سلمةبنحمادحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

فىصفىصولءالقهرسولأن،-طلحةبنعثمانعن،أبيهعن،/عروة329/2

.وعثمانعروة(2)نيبإرسالوفيه،سلمةبنحمادبهتفزد.(1)الكعبة

أخبرناالأصبهاض!،الفقيهمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرناوقد-3848

وهبحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظعمربنعلئ

بنيحيىعن،خالدبنعكرمةعن،ليلىأبىابنعن،خالدحدثنا،بقتةابن

خلفه،وبلالخرجثمالبيت!يه!النبئدخل:قالعمربناللهعبدعن،جعدة

هل:بلالافسألتدخلالغدكانفلفا:قاللا.:قال؟صفىهل:لبلالفقلت

عنالثانيةالساريةوجعلالجذعةاستقبل،ركعتينصفى،نعم:قالصفى؟

(3)

يمينه.

عمر،بنعلئ(ظ289/21أخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-3849

يحيىحدثناالضفار،حربأبىبنعيسىحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا

:قالثابتأبىبنحبيبحذثنى:قالالقاسمبنالغفارعبدعن،بكيرأبىابن

.(0544)الشعبفىوالمصنف،1/391المعانىشرحفىالطحاوىأخرجهوالاثر=

فىالهيثمىوقال.اخرهفىبزيادة،بهحمادطريقمن(53871)أحمدوأخرجه.(4621)الطيالسى(1)

الصحيح.رجالأحمدورجال:3/294المجمع

"عن!.:سفى(2)

.2/132الرايةنصبفىالزيلعىإسنادهوحسنه.الجذعة:مكان.الجزعة:وفيه.2/15الدارقطى(3)
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الكعبةفىالصلاةبابالصلاةكتاب

فصلى،البيتلمج!اللهرسولدخل:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدحدثنى

:قالثم،ركعتينوالحجرالباببينفصلىخرجثم،ركعتينال!اريتينبين

.(1)لصيولمخرجثم،يدعوفيهفقامأخرىمرةدخلثم."القبلة"هذه

فصلى،مرتيندخلهلمجيمأنهعلىدلالةففيهماصحتاإنالروايتانوهاتان

وهوبلالعنثبتومانظرا،الحديثينثبوتفىأنإلا،مرةوتركمرة

.غيرهبلالومع،نافىوهوأسامةعنثبتمماأولى،مثبت

،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-3855

محمدبنالعلاءالحسنأبووأخبرنا)ح(الحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا

حدثنا،بشربنأحمدبنبشرسهلأبوأخبرنا،بهاالمهرجاخ!سعيدأبىابن

عن،هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثناقالا:الذهلئعلىبنإبراهيم

!و:اللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعنالفقير،يزيدعنسيار،

إلىوبعثت،خاصةقومهإلىلمعثنبئكلكان:قبلىأحديعطهنلمخمسا))أعطيت

فطيهبةالأرلىوجعلت،قبلىلأحدتحلولمالغنائملىوأحلتوأسود،أحمركل

بينبالرعبونصرت،كانحيتصلىالصلاةأدركتهرجلوأيماومسجدا،وطهورا

بنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)((الشفاعةوأعطيتشهر،مسيرةيدى

.3هشيمعنوغيرهسنانبنمحمدعنالبخارىورواه،وعيرهيحيى

وقالما.بهالقاسمبنالغفارعبدمريمأبىطريقمن(12347)الطبرانىوأخرجه.2/52الدارقطخى(1)

روىمريمأبووفيه:3/294المجمعفىالهيثمىوقالط.واتهمتركوهالغفارعبد:2/765الذهبى

لا.كلامبعضهموفىموثقونرجالهوبقيةأعرفهولمالتابعينصغارعن

.(1031)فىتخريجهتقدم(2)

.(335)والبخارى،(521)مسلم(3)
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الكعبةظهرعلىالصلاةعنالنهىبابالصلاةكتا!

الحعبةظهرعلىالصلاةعنالنهىباب

بنأحمدبكروأبوالمزكىإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-3851

بحرحدثنا،يعقوببنمحمد(و21/290العباسبوأحدثنا:قالاالقاضىالحسن

جبيرةبنزيدعن،أتوببنيحيىأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصرابن

نهى:قالر!نحكهماعمربنالفهعبدعن،نافععن،الحصينبنداودعن،نصارىالأ

والمزبلة،،والمجزرة،المقبرة:مواطنسبعةفىالضلاةعن!شك!اللهرسول

.(2)الإبل(1)ومعاطن،تعالىاللهبيتوظهر،الطريقومحخة،والحقام

محمدبكربوأأخبرنا،الأصبهانئيوسفابنمحمدبوأوحدثنا-3852

يزيدبنالفهعبدحدثنا،الهلالىالحسنبنعلئحدثنا،القطانالحسينابن

.(4جبيرةبنزيدبهتفزد/.(3)بمثلهفذكره.أئوببنيحيىحدثنا،المقرئ2/330

بنأحمدبنمحمدالحسينأبوحدثناالمهرانخما،سهلىأبوأخبرنماوقد

بنزيد:يقولالبخارئسمعت:قالالزاوسانحأالفهعبدأبوأخبرك!،حامد

.""ومواطن:مفى(1)

به.أيوببنيحمصطريقمن(746)ماجهابنواخرجه.(445)وهبابن(2)

عمرابنحديث:الترمذىوقال،بهالمقرىيزيدبناللهعبدطريقمن(346)الترمذىأخرجه(3)

حفظه.قبلمنجبيرةبنزيدفىمملموقد،القوىبذاكلشإسناده

التاريخ:فىعليهالكلامينظر.المدنىالأنصارىجبيرةأبوجبيرةأبىبنمحمودبنجبيرةبنزيدهو(4)

الكمالوتهذيب،1/031حبانلابنوالمجروحين،3/559والتعديلوالجرح،39؟/3الكبير

فىحجرابنوقال.ضعفهعلىمجمع:2/766الذهبىقال،3/1التهذيبوتهذيب،10/34

.متروك:273/1التقريب
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الصلاةمنتركمايقضىالمرتدأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

.(1)الحديثمنكرالحصينبنداودعنجبيرةأبوجبيرة

عمرعنعمرابنعننافععنالعمرىاللهعبدعنالحديتهذاوروى

رويناوقد.(2)عيسىأبوقاله،أعلمواللهأشبهداودوحديث،!عالنبىعن

ركعتينالبيتقبلفىصلى!النبئأنزيدبنأسامة(3)نععباسابنعن

.((القبلة"هذه:وقال

الصلاةمنتركمايقضىالمرتدأنعلىالدليلباب

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3853

حدثناخالد،بنهدبةحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنابالويه)4(،

نسى"من:قال!كاللهرسولأن،مالكبنأنسعن،قتادةحدثنا،همام

الضحلؤه)واقو:قتادةقالذلك".إلالهاكفارةلاذكرها،إذافليصلهاصلاة

وأخرجه،هدبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(14ةأطه(مهو)لذتحوى

.(6)ماقهعننعيمأبىعنالبخارى

.(125)الصغيروالضعفاء،3/390الكبيرالتاريخ(1)

.(347)عقبالترمذى(2)

زيد.بنأسامةعنعباسأبنعن(3846)فىالحديثتقدموقد"وعن".:مفى(3)

بالويه".بنالفهعبد"حدثنا:سفىبعده(4)

.(3222)فىتخريجهتقدم(5)

.(597)البخارى(6)
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فيهابالسهوالمرءصلاةتبطللابابالصلاةكتاب

الش!روسجودالسهوسجودأبوابجماع،ظ21/290

فيهابالسهوالمؤصلاةتبطللابافي:

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-3854

الرزازعمروبنمحمدجعفبروأبوالصئمفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

منصور،عن،مسعرعن،عبيدبنمحمدحدثنا،نصربنسعدانحدثنا:قالا

أنا"إنما:كيه!اطهرسولقال:قالمسعودابنعن،علقمةعن،إبراهيمعن

،الصوابإلىذلكأحرىفليمظز،صلاتهفىشكفأيكم،تنسونكماأنسىبشر

،كدامبنمسعرحديثمنمسلمأخرجه.(1)"سجدتينويسجدعليهفلتتثم

المعتمر)2(.بنمنصورعناخروجهمنالبخارئوأخرجه

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3855

ابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الإمامنصربنمحمد

لمجرالقهرسولأن،هريرةأبىعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،شهاب

صلى،كميدرىلاحتىعليهفلبسالشيطانجاءهيصلىقامإذاأحدكم"إن:قال

فىمسلمرواه.(3)"جالسوهوسجدتينفليسجدذلكأحدكموجدفإذا

حبانوابن،(1212)ماجهوابن،(0124)والنسائى.بهعيدبنمحمدعن(4348)أحمدأخرجه(1)

.(2288)فىوتقدم،بهمسعرطريقمن(2657،2660)

.(104)والبخارى،(572/90)مسلم(2)

واخرجه.(2683)حبانوابن،(1251)والنسائى،(0301)داودأبوطريقهومن،1/001مالك(3)

خزيمةوإبن،(1216)ماجهوابن،(397)والترمذى،(1031)داودوأبو،(7286)أحمد

به.الزهرىطريقمن(0201)
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أربعاأوثلاثاصلىيدرفلمصلاتهفىشكمنبابالصلاةكتاب

عنيوسفبناللهعبدعنالبخارئورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيح

.(1)مالك

2/331بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا/-3856

بنيحيىعن،هشامحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

بالصلاةنودى"إذا:قال!هالنبئأن،هريرةبىأعن،سلمةبىأعن،كثيربىأ

بهاثؤبفإذا،أقبلالنداءقضىفإذاالنداء،يسمعلاحتىضراطلهالشيطانأدبر

كذا،اذكر:يقولحتىنفسهوبينالمرءبينيخطرحتىأقبلالتثويبقضىفإذاأدبر،

أربعاأوثلاثا(و21/291صلىأحدكميدرلمفإذايذكر،يكنلملماكذا.اذكر

بنمعاذعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)"جالسوهوسجدتينفليسجد

.(3)هشامعنآخروجهمنمسلموأخرجه،هشامعنفضالة

أربعاأوثلاثاصلىيدرفلمصلاتهفىشكمنباب

المزكى،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-3857

عباسحدثنا،ببغدادالعقبئالحارثبنالفضلبنالعباسبنحمزةأخبرنا

،بلالبنسليمانحدثنا،داودبنموسىحدثنا،الدورىحاتمبنمحمدابن

قال:قالالخدرىسعيدأبىعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن

.(1232)والبخارى،(389/82)398/1مسلم(1)

طريقمن(16)حبالأوابن،(1252)والنسانى،(ا"769)احمدوأخرجه.(2466)الطيالسى(2)

به.كثيرأبىبنيحىطريقمن(1662)حبالأوابن،(3285)والبخارى.بههام

.(83/389)398/1ومسلم،(1131)البخارى(3)
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أربعاأوثلاثاصلىيدرفلمصلاتهفىشكمنبابالصلاةكتاب

أربعا،أمثلاثاصفىكميدرفلم،صلاتهفىأحدكمشك"إذا:لمجج!اللهرسول

فإن،يسلمأنقبلجالسوهوسجدتينوليسجد.،استيقنماعلىوليبنالشكفليطرح

51رو.(1)((للشيطانترغيماكانتاالأربعتمامصفىوإنشفغا،كانتاخمساهىكان

بنموسىعنخلفأبىبنأحمدبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلم

،(2)

.دود

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3858

:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهما

نأ،سعدبنوهشامقيسبنوداودأنسبنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرممئى

لثك"إذا:قال!رالفهرسولأن،يساربنعطاءعن،حذثهمأسلمبنزيد

ليسجدثم،ركعةفلئصلفليقئمأربعا،أوثلاثاصلىكميدرىفلاالصلاةفىأحدكم

بهاتينشفعهاخامسةصلىالتىالزكعةكانتن!فالشلام،قبلجالسوهوسجدتين

بهبلغهشاماأنإلا.(3)"للشيطانترغيمفالشجدتانرابعةكانتوإن،السجدتين

عنوغيرهالخولاخ!نصر،ظ21/291بنبحررواههكذاالخدرئ)4(.سعيدأبا

**.وهبابن

الوصلفجعل،وهبابنعفهعنوهببنالرحمنعبدبنأحمدورواه

(2669)حبانوابن.بهداودبنموسىعن(17821)أحمدوأخرجه.(915)الصغرىفىالمصنف(1)

به.سليمانطريقمن

.(175/88)مسلم(2)

.(2601)داودأبوطريقهومن،1/95ومالك،(453)وهبوابن،(1281)المعرفةفىالمصنف(3)

.(902)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححه

به.هشامطريقمن(0241)خزيمةابنأخرجه(4)
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أربعاأوثلاثاصلىيدرفلمصلاتهفيشكمنبابالصلاةكتاب

قيس:بنلداود

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناه-3859

وهب،بنالرحمنعبدبنأحمدحدثنا،إسحاقابنبكربوأحدثنى،يعقوب

يسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،قيسبنداودحدثنا:قالعمىحدثنا

الرحمنعبدبنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.الخدرىسعيدأبىعن

أصح.كأنهانصربنبحرورواية.اوهببن

وهشامبلالبنسليمانمعأسلمبنزيدعنجماعةالحديثوصلوقد

سعد:ابن

أخبرنا،إملاءالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-3860

سعيدحدثنا،زيادبنعلىبنالحسنأخبرنا،إسحاقبنأحمدبكبرأبوالشيخ

عطاءعن،أسلمبنزيدحدثنا،سلمةأبىبنالعزيزعبدحدثنا،سليمانابن

أحدكميدرلم"إذا:ع!ي!اللهرسولقال:قالالخدرىسعيدبىأعن،يسارابن

وهوالسهوسجدتىذلكبعديسجدثم،ركعة(2)وليصلفلييهمأربغا،أمصلىثلاثا

ترغيماكانتاأربعاكانتوإن،صلاتهشفعتخمساصلاتهكانتن!ف،جالس

(3)
."ن-

332/2،مطرفبنومحفدسليمانبنوفليح/عجلانبنمحمدرواهوبمعناه

.(571))1(مسلم

"ويصلى،.:مفى(2)

صحيحفىالألبانىوصححه.بهالعزيزعبدطريقمن(1238)والنسائى،(17941)أحمدأخرجه(3)

.(1791)النسائى
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الصلاةكتاب

موصولا)1(.أسلمبنزيدعن

أربعاأوثلاثاصلىيدرفلمصلاتهفىشكمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3861

عثمانبنوسعيدالدمشقئعمروبنالرحمنعبدزرعةأبوحدثنا،يعقوب

حدثنا،الوهبئخالدبنأحمدحدثنا:قالاموضعينفىفرقهما،التنوخئ

عباسابنعن،عباسابنمولىكريبعن،مكحولعن،إسحادتىبنمحمد

هلعباسابنيا:فقالل!بهالخطاببن،و292/21عمرإلىجلست:قال

بهمرأمانقصأمأزاديدرفلمصلاتهنسىإذاالزجلفىع!ي!النبىمنسمعت

ذلك؟فىشيئالمج!القهرسولمنالمؤمنينميرأياأنتسمعتوما:قلت؟فيه

بنالرحمنعبدجاءإذ.عنهسألتولا،شيئافيهمنهسمعتماواللهلا:قال

فلموكذاكذاعنالفتىهذاسألت:فقالعمرفأخبرهأنتما؟فيم:فقالعوف

!و.النبىمنذلكسمعتلقد،عندىلكن:الرحمنعبدقالىعلما.عندهأجد

!رالنبىسمعت:قال؟سمعتفماذا،الرضاالعدلىعندنافأنت:عمرفقالى

فليجعلهما)2(والثنتينالواحدةفىفشك،صلاتهفىأحدكمشك"إذا:يقولى

الثلاثفىشكوإذا،اثنتينفليجعلها)4((3والثلاثالاثنتين3)فىشكوإذا،واحدة

يسلمأنقبلسجدتينيسجد،الزيادةفىالوهميكونحتىثلاثا،(فليجعلها)4والأربع

(16891)وأحمد.بهعجلانبنمحمدطريقمن(0241)خزيمةوابن،(1237)النسائىأخرجه(1)

فىالألبانىوقالبه.مطرفبنمحمدطريقمن(11830)وفى،بهسليمانبنفليحطريقمن

صحيح.حسن:(1178)النسائىصحيح

"فليجعلها".:(3884)فىوسيأتىهناكذا(2)

."والئلاثة"الاثنين:سفى(3-3)

!فليجعلهماإ.:سفى(4)
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الصلاةكتاب

(1)"ر.
."يسلمتم

أربعاأوثلاثاصلىيدرفلمصلاتهفىشكمنباب

.(2)راسيبنإسحادتىبنمحمدعنالجماعةرواهوبمعناه

كما:إسحادتىبنمحمدعنعليةابنإبراهيمبنإسماعيلورواه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3862

عبيدةأبوالفضلبنالفضلحدثنا،علىبنهشامحدثناالصفار،عبيد

عن،إسحادتىبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،السقطئ

صلاتهفىيسهوالزجلفتذاكرناعمرعندكنا:قال!عباسابنعن،مكحول!

نحنفبينا:قال!شيئا.ذلكفىسمعتما:فقلت:قال!،صفىكميدرفلم

فىيسهوالزجل:قلنا؟أنتمفيم:فقال!عوفبنالرحمنعبدجاءإذكذلك

يقول!:لمجيه!اللهرسول!سمعت:الرحمنعبدقال!.صلىكميدرىفلاصلاته

الزيادةفىالسهوفليجعلأربعا،أوثلاثاأوثنتين(ظ21/292يدرفلمالرجلسها"إذا

فذا!فالفهعبدبنحسينفلقيت:إسحاقبند!ح!قال."سجدتينوليسجد

حدثنىلكن:قال!لا.:قلتلك؟أسندههل!ر:فقال!الحديثهذا

عن،عوفبنالرحمنعبدعن،عباسابنعن،كريبعن،مكحول!

.(3)الحديثهذابمثللمجح!النبى

/35دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،وحدهزرعةأبىبرواية(1311)المعرفةفىالمصن!(1)

به.زرعةأبىعناخروجهمن237/35تاريخهفىعساكرابنوأخرجه.237،238

به،إسحاقبنمحمدطريقمن(9120)ماجهوابن،(398)والترمذى،(1656)أحمداخرجه(2)

صحيح.غريبحسنحديثهذا:الترمذىوقال

به.إسماعيلعن(1677)أحمدأخرجه(3)
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أربعاأوثلاثاصلىيدرفلمصلاتهفىشكمنبابالصلاةكتاب

فصار،(1)عليةابنروايةبمعنىإسحاقبنمحمدعنالمحاربئورواه

منشاهدالهأنإلا،(2)ضعيفوهواللهعبدبنلحسينالحديثوصل

مكحولي:حديث

بناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-3863

يعنىعمروبنأحمدحدثنا،الأصبهاكأالشيخبأبىالمعروفجعفربنمحمد

الحزاك!،واقدبناللهعبدحدثنا،سيفبنسليمانحدثنا،عاصمأبىابن

نحوفذكره.مكحولعن،أبيهعن،ثوبانبنثابتبنالرحمنعبدحدثنا

بنالرحمنعبدعن(3)عباسابنعنكريبعنمكحول!عنإسحاقابنرواية

(4)صينالنبىعنعوف

.(موصولا)كذلكمكحول!عنيزيدبنثورعنأيضاوروى

عتاس:ابنعناخروجهمنوروى

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-3864

الدورئ،محمدبنالعتاسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

به.المحاربىطريقمن1/369والدارقطنى،(994)البزارأخرجه(1)

عليهالكلامينظر.المدنىالفهعبدأبوالهاشمىالقرشىعباسبناللهعبيدبناللهعبدبنحسينهو(2)

الكمالوتهذيب،1/242والمجروحين،3/57والتعديلوالجرح،2/388الكبيرالتاريخ:فى

ضعيف.:1/176التقريبفىحجرابنوقال،2/341التهذيبوتهذيب،383/6

.""إصحاق:مفى(3)

طريقمن1/324والحاكم،1/370والدارقطنىبه.ميفبنسليمانعن(999)البزارأخرجه(4)

الذهبى.ووافقه.يخرجاهولمالإسنادصحيحمفسرحديثهذا:الحاكموقالبه.الرحمنعبد

.،يزيدبنثورطريقمن1/370الدارقطنىأخرجه(5)
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أربعاأوثلاثاصلىيدرفلمصلاتهفىشكمنبابالصلاةكتاب

الزهرى،عن،المكىإسماعيلحدثنا،الأنصارىاللهعبدبنمحمدحدثنا

منشيئاعمرأذاكركنت:قالعباسابنعن،الفهعبدبناللهعبيدعن

حديثاأحدثكماألا:فقالر!عنهعوفبنالرحمنعبدعلينافأتى،الصلاة

لسمعتاللهشهادةأشهد:قالبلى.قلنا:!جو؟اللهرسولمنسمعته

فليصلصلاتهفىالتقصانمنشأفىأحدكمكان"إذا:يقول!لمجج!الفهرسول!

.(1)"الزيادةمنشأفىيكونحتى

333/2مسلمبنإسماعيل/عنالمباركبناللهعبد(و293/21رواهوكذلك

عنالسقاءكنيز)4(بنبحرعنالوليدبنبقئةأيضا)3(ورواهالمكى)2(،

الزهرى)6(.عنحسينبنسفيانعنروىوكذلك.(الرهرى)

،العباسلأبىالكبير""الفوائدفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3865

غرزة،أبىبنحازمبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،أنسعن،قتادةعن،عروبةأبىابنيعنىسعيدأخبرنا،جعفرأخبرنا

فليلقثلاثا،أوصلىاثنتينيدرفلمصلاتهفىأحدكمشك"إذا:قاللمجح!النبى

الأص!:فىكانوكذا،عونابنهوهذاجعفر.(7)"اليقينعلىوليبنالشذ

(2

(3

(5

(6

(7

.51وإسماعل:2/769الذهبىوقال.بهإسماعلطريقمن(1689)أحمداخرجه

به.المباركابنعن(3476)الرزاقعبدأخرجه

"عن".:سفىبعلىه

.4/12الكمالتهذيبوينظر.الصوابهووالمثبت"كثير".:م،سفى

به.بحرعن2/5الحبيرالتلخيصفىكما،العللفىالدارقطنىذكره

به.سفيانطريقمن377/1الدارقطنىاخرجه

غريب.:2/769الذهبىقال
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أربعاأوثلاثاصلىيدرفلمصلاتهفىشكمنبابالصلاةكتاب

أعلم.واللهعروبةأبىابنيعيىسعيد

ابنسهلأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-3866

حدثنى،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا،إسحاقبنإسماعيلأخبرنا،زياد

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(محمدبنعمرعن،سليمانعن،أخى

بنمحمدإسماعيلأبوحدثنا:قالاا(وغيره1)القاضىأحمدبنمكرمأخبرنا

أويس،أبىابنبكرأبوحدثنا،بلالبنسليمانبنأيوبحدثنا،إسماعيل

عنعمر،بناللهعبدبنزيدبنمحمدبنعمرعن،بلاليبنسليمانعن

على"إذا:ت!عاللهرسولقال:قالعمربناللهعبدعن،اللهعبدبنسالم

وسجودها،ركوعهايحسنركعةفليركعأربعا،أمثلاثاصلىكميدرىفلاأحدكم

.ثقاترواته.(2)"سجدتينيسجدثم

"الموطأ":فىأنسبنمالكوقفهوقد

ابنبكرأبوأخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأخبرنا-3867

بكير،بنيحيىحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفر

اللهعبدأن،اللهعبدبنسالمعنزيد،بنمحمدبنعمرعن،مالكحدثنا

نسىأنهيظنالذىفليتوخ)3(صلاتهفىأحدكمشكإذا:يقولكانعمرابن

.م،سفىكذا(ا-1)

/اوالحاكم،بهإسماعلابىعنعثمانبنأحمدعنالحاكمعن(1134)المعرفةفىالمصنف(2)

أوي!ابىبنإسماعلطريقمن(0261)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،322

به.سليمانبنأيوبطريقومن،به

"فليطرخ".:سفى(3)
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التسليمقبلالصلاةمنالنقصفىالسهوسجودبابالصلاةكتاب

.(1)جالسوهوسجدتينيسجدثم(ظ293/21،فليصلهصلاتهمن

كانعمربناللهعبدأن،نافععن،مالكحدثنا:قالوبإسناده-3868

مننسىأنهيظنالذىأحدكمليتوخ:يقولالصلاةفىالنسيانعنسئلإذا

فليصله)2(.صلاته

عن،السهمىعمروبنعفيفعن،مالكحدثنا:قالوبإسناده-3869

عنالأحباروكعبالعاصبنعمروبناللهعبدسألت:قالأنهيساربنعطاء

فليقم.قالفكلاهماأربعا،أمصلىأثلاثايدرىفلاصلاتهفىيشكالذى

.(2)ىلصإذاسجدتينوليسجد،أخرىركعةفليصل

التسليمقبلالصلاةمنالنقصفىالسهوسجودباب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3875

مالكأخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنأ)ح(

أنس،بنمالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

بحينةابنمالكبناللهعبدعن،الأعرجالرحمنعبدعن،شهابابنعن

334/2ولمقامثمالصلواتبعضمن/ركعتينع!ي!اللهرسولبناصفى:قال

فسجدكبر،تسليمهونظرناصلاتهقضىفلما،معهالناسفقام،يجلس

.1/435المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،1/95مالك(1)

.96/1مالك(2)
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التسليمقبلالصلاةمنالنقصفىالسهوسجودبابالصلاةكتاب

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)مفسثم،التسليمقبلجالسوهوسجدتين

.(2)ىسحيبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-3871

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،ال!لمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

:قالبحينةابنالفهعبدعن،الأعرجهرمزبنالرحمنعبدعن،الزهرىعن

يجلس،فلمالركعتينفىفقام،(3)العشىصلاتىإحدىجميواللهرسولصلى

سجدتينفسجد،يسفمأن(4)تسليمهانتظرناصلاته،و21/294اخرفىكانفلفا

.(سفم)ثميسفمأنقبل

أبوأخبرنا،ببغدادبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-3872

أبوحدثنا،صالحبنعثمانبنيحىحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسن

عن،بكيرعن،الحارثبنعمروعن،(6)رضمبنبكرحدثنا،الجهنئصالح

عن،حدثهعثمانمولىيوسفبنمحمدأنحذثه،فاطمةمولىالعجلان

فلمجلوسوعليهفقام،فنسىبهمصفىد!جنهسفيانأبىبنمعاويةأن،أبيه

والنسائى،(0341)داودوأبو،(22929)أحمدطريقهومن،1/96ومالك،1/119الشافعى(1)

خزيمةوابن،(391)والترمذى،(0351)داودوأبو،(829،0123)البخارىوأخرجه.(1122)

به.الزهرىطريقمن(1938،1939،1941)جانوابن،(1029)

.(85/570)ومسلم،(1224)البخارى(2)

.68/5النووىبشرحمسلمصجحوغروبها.الشمسزوالبينما:العى(3)

اأىإ.:مفىبعده(4)

.(3449)-الرزاقعبد(5)

.487/1التهذيبتهذيبوينظر"نصر".:سفى(6)
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التسليمبعدالصلاةفيالزيادةفيالسهوسجودبابالصلاةكتاب

هكذا:قالثمالسلامقبلسجدتينسجدصلاته/اخرفىكانفلفا،يجلس

.!أروهو:أبىقال.(1)عنص!ي!اللهرسولرأيت

داودأبوقالالجهنئ)2(.عامربنعقبةفعلهوكذلك:الشيخقال

وهو.التسليمقبلثنتينمنوقامالزبيرابنسجدهماوكذلك:السجستانئ

الزهرى)3(.قول

الزبير)4(.بناللهعبدعنفيهاختلفقد:الشيخقال

التسليمبعدالصلاةفىالزيادةفىالسهوسجودباب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3873

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

حدثنا،اللهعبدابنبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

اهـجن،بنداوفىعن،مالكعن،سعيدبنقتيبةحدثنا،سفيانبنالحسن

لناصلى:يقولهريرةأباسمعت:قالأحمدأبىابنمولىسفيانأبىعن

:فقالاليدينذوفقام،ر-صعتينفىفسلمالعصر،صلاةك!ح!اللهرسول

قد:فقاليكن".لمذلك"كل:كييهاللهرسولفقال؟نسيتأمالصلاةأقصرت

بنمحمدطريقمن(1259)والنسائى،(16917)أحمدوأخرجه.(1371)المعرفةفىالمصنف(1)

.(66)الشائىضعيففىالألبانىوضعفهمطولا.بنحوهبهيوسف

الذهبى.ووافقه،وصححه،1/325والجاكم،(868)17/314الطبرأنىأخرجه(2)

.(1"35)عقبداودأبو(3)

.198/2والاثارالسننمعرفةينظر(4)
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التسليمبعدالصلاةفىالزيادةفىالسهوسجودبابالصلاةكتاب

(ظ21/294الناسعلىلمجيماللهرسولفأقبلالفه.رسولياذلكبعضكان

ماك!حماللهرسولفأتئم.الفهرسولرانعم:قالوا."؟اليدينذو"أصدق:فقال

حديثلفظ.جالسوهوال!لامبعدسجدتينسجدثم،الصلاةمن!ى

سجدتينسجدثم:وقاليكن".لمذلك"كل:قولهالشافعئيذكرولم،قتيبة

سعيد،بنقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)التسليمبعدجالسوهو

.(2)بمعناههريرةأبىعنسيرينوابنسلمةأبىحديثمنالبخارئوأخرجه

أبىابنزكرياوأبويوسفبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-3874

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهماالمزكىإسحاف

خالدعن،الثقفئالوهابعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبغ

سلم:قالحصينبنعمرانعن،المهفبأبىعن،قلابةأبىعنالحذاء،

الخربادتى،فقام،الحجرةفدخلقامثمالعصرمنركعاتثلاثفىلمجمالنبئ

مغضبافخرج؟الصلاةأقصرتالفهرسوليا:فنادىاليدينبسيطرجل

ثم،سلمثم،ترككانالتىالزكعةتلكفصفىفأخبر،فسأل،رداءهيجر

بنإسحادتىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)مفسثمسجدتينسجد

خزيمةوابن،(1225)والنسالى،(9926)أحمدطريقهومن،1/94ومالك،1/123الافعى(1)

(0371).

.(482،471،1227)والبخارى،(573/99)مسلم(2)

خزيمةوابن،(1215)ماجهابنوأخرجه.ا23/1والافعى،(1163)المعرفةفىالمصنف(3)

،(1236)والنسائى،(1801)داودوأبو،(19828)وأحمد.بهالوهابعبدطريقمن(5401)

به.الحذاءخالدطريقمن(2654،2671)حبانوابن
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الصلاةكتاب

الثقفى)1(.عنإبراهيم

التسليمبعدالصلاةفىالزيادةفىالسهوسجودباب

نىأخبر،لاسماعيلئابكربوأأخبرنا،يبلأداعمروبوأأخبرنا-5387

شمبةأبىابنا)2(وعثمانبكروأبوعمروبناللهعبيدحدثنا،سفيانبنالحسن

أخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(الحميدعبدبنجريرحدثنا:قالوا

جرير،حدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبو

صلى:اللهعبدقالقال:علقمةعن،إبراهيمعنمنصور،عن

له:قيلسلمفلقانقص-أمأزادأدرىفلا:إبراهيمقال-!هاللهرسول

قالوا:.((؟كاذ"وما:قالشىب!؟الصلاةفى(و21/295أحدثاللهرسوليا

تمسجدتينبهمفسجد،القبلةواستقبلرجلهفثنى:قالوكذا.كذاصفيت

أنبأتكمشىءالصلاةفىحدثلو"إنه:فقالبوجههعليناأقبلانفتلفلما،سلم

فىأحدكمشكوإذا،فذكرونىنسيتفإذا،تنسونكماأنسىبشرأناإنماولكن،به

51336/2رو.(3)"سجدتينليسجدثم،ليسلمثم/عليه،فلييمالصوابفلتتحرصلاته

بكرأبىعقمسلمورواه،شيبةأبىبنعثمالىعن""الصحيحفىالبخارى

التسليم،لفظيثبتلمأنهإلا،إبراهيمبنإسحاقوعنشيبةأبىابنئوعثمان

هؤلاء)4(.عقالأئمةمنوغيرهالبخارىأثبتهوقد

.(574/102)مسلم(1)

ابن"."أنبا:مفىبعده(2)

وابن،(2801)خزيمةوابن،(2036)أحمدوأخرجه.(ا"02)داودوأبو،(4334)شيبةأبىابن(3)

(2656)حبانوابن،(1211)ماجهوأبن،(1241)والنسائى.بهجريرطريقمن(2662)حبان

به.منصورطريقمن

.(572/89)مسلمو،(104)البخارى(4)
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التسليمبعدالصلاةفىالزيادةفىالسهوسجودبابالصلاةكتاب

منصور،بنيحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىبناصالحأبوأخبرنا-3876

فذكرجرير.أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

علىأقبلسلمفلقا،نقصأوفزادصلاةصقى:قالائهإلابنحوهالحديث

لمجدلملم"فإذا:اخرهفىوقال.القبلةواستقبل:قولهيذكرولم.بوجههالقوم

السهو".سجدتى

عنخالدبنووهيبالحجاجبنوشعبةالثورىسفيانأيضاوحفظه

المعتمر)1(.بنمنصور

عنالصمدعبدبنالعزيزوعبدعياضبنوفضيلكدامبنمسعرورواه

التحرى)2(.وكلمةالتسليملفظيذكروافلممنصور،

مهرانبنوسليمان(3)عتيبةبنالحكممنهم،إبراهيمعنجماعةورواه

بنإبراهيمورواه،التحرىكلمةولااللفظةهذهيذكروافلم(4)الأعمش

(1

(2

(4

."الصواب"فليتحر:بلفظ،بهالثورىطريقمن(2659)حبانوابن،(572/90)مسلمأخرجه

"فليتحز:بلفظ،بهشعبةطريقمن(1243)والنسالى،(572/90)ومسلم،(4174)وأحمد

إلىذلكأحرىفلينظر":بلفظ،بهوهبطريقمن(572/90)ومسلم.!الصوابإلىذلكأقرب

."لصوابا

حبانوابن،(2121)ماجهوابن،(0412)والنسائى،(572/09)ومسلم،(4348)أحمدأخرجه

به.العزيزعبدطريقمن(572/90)ومسلم،(6671)والخارىبه.مسعرطريقمن(2657)

به.فضيلطريقمن(1028)خزيمةوابن،(1242)والنسالى،(572/90)ومسلم

.(3895)فىروايتهستاتى

البهرىفىوالنسائى،(0211)داودوأبو،(96-572/94)ومسلم،(0324)أحمدأخرجه

به.الأعمشطريقمن(1055)خزيمةوابن،(595)
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التسليمبعدالصلاةفىالزيادةفىالسهوسجودبابالصلاةكتاب

النخعىيزيدبنإبراهيمغيروهويذكرهما)1(،فلمعلقمةعنالنخعئسويد

منعنهالحكمروايةغيرفىيزيدبنإبراهيميحفظهلمماوحفظ،الفقيه

خمسا.صلى:فقالالنقصانأوالزيادة

عنسويدبنإبراهيمفوافقمسعود،ابنعنيزيدبنالأسودورواه

تعالىوالله،(2)اللفظتينيذكرولمخمسا،صلىأنهفى(ظ295/21علقمة

أعلم.

صحتهفىأنإلا،السلامفىذلكبخلافمسعودابنعنروىوقد

نظرا:

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-3877

عبيدةأبىعن،خصيفعن،سلمةبنمحمدحدثنا،النفيلئحدثنا،داودأبو

فىفشككتصلاةفىكنت"إذا:كفاللهرسولعن،أبيهعن،اللهعبدابن

قبلجالسوأنتسجدتينسجدتثمتشهدت،أربععلىظنكوأكنر،أربعأوثلاث

الواحدعبدرواهوكذا:داودأبوقال.(3)"تسلمثمأيضاتشهدتثم،تسلمأن

وإسرائيل،وشريكسفيانأيضاالواحدعبدووافق،يرفعهولمخصيفعن

يسندوه.ولمالحديثمتنفىالكلامفىواختلفوا

.(0604)فىروايتهستاتى(1)

به.الأسودطريقمن(1258)والنسائى،(572/93)ومسلم،(3883،3983)أحمدأخرجه(2)

سلمةبنصحمدطريقمن(560)الكبرىفىوالنسالى،(0754)احمدواخرجه.(2801)داودأبو(3)

أبيهعنعبيدةوأبو،ضغفوقدخصيفبهتفردمنكرالحديث:772/2الذهبىوقالبه.

.هناكالمصنفولسيضعفه(3958)فىوسياتى.اص.منقطع
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الإطلاقعلىالتسليمبعديسجدهماقال:منبابالصلاةكتاب

الإطلاقعلىالتسليمبعديسجدهماقال:منباب

2/337

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3878

محمدابنيعنىحجاجحدثنا،الأزرقالفرجبنمحمدحدثناالص!مفار،عبيد

ابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(جريجابنقال:قال

ابنعن،حخاجحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثناداود،أبوحدثنا،داسة

عتبةعن،أخبرهشيبةبنمصعبأن،مسافعبناللهعبدأخبرك!:قالجريج

"من:قالك!الهاللهرسولأن،جعفربناللهعبدعن،الحارثبنمحمدابن

نأإلا،بهبأسلاالإسنادهذا.(1)"يسلمأنبعدسجدتينفليسجدصلاتهفىشك

بنالرحمنعبدحديثومعه،منهإسناداأصخالخدرئسعيدأبىحديث

أعلم.والله،نذكرهماعلى،هريرةوأبىعوف

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-3879

عثمانبنعمروحدثنا،السكرىالحسنبنعلئحدثناالصفار،عبيد

عبيدبناللهعبيد)2(حدثنا،عياش(و296/21بنإسماعيلحدثنا،الحمصئ

ابنيعنىجبيربنالرحمنعبدعن،العنسئيعنىزهيرعن،الكلاعئيعنى

."يسلمممابعدسجدتانسهو"لكل:قالغ!جيهالنبىعن،ثوبانعن،بيهأعن،نفير

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-3885

ابنطريقمن(1747)وأحمد.بهحجاجطريق!م(1249)النسالىوأخرجه.(0331)داودابو(1)

.بذاكليسومصعب،هومنيدرىلاعقب-:ويقال-عتبة:2/772الذهبىوقالول.جريج

.19/111الكمالتهذيبوينظرداود،أبىعندكماالصوابهووالمثبت"عبد".:م،سفى(2)
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الإطلاقعلىالتسليمبعديسجدهماقال:منبابالصلاةكتاب

شيبةأبىبنو)1(عثماننافعبنوالربيععثمانبنعمروحدثناداود،أبو

عن:يذكرلمأنهإلابنحوهفذكره.حدثهمعياشابنأن،مخلدبنوشجاع

العنسى)2(.سالمابنيعنىزهير:وقال،عثمانبنعمروغير.أبيه

اجتماعفىوغيرهماوعمرانهريرةأبىوحديث،ضعففيهإسنادوهذا

338/2والله،هذايخالفسجدتينعلىاقتصارهثم/ك!حمالنبىعلىالسهومنعدد

أعلم.

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3881

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الجشمىعمربناللهعبيدحدثناداود،

الركعتين،فىفنهضالمغيرةبناصلى:قالعلاقةبنزيادعن،المسعودى

سجدوسلمصلاتهأتمفلما،(3)ومضى!اللهسبحان:قال!اللهسبحان:قلنا

.(4)صنعتكمايصنعع!ح!اللهرسولرأيت:قالانصرففلما،السهوسجدتى

يرفعه.المغيرةعنالشعبىعنليلىأبىابنرواهوكذلك:داودأبوقال

وفى،معاويةروايةومعه،هذامنأصحبحينةابنوحديث:الثيخقال

أعلم.والله،السلامقبلسجدهماجميمالنبئأنحديثهما

أبىشيوخمنسيبةأبىبنوعثمان،الصوابوهو،داودأبىسننمنوالمثبت.""عن:م،سفى(1)

.(3875)قريثاوتقدمداود.

به.سيبةأبىبنعثمانعن(1219)ماجهابنوأخرجه.(0381)داودأبو(2)

مضى"."وما:سفى(3)

وقال،بههارونبنيزيدطريقمن(536)مذىوالتر،(63181)أحمدوأخرجه.(0371)داودأبو(4)

صحيح.حسن:مذىالتر

-527-



...والنقصانالزيادةفيالسلامقبليسجدهما:قالمنبابالصلاةكتاب

،والنقصانالزيادةفىالسلامقبليسجدهماقال:منباب

منسوخاصاربعدهالسجودأنزعمومن

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-3882

نأيساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،مالكعن،القعنبئحدثناداود،

ثلاثاصلىكميدرفلمصلاتهفىأحدكمك!ثل"إذا:قال!(ظ21/296ع!ي!اللهرسول!

الزكعةكانتفإن،التسليمقبلجالسوهوسجدتينوليسجدركعةفليصلأربعا،أو

.(1)"للشيطانترغيمفالشجدتانرابعةكانتوإن،بهاتينشفعهاخامسةصفىالتى

أسلمبنزيدعنسعدبنوهشامبلال!بنسليمانحديثمنرؤيناهوقد

موصولا)2(.سعيدأبىعنيساربنعطاءعن

موصولا:أيضامالكحديثمنروىوقد

أحمدأبوأخبرنا،الحافظأحمدبنعمرحازمأبوأخبرناه-3883

بدمشق،الدمشقئيوسفبنعميربنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظ

:قالمسلمبنالوليدحدثنا،السلمئالحكمابنيعنىوزيربنمحمدحدثنا

يسار،بنعطاءعن،أسلمبن/زيدعنهوأخبرناماأنسبنمالكوتأول!339/2

صلاتهفىأحدكمك!ثل"إذا:كج!اللهرسولقال!:قالالخدرىسعيدأبىعن

قبلسجدتينليسجدثم،اليقينعلىوليبنالشكفليلقأربعا،أمصفىأثلاثايدرىفلا

فالسجدتانشفعاكانتوإن،السجدتينبهاتينشفعهاوتراكانتفإن،يسلمأن

.(902)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.1/95ومالك،(0261)داودأبو(1)

.(3857،3858)فىتخريجهماتقدم(2)
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الصلاةكتاب

.(1)"للشيطانترغيم

...والنقصانالزيادةفىالسلامقبليسجدهماقال:منباب

هوالعباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3884

حدثنا،الوهبىخالدبنأحمدحدثنا،الدمشقئزرعةأبوحدثنا،الأصم

عباسابنعن،عباسابنمولىكريبعن،مكحولعن،إسحاقبنمحمد

أبىعنمضىكماالحديثفذكر.مل!فرالخطاببنعمرإلىجلست:قال

:يقولجمي!النبىسمعت:قالعوفبنالرحمنعبدعن:وفيه،اللهعبد

وإذا،واحدةفليجعلها)2(والثنتينالواحدةفىفشكبمصلاتهفىأحذكمشك"إذا

فليجعلهاوالأربعالثلاثفىشكوإذا،اثنتينفليجعلها)2(والثلاثالاثنتينفىشك

ثميسلمأنقبلسجدتينويسخذ،الزيادةفىالوهميكونحتى(و297/21ثلاثا،

(3)
."و-

حدثنا،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3885

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(الواحدعبدبنعبيد

بكير،بنيحيىحدثنا:قالاملحانوابنشريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

قال:قالأنههريرةأبىعن،سلمةأبىعن،شهابابنعن،الليثحدثنا

كميدرىلاحتىعليهفيلبشصلاتهفىأحدكمالشيطان"يأتى:!ج!اللهرسول

طرلقمن(2663)حبانوابن.بهعميربناحمدطرلقمن3/182التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(1)

به.مسلمبنالوليد

"فليجعلهما".:سفى(2)

.(3861)فىتخريجهتقدم(3)
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...والنقصانالزيادةفىالسلامقبليسجدهماقال:منبابالصلاةكتاب

فىمسلمرواه.(1)"جالسوهوسجدتينفليسجدذلكأحدكموجدفإذاصلى،

.(2)إلعسبنالليثعنوغيرهقتيبةعن""الصحيح

ورواه،(3)دشاربنومعمرعيينةبنوسفيانأنسبنمالكرواهوكذلك

فيه:فزاد)4(الرهرئعنيساربنإسحاقبنومحفدالرهرئأخىابن

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3886

سعد،بنبراهيمإابنيعنىيعقوبحدثنا،يعقوبأبىبنحجاجحدثنا،داود

:وزاد،بإسنادهالحديثبهذا.مسلمبنمحمدعن،الرهرممئىأخىابنحذثنا

.()"التسليمقبلجالس"وهو

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-3887

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،إسحاقبنمحمدأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا:قالاعلىبنونصربكر

"إذا:قال!صرواللهرسول!أن،ز!جنههريرةأبىعن،سلمةأبىعن،الرهرئ

."ليسلمثمجالسوهوسجدتينفليسجدنقصأمأزاديدرفلمأحدكمصلى

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأنجرنا-3888

قال!:إسحاقابنعن،أبىحدثنا،يعقوبحدثنا،حخاجحدثناداود،

به.الليثطريقمن(397)الترمذىأخرجه(1)

.(389/82)1/398مسلم(2)

من(\"02)خزيمةوابن،(389/82)1/398ومسلم،(7286)أحمدوأخرجه.ا1/00مالك(3)

به.معمرطريقمن(7822)وأحمدبه.سفيانطريق

فزادا.:والصواب،م،سفىكذا(4)

.(0311)داودأبو(5)
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...والنقصانالزيادةفىالسلامقبليسجدهماقال:منبابالصلاةكتاب

يسلمأنقبلسجدتين"فليسجد:وقالبإسنادهالزهرىمسلمبنمحمدحدثنى

(1)ءو:

."يسلملم

آخر:إسنادفيه(ظ297/21إسحاقولابن

أخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرناه/-3889

340/2بنوالحسينالأشعثبنسليمانبناللهعبدحدثنا،الحافظعمربنعلئ

حدثناقالوا:بكرأبىبنمحمدبنوأحمدمخلدبنومحمدإسماعيل

بنالحسينوحدثنا:قال.إبراهيمبنيعقوبعفىحدثنا،سعدبناللهعبيد

إبراهيم،بنيعقوبحدثنا،الطوسئمنصوربنمحمدحدثنا،إسماعيل

ثمالأنصارىسلمةبنصفوانبنسلمةحدثنا،إسحاقابنعن،أبىحدثنا

أدن))إذا:قال!الفهرسولأن،لتماجبههريرةبىأعن،سلمةأبىعن،قئالزر

أقامفإذارجع،الفؤذنسكتفإذاخصاءق)2(،لهالمسجدمنالشيطانخرجالمؤذن

فىالمسلمالمرءيأتىحتىرجع،سكتفإذاضراط،ولهالمسجدمنخرجالمؤذن

ذلكوجدفإذانقص،أوصلاتهفىأزاديدرىلا،نفسهوبينبينهفيدخلصلاته

هشامورواه.(3)"ملسئثميسلمأنقبلجالسقوهوسجدتينفليسجدأحدكم

هذهدونسلمةأبىعنكثيرأبىبنيحيىعنوالأوزاعئالدستوائئ

فذكرها.يحيىعنعماربنعكرمةورواه،(4)الريادة

.(3201)ودادبوأ(1)

.4/181عبيدلأبىالحديثغريبينظرالضرأط.هو:ويقال،وسرعتهالعدوشدة:الحصاص(2)

به.إسحاقأبنطريقمن(1217)ماجهابنوأخرجه.1/374الدارقطنى(3)

.(3285)فىالبخارىأخرجهاالأوزاعىورواية،(3856)فىهشامروايةتخريجتقدم(4)
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...والنقصانالزيادةفىالسلامقبليسجدهماقال:منبابالصلاةكتاب

الله،عبدابنبكرأبوأخبرش!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3890

يونس،بنعمرحدثنا،الزومىبنالفهعبدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

بنسلمةأبوحدثنى:قال!كثيرأبىبنيحيىحدثنا،عقاربنعكرمةحدثنا

سها"إذا:لمجصالفهرسول!قال!:قال!ز!بههريرةأبوحذثنى:قال!الرحمنعبد

."يسلمثمجالسوهوسجدتينفليسجدنقص،أوأزاديدرفلمأحدكم

موافقذلكوكل،ايوس!بنعمرعن،مرزوقبنمحمدرواهوكذلك

لمج!.النبىعنالخدرئسعيدأبىعنيساربنعطاءعن(2)الثابتةللزواية

أخبرناوأ298/21،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3891

حدثنا:أسمعوأنامكرمبنالحسنعلىقرئ:قال!النجادسلمانبنأحمد

ابنعن،هرمزبنالرحمنعبدعن،سعيدبنيحىأخبرنا،هارونبنيزيد

قائمااعتدل!فلفا،العصرأوالظهرمناثنتينفىقامعججوالفهرسولأن،بحينة

.(3)مفسثميسفمأنقبلوه!لاسجدتىسجدثم،صلاتهقضىحثىيرجعلم

بنعلئالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأنجرنا-3892

بنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنابهمذان)4(،التفارقرقوببنأحمد

ابنالفهعبدعن،الأعرجعن،الرهرئعن،ذئبأبىابنحدثنا،إياسأبى

.9/279الدارقطنىعللوينظربه.مرزوقبنمحمدطريقمن1/374الدارقطنىاخرجه(1)

.""الثانية:مفط(2)

والنسائى،(91922)وأحمد.بههارونبنيزيدعن(1031)خزيمةوابن،(7021)ماجهابنأخرجه(3)

.(3903،4390)فىمالكطريقمنوسياتىبه.يحيىطريقمن(411761177،1222)

وغيرها.(4295)فىوسيأتى4(2233،2650)فىوتقدم"بهمدانإ.:م،سفى(4)
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...والنقصانالزيادةفىالسلامقبليسجدهماقال:منبابالصلاةكتاب

يجلس،أنقبلالأوليينالركعتينفىفقام!الفهرسولبناصلى:قالبحينة

نأقبلفسجد،كبرتسليمهالناسوانتظرصلاتهقضىفلما،صلاتهفىفمضى

فىالبخارىرواه."وسلمرأسهرفعثم،فسجدكبرثم،رأسهرفعثم،يسقم

عنأخرأوجهمنمسلموأخرجه،إياسأبىبنادمعن"الصحيح"

.(2)الأعرجعنالأنصارىسعيدبنيحيىحديثمنوأخرجاهالزهرى)1(،

بنالرحمنعبدهووالأعرج،ثبوتهفىحديثئيشذلاثابتحديثفهو

مالكبناللهعبدهوبحينةابناللهوعبد،المدنئينثقاتمنالأعوجهرمز

ذكره،المطلببنالحارثبنتبحينةوأفه،شنوءةأزدمنالقشبابن

علئابنهعنهروى:البخارىقال،المدينىبناللهعبدبنعلىعنالبخارى

الله.عبدابن

الله/عبدبنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبذلكأخبرظ

.(3)ىلععنفذكره.البخارىحدثنا،فارسابنأحمدأبوحدثنا،الأصبهاك!

(ظ298/21بصحبةمعروفبحينةابن:القديمفىاللهرحمهالشافعئقال

ابنلروايةموافقا!اللهرسولعنغيرههذاروىوقد،!ي!اللهرسول

(4)-و
بحينه.

.(075)مسلمو،(0766)لبخارىا(1)

.(3903)فىوسيأتى،(570/87)ومسلم،(1225)البخارى(2)

.5/10،11البهيرالتاريخ(3)

.169/2المعرفةفىالمصنفذكره(4)
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...والنقصانالزيادهفىالسلامقبليسجدهماقال:منبابالصلاةكتاب

أبىبنمعاويةعنمضىفيماورؤيناه،الثافعئرواهقدالمثيخ:قال

بنمطرفعنالقديمفىالثافعئوروى،(1)بمعناهجمجحيهالنبىعنز3!جبهسفيان

،وبعدهالسلامقبل!والفهرسولسجد:قال!الرهرىعنمعمرعنمازن

قولأنإلا،حرملةروايةفىأيضاوذكرهال!لام)2(.قبلالأمرينواخر

غيرمازنبنومطرف،الضحابةمنأحدإلىيسندهلممنقطعالرهرئ

(3)!ير
.لمحوى

الجتارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرناوقد-3893

حدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ال!كرئ

ابنبكروأبىسلمةأبىعن،الرهرىعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبد

:الزهرئقالثم،وسهوهغجييهالنبىصلاةفذكر.ر!جههريرةأبىعن،سليمان

.(4)دعبالأموراستحكمتثم،بدرقبلذلكوكان

الزهرىحدثالذىأنإلا،المعنىهذافىالرهرئعنبلغناالذىوهذا

يسجدلم!كالنبئأنيزعموكانالسهو،سجودلهيذكرلمالقصةبهذه

اللهشاءإننذكرهماعلىالشئمالينذىأواليدينذىيومالسهوسجدتى

.(3872)فىتقدم(1)

.2/171المعرفةفىالمصنفذكره(2)

والجرح،398/7الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.اليمنقاضىالكنانىمازنبنمطرفهو(3)

.6/47الميزانولسان،4/125الاعتدالوميزان،3/29والمجروحين،8/314والتعديل

،(4601)خزيمةوابن،(1229)والنسائى،(7666)أحمدطريقهومن،(3441)الرزاقعبد(4)

.(1721)النسالىصحيحفىالألبانىإسنادهوصحح.(2685)حبانوابن
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خمسافصلىسهامنبا!الصلاةكتاب

عنسفيانوأبىسيرينوابنسلمةأبىعنسجدتيهغيرهأثبتوقد.(1)تعالى

قبلالسهوبسجودفتواهالزهرىعنومشهور،(2)اليدينذىيومهريرةأبى

.السلام

اللهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3894

بنالأعلىعبدمسهرأبوحدثنا،الصمدعبدبنسماكحدثنا،ببغدادالشافعئ

مهاجربنعمروأخيهعنمهاجر،بنمحمدحدثناالدمشقى،مسهر

قبلال!جدتان:اللهرحمهالعزيزعبدبنلعمرقالالرهرىأن،الدمشقى

.(3)السلام

خمسافصلىسهامنباب(و299/21

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3895

عن،شعبةحدثناالوليد،أبوحدثنا،الفضلبنعتاسحدثنا،الصفارعبيد

الظهرصلىك!ح!النبىأن،القهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،الحكم

خمسا.صليت:فقالوا.((؟كاذ"ما:قال؟الصلاةفىأزيد:لهفقيلخمسا،

فىالبخارىرواه.(4)غرفمابعد:مرةوقالجالس!،وهوسجدتينفسجد

.(3965)فى)1(سياتى

.(3964،3967-3961)فىسيأتى(2)

به.مسهرأبىطريقمن176/6التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(3)

ماجهوابن،(5321،4521)والنسائى،(9101)داودأبوواخرجه.(919)الصغرىفىالمصنف(4)

به.شعبةطريقمن(1056،0571)خزيمةوابن،(1205)
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خمسافصلىسهامنبابالصلاةكتاب

لملأنهوهذا.(1)مفسمابعدسجدتينسجد:وقالالوليدأبىعن""الصحيح

التسليم.بعدإلايذكره

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-2/3423896

حدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهعبيدحدثنا،البخترئبنمحمدبنيحيى

أزيد:قيلسفمفلفا،خمساالظهرجم!النبئصلى:قالنحوهبإسناده.شعبة

51رو.سجدتينفسجدخمسا.صليت:قالوا."؟كاذ"وما:قالالصخلاة؟فى

.(2)ذاعمبنالفهعبيدعن""الصحيحفىمسلم

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-3897

إبراهيمابنيعنىإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصور

اللهعبيدبنالحسنسمعت:قالإدريسبناللهعبدأخبرنا،الحنظلئ

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(الأعورالنخعىسويدبنإبراهيمعن،يحدث

حدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،القهعبدابنبكرأبوأخبرخ!،الحافظ

بنإبراهيمعن،اللهعبيدبنالحسنعن،جريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمان

قدشبلأبايا:القومقالسلمفلما،خمساالطهرعلقمةبناصلى:قالسويد

القومناحيةفىوكنت:قالبلى.:قالوا.فعلتما،كلا:قالخمسا.صليت

أعوريا(ظ299/21أيضاوأنت:فقالخمسا.صليتقدبلى:فقلتغلاموأنا

قال:قالثم،سلمثمسجدتينفسجدفانفتلنعم.:قلت:قال؟تقول

.(6221)رىلبخاا(1)

.(572/91)مسلم(2)
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خمسافصلىسهامنبابالصلاةكتاب

بينهمالقومتوشوش)1(انفتلفلما،!ك!خمسااللهرسولبناصلى:اللهعبد

صليتفقدقالوا:"لا".:قال؟الصلاةفىزيدهلاللهرسوليا:فقيل

أنسى،مثلكمبشرأنا"إنما:قالثمسلمثمسجدتينسجدثمفانفتلخمسا.

رواه،جريرحديثلفظ.(2)"سجدتينفليسجدأحدكمنسىفإذا،تنسونكما

أبىبنعثمانوعنإدريسبناللهعبدعننميرابنعن""الصحيحفىمسلم

فليسجدأحدكمنسى"دإذا:ق!لهجعلأنهإلا،عثمانحديثلفظعلىشيبة

أبوشيخنارواهوقد،(3)إدريسبناللهعبدعننميرابنرواية!ى."سجدتين

كتبته.كمااللهعبد

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3898

حدثنا،موسىبناللهعبيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئ

بناللهعبدعن،أبيهعنالأسود،بنالرحمنعبدعن،النهشلئبكرأبو

قالوا:انفتلفلقا،العشىصلاتىإحدىع!ي!اللهرسولصلى:قالمسعود

توشوش:وقال،وبالمهملةبالمعجمةعياضالقاضىورواه.""توسوس:خزيمةوابن،سفى(1)

ومنه،تحركهعندصوتهوهوالحلىوسواسومنه،بعضإلىبعضهموهمسواتحركوا:القوم

وقال.اختلاطفىصوتالوسوسة:الخليلقال،القلوبفىبإغوائههمسهوهىالشيطانوسوسة

.5/65النووىبشرحمسلموصحيح،289/2المعلمإكمال.المعجمةبالشينضبطناه:النووى

."الوشوشة"توفيه6/992العينوينظر

خزيمةوابن،(1255)والنسائى،(0221)داودوأبو.بهإدريسابنعن(4282)احمدأخرجه(2)

به.الفهعبيدبنالحسنطريقمن،(1061)

.(572/92)مسلم(3)
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خمسافصلىسهامنبابالصلاةكتاب

كماوأنسى،تذكرونكماأذكر(1)مثلكمبشرأنا"إثما:قالخمسا.صفيت

عونعن""الصحيحفىمسلمرواهال!هو)2(.سجدتىفسجدأقبلثم."تنسون

النهشلى)3(.بكرأبىعنسلأمابن

الفه،عبدابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-3899

وأبوحفصحدثنا،نميربناللهعبدبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا

نأ،اللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،الأعمشحدثنا:قالامعاوية

فىمسلمرواه.(4)والكلامال!لامبعدوه!لاسجدتىسجدلمجوالنبئ

ذكر(و300/21إنماأنهوذلكالشافعئ)6(:قال.(نمير)ابنعن""الصحيح

السهو)7(.سجدتىسجدسهاقدأنهاستيقنفلضا،فسألالكلامبعدالسهو

يزيدبنإبراهيمعنعتيبةبنالحكمحديثفىبئنوذلكالمثيخ:قال

روايةفىثم،علقمةعنالنخعىسويدبنإبراهيمروايةفىثم/،النخعى343/2

الله.عبدعنالأسود

(1

(3

(4

(5

(6

(7

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-0539

:س.ىف!يل(

به.النهشلىطريقمن(1258)النسالىاخرجه(

.(572/93)مسلم(

به.معاويةأبىطريقمن(1059)خزيمةوابن،(393)والترمذى،(4358)أحمدأخرجه(

به.غياثبنحفصطريقمن(1058)خزيمةوابن،(1328)والشائى

.(572/95)مسلم(

"الثخ،.:سفى(

.184/7الافعى(
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قائما...يستتمأنقبلذكرثماثنتينمنفقامسهامنبابالصلاةكتاب

الحارثبنمنجابحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

عن،علقمةعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،مسهربنعلئحدثنا،التميمئ

منى-والوهم:براهيمإقال-نقصأوفزادجم!ييهاللهرسولصلى:قالاللهعبد

كماأنسىبشرأنا"إنما:فقاللضىب!؟الصلاةفىأزيدالفهرسوليا:فقيل

ك!ي!اللهرسولتحولثم."جالسوهوسجدتينفليسجدأحدكمنسىفإذا،تنسون

.(2)الحارثبنمنجابعن""الصحيحفىمسلمرواه.اسجدتينفسجد

بعدكانسجودهأناللهعبدعنالأسودحديثوفىالحديثهذاوفى

على!ل!اإبراهيمعنمنصوررواقيفىم!ضىوقدبشر".أنا"إنما:قوله

فىمضىوقدقال.ماوقالالقومعلىأقبلثم،سلمثم،أولاسجدمي!مجأنه

يكونأنأولىوهو،ذلكمثلعلقمةعنسويدبنإبراهيمعنالبابهذا

حكايته.فىالترتيبتركمنروايةمنصحيحا

يستتم)3(أنقبلذكرا!ثاثنتينمنفقامسهامنباب

للسهووسجدفجلسعادقائما

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3901

حدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

وأبو،(572/96)ومسلم،(0324)وأحمد.بهمسهربنعدىطريقمن(0312)ماجهابنأخرجه(1)

طريقمن(ا"55)خزيمةوابن،(0312)ماجهوابن،(955)الكبرىفىوالنسائى،(1201)داود

به.الأعمش

.(572/94)مسلم(2)

"يستقيم".:سفط(3)
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...يجلسلمقائمااستتمحتىيذكرفلمسهامنبابالصلاةكتاب

شبيلبنالمغيرةحدثناجابر،حدثنا،سفيانعن،حفصبنالحسين

:قالشعبةبنالمغيرةعن،ظ300/21،حازبمأبىبنقيسعن،الأحمسئ

قائمايستتمأنقبلذكرفإن،الركعتينفىالإمامقام"إذاجميو:اللهرسولقال

الائمهو")1(.سجدتىويسجد،قم!لجيفلاقائمااستتغوإنفليجلسق،

جعفرأبوأخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئوأخبرنا-2039

،عونابنأخبرنا،الوهابعبدحدثنا،الفخامالوليدبنأحمدحدثنا،الرزاز

القومفسئحالركعتينفىفنهضبشيربنالنعمانخلفصليت:قالعامرعن

.(2)هعموسجدناالسهوسجدتىسجدفرغفلقا،فجلس

أنسعنسعيدبنيحيىعنورويناقائما.ينتصبلمأنهعلىعندناوهذا

ثم،فجلس،بهفسبحواالعصرمنالزكعتينفىللقيامتحزكأنه،مالكابن

.(2)جالسوهووه!لاسجدتىسجد

قائمااستتمحتىيذحزفلمسهامنباب

للسهووسجديجلشلم

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3539

)ح(أنسبنمالكر!اخحدثنى،أويسأبىابنحدثنا،علىبنالحسن

أحمدبنبشرأخبرناالمستملى،أحمدبنكاملجعفرأبووأخبرنا

وأحمدبه.الثورىطريقمن(0812)ماجهوابن،(0361)داودوأبو،(18223)أحمدأخرجه(1)

.51وجابر:777/2الذهبىقالبه.الجعفىجابرطريقمن(18222،18231)

به.يحىطريقمن(3489)الرزاقعبدأخرجه(2)
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...يجلسلمقائمااستتمحتىيذكرفلمسهامنبابالصلاةكتاب

قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئ

ابناللهعبدعن،الأعرجالرحمنعبدعن،شهابابنعن،مالكعلى

فلمقامثمالضلواتما،بعضمنركعتين!ي!الفهرسولبناصلى:قالبحينة

فسجدكبر،تسليمهونظرناصلاتهقضىفلما،معهالناسفقام،يجلس

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)ملسثم،التسليمقبلجالسوهوسجدتين

.(2)مالكعنيوسفابنعنالبخارىورواه،يحيىبنيحيى

2/344بنعلئالحسنبووأبوربنيساإسحاقبىأبنازكريابوأأخبرنا/-4039

(3)
حدثنا،الفقيهسلمانبناحمدأخبرنا:قالاببغدادالمقرئ(و21/301حمد

عنسعيد،بنيحيىعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،الحسنبنإسحاق

يجلسفلمالظهرمناثنتينفىقام!ج!اللهرسولأن،بحينةابنعن،الأعرج

فىالبخارىرواه.(4)كلذبعدسفمثم،سجدتينسجدصلاتهقضىفلما،فيها

.()مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيح

أخبرنا،إسحاقبنابكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5039

بنحمافىحدثناالزهراكأ،الربيعأبوحدثنا،الأنصارئإسحاقبنموسى

بحينة،ابنمالكبنالفهعبدعن،الأعرجالرحمنعبدعن،يحيىعن،زيد

.(3870)فىتخريجهتقدم(1)

.(85/570)ومسلم،(1224)الجارى(2)

.1/322فىترجمتهوتقدمت،الصوابهووالمثبت"محمدإ.:م،سفى(3)

.(3891)فىتخريجهوتقدم،96/1،97مالك(4)

طريقه.منالحديثوليسالثافعى".حديثالفظ:سفىبعدهوجاء

.(8392)فىوتقدم،(1225)الخارى(5)
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...يجلسلمقائمااستتمحتىيذكرفلمسهامنبابالصلاةكتاب

فىفمضىصلاتهفىيجلسأنيريدالذىالشئفعفىقامجم!الفهرسولأن

فىمسلمرواه.(1)مفسثميسفمأنقبلسجدالضلاةاخرفىكانفلفا،صلاته

الرهراخ!)2(.الزبيعأبىعن""الصحيح

..(3)بمعناهز!بهسفيانأبىبنمعاويةحديثمنرؤيناوقد

الحسينبنمحمدبكبرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-3956

عامرعن،ليلىأبىابنعن،أسامةأبوحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطان

يجلس،فلمبهفسثحوا،الزكعتينفىفقامشعبةبنالمغيرةبناصفى:قال

.(4)كلذيصنعجمينالنبئرأيت:قالثمال!هو،سجدتىسجدسفمفلفا

شعبةبنالمغيرةعنعلاقةبنزيادعنالمسعودئحديثمنرؤيناوقد

والفه،ذلكمنأصخال!لامقبلال!جودفىبحينةابنوحديث،8ص

أعلم.

جعفرأبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-0739

عن،معاويةأبوحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

بنسعدبناصقى:قالحازمأبىبنقيسعنخالد،أبىبنإسماعيل

به.زيدبنحمادطريقمن(1176)النائىأخرجه(1)

.(075/87)مسلم(2)

.(3872)فىتخريجهتقدم(3)

صحيحفىالألبانىوصححه.بهليلىأبىابنطريقمن(364)مذىوالتر،(18173)أحمدأخرجه(4)

.(992)مذىالتر

.(881)فىتخريجهتقدم(5)
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...يجلسلمقائمااستتمحتىيذكرفلمسهامنبابالصلاةكتاب

صلاته،فىفمضىالناسبهفسئح،الزكعتينفى(ظ3"21/1فنهضوقاصأبى

ع!صنع)1(.الفهرسولرأيتكماصنعت:انصرفحينقالثم

السهوسجدتىسجدثم:فيهوزادمعاويةأبىعنيحيىلينيحيىورواه

.انصرفحين

بنعصمةبنإبراهيمأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3908

فذكر.معاويةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،أبىحدثنا،العدلإبراهيم

.(3)دعسعلىفوقفهقيسبىعنبيانورواه.0005

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-9039

حدثنا،يحيىبنإدريسحدثناالخولاخ!،منقذبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

(4)شماسةبنالرحمنعبدسمعأنه،حبيبأبىبنيزيدعنمضر،بنبكر

فقال،جلوسوعليهفقام،الجهنئعامربنعقبةبناصلى:يقولالمهرئ

كانفلما،قيامهعلىومضىيجلسفلم!اللهسبحان!اللهسبحان:الناس

إنى:قالسلمفلفا،جالسوهو(السهوسجدتى)سجدصلاتهاخرفى

الذىةن!لالكن،أجلسلكيما!اللهسبحان:تقولونانفاسمعتكم

صحح.إشاده:778/2الذهبىوقال.بهمحاويةأبىطريقمن(0321)خزيمةابنأخرجه(1)

الذهبى.ووافقه،وصححه،1/322،323الحاكم(2)

من1/144المعانىشرحفىوالطحاوى،(4525)شبهةأبىوابن،(3486)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.بيالنطريق

فىحجرابنوضبطبماوضمها،الثينبفتح536/1واللغاتالأسماءتهذيبفىالنووىضبطه(4)

الأصنل.فىكمابالفمضبطناهوقد،الثينبكسر1/484التهذيبتقريب

.م:فىليى(ه-5)
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الصلاةكتاب

"صير)1(
صنصا.

الأولىفىفجلسسهامنباب

2/345

وبالفه،كفايةذكرناوفيما،(2)!دالضحابةمنجماعةعنذلكوروينا

التوفيق.

الأولىفىفجلسسهامنباب

نصرأبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-0391

الاملى)3(،حقادبنالفهعبدحدثنا،المطوعئسهلبنحمدويهبنمحمد

الحسنأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(صالحبنيحىحدثنا

بنيحيىحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،العنزئمحمدبنأحمد

سالمعن،حبيبأبىبنيزيدعن،العنسئبكرأبوحدثنا،الوحاظئصالح

الاا!ملاةوثبةفىسهو"لا:!اللمجمالنبىعن/،أسهعن،عمربناللهعبدابن

/21حديثوفى،الذارمىحديثلفظ.(4)"مبايقعنجلوساوجلولبر،عنقيام

بكرأبوبهينفردحدي!ثوهذا.حبيبأبىبنيزيدحدثناالاملى)3(:(و3"2

.()مجهولوهو،العنسئ

17/314والطبرانى،(1940)حبانابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/325الحاكم(1)

به.مضربنبكرطريقمن(886)

.(3487،3489)الرزاقعبدومصنف،(4535)شيبةأبىابنمصنفينظر(2)

.14/429الكمالتهذيبوينظر،الصوابهووالمثبت"الأيلى،.:م،سفى(3)

للذهبىالمهذبوفى."جلوس!أو:مكان"وجلوسأ:وعنده،وصححه،324/1الحاكم(4)

وقال.بهصالحبنيحىطريقمن1/377الدارقطنىوأخرجهأثبتناها.كماالمستدركوتلخيص

بقية.عنأيضاالعنسىعنروىوقد،منكرخبر:778/2الذهبى

بالباء-العبسى:الترجمةأثناءفىووقع.العقيلىبكرأبو:عدىابنعندوجاء،العنسىبكرأبوهو(5)



...تركماإلىعادركنافتركسهامنبابالصلاةكتاب

نصرأبوأخبرنا،الحافظإبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا-3911

حدثنا،الحسنبنعلىحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانحدثنا،العراقى

عن،عبيدةأبىعن،خصيفحذثنى:قالسفيانحدثناالوليد،بنالفهعبد

فيماقعدأو،فيهيجلسفيماقامإذاالسهو:قال!أنهه!رمسعودبناللهعبد

وهوسجدتينويسجدصلاتهمنيفرغفإئه،ركعتينفىسفمأو،فيهيقام

ويسفم)1(.فيهمايتشفد،جالس

الرحمنعبدأخبرنا،العمرىالفتحأبوالفقيهالامامأخبرنا-3912

داود،أبوحدثنا،مسلمبنعلئحدثنا،البغوىالقاسمأبوحدثنا،الشريحئ

وأ،يقعدأنلهينبغىفيمافقام،أنسبناصفى:قال!ثابتاخبرنا،شعبةحدثنا

كانواأنهمأصحابهعنوحذث،سجدتينفسجد،يقومأنلهينبغىفيماقعد

.(2)كلذيفعلون

تركماإلىعادرحنافتركسهامنباب

الترتيبعلىبالصلاةيأتىحتى

بنمالكحديثفىوقال،مرتبةالصلاةلمجج!الفهرسول!صفىفقد

أصلى".رأيتمونىكما"صلوا:الحويرث

التقريب:فىحجرابنوقال.الثقاتعنمناكيرأحاديثله،مجهول:عدىابنقال،=الموحدة

الكمالوتهذيب،2753/7عدىلابنالكاملينظر.مريمابىابنأنهأحسبوأنا...مجهول

.2/104والتقريب،12/44التهذيبوتهذيب،278/3للذهبىوالكاشف،33/154

به.الثورىطريقمن(9364)والطبهرانى،(3491)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(1379)الجعديات(2)
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...&رتماإلىعادركنافتركسهامنبابالصلاةكتاب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3913

الشافعئ،أخبرنا،المرادىسليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

سليمالىأبوحدثنا،قلابةأبىعن،أتوبعن،الثقفئالوهابعبدأخبرنا

رأيتمونىكما"صلوا:!سجاللهرسوللناقال:قالرفجبهالحويرثبنمالك

51رو.(1)"أكبركموليؤمكم،أحدكملكمفليؤذنالصلاةحضرتفإذاأع!مفى،

.(2)الوهابعبدعنالمثنىبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارى

ظأ302/21حمشاذبنعلئأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3914

،همامحدثنا،منهالبنالحجاجحدثنا،العزيزعبدبنعلىحدثنا،العدل

عن،خلادبنيحيىبنعلئحدثنا،طلحةأبىبناللهعبدبنإسحاقحدثنا

رجلجاءإذكيههالفهرسولعندجالساكانأنهرافعبنرفاعةعمهعن،أبيه

وعلى!اللهرسولعلىفسفمجاءصلاتهقضىفلما،فصلىالمسجدفدخل

:قالتصل".لمفإثكفصلارجع"وعليك،:لمج!اللهرسوللهفقال،القوم

صلاتهقضىفلقا،منهايعيبماندرىلاصلاتهنرمقفجعلنا،فصلىفرجع

فمل"ارجع:!راللهرسولفقال،القومولحىلمج!اللهرسولعلىفسقمجاء

عبتماأدرىما:الرجلفقال،ثلاثاأومزتينقاإذلكوذكر."تصللمفإئك

يبمحتىأحدكمصلاةشملا"إنها:لمججاطهرسولفقالصلا!.منعلئ

ورجليهبرأسهويمسح،المرفقينإلىويديهوجههيغسل،تعالىالئهأمرهكماالوضوء

به.الوهابعدطريقمن(397،586)خزيمةابنوأخرجه.أ58/1الافعى(1)

.(7246)البخارى(2)
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بهأمرمافعلفىشكمنبابالصلاةكتاب

يكبرثم،فيهلهاللهأذنماالقرانمنويقرأ،ويمجدهاللهويحمديكبرثم،الكعبينإلى

اللهسمع:يقولثمفيستوى،مفاصلهتطمئنحتىركبميهعلىكفيهويضع،فيركع

يكبرثم،صلبهيقيمثم،مأخذهعفموكليأخذحتىقائماويستوى،حمدهلمن

رأسهفيرفعيكبرثمويستوى،مفاصلهتطمئنحتىالأرضمنجبهتهفيمكنفيسجد

3فرغحتى!لاا!صئلاةف!وف."علبهويقيممقعدظ،علىقآعداويستوى

.(1)"كلذيفعلحتىأحدكمصلاةتتم"لا:قال

بهأمرمافعلفىشكمن/باب

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-5139

حدثنا(و303/21،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطانالحسنبنالحسين

ابنعن،مسلمبنإسماعيلأخبرنى،المباركابنأخبرنا،الرزا!تىعبد

بنالرحمنعبدعن،عباسابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،شهاب

صلاظمنشأعلىأحدكمكمان"إذا:غولكفاللهرسولسمعت:قالعوف

.(2)"الزيادةمنالشكعلىيكونحتىفليصلالنثصانفى

بنوأنسعمروابنالخدرىسعيدأبىحديثفىمعناهمضىوقد

.(3)إللمالك

.(2685)فىتخريجهتقدم(1)

الذهبىوقالالزهرى.عنأخرىطريقمن(3864)فىتخريجهوتقدم.(3476)الرزاقعبد(2)

واه.إسماعيل:779/2

.(3868-3857،3859،3860.3865)فىتقدم(3)
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تجزيان...السهوفسجدتاصلاتهفىالسهوعليهكثرمنبابالصلاةكتاب

فسجدتاصلاتهفىالسهوعليهكثرمنباب

كلهذلكعنتجزيانالسهو

سلمانبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3916

وحجاجحرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادالفقيه

لتماجبه،هريرةأبىعن،سيرينبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنيزيدحدثنا:قالا

أنهظنىوأكبر-العصرأوالظهر(1)العشىصلاتىإحدىصفىلمجمالنبىأن

وهوالمسجدمقدمفىخشبةإلىوقام،ركعتينفىفسفم-الطهر:قال

أبوالقوموفى،عليهايدهفوضمع-غضبانوهو:حخاجيذكرولم-غضبان

أقصرت:فقالواالناس(2)سرعانوخرج،يكفماهأنفهاباهزفلإ،وعمربكر

يا:فقالاليدينبذى!كج!الفهرسوليدعوهكانرجلالناسوفى؟الصلاة

:فقال."تقصرالصلاةولمأنس"لم:فقال؟الضلاةقصرتأمنسيتأالفهرسول

كئر،ثمركعتينفصقى."؟اليدينذو"عدق:فقال.القهرسوليانسيتبلى

ثمفكئر،رأسهوضمعثم،وكبررأسهرفعثم،أطولأوسجودهمثلفسجد

رواه.لسليمانواللفظ.(3)رئكورأسهرفعثم،أطولأوسجودهمثلسجد

"العشاءلما.:مفى(1)

ثمبضمضبطها،صيلىأنعياضوحكىالراء،سكنمنوفهم،المهملاتبفتح:حجرابنقال(2)

وهمالمسجدمنخروخاالناسأوائل:بهموالمراد،وكثبانككثيبسريعجمعكأنهإسكان

.3/010البارىفتحغالبا.الحاجاتأصحاب

يزيدطريقمن(4191)عوانةوأبو.بهحجاجطريقمن2/285المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.مرتان؟الصلاةأقصرت:وفيه.(3949)فىوسياتىبه.
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يسجد...لمالانتقالاتتكبيراتمنشيئاتركمنبابالصلاةكتاب

إلاإبراهيمبنيزيدعنعمر(ظ303/21بنحفصعن""الصحيحفىالبخارئ

.(1)رتكثمسلمثم:وقالالعصر.ظنىوأكثر:قالأنه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-1739

حدثنا،بكاربنمحمدحدثناالخزاز،علىبنأحمدحدثناالضفار،عبيد

المالينئ،سعدأبووأخبرنا)ح(عروةبنهشامعن،الرقئنافعبنحكيم

الترجمانى،حدثنا،حفصبنأحمدحدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا

ر!نهأعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،الزقئنافعبنحكيمحدثنا

لفظ."ونقصانزيادةكلمنتجزيانالسهو"سجدتا:!يهجيه!للهارسول!قال:لتقا

زيادةلكلالسهو"سجدتا:عبدانابنحديثوفىالمالينى،حديث

يحيىوكان،الزقىنافعبنحكيمأفرادمنيعذالحديثوهذا.2ون!طن"

أعلم.والله،(3)يوثقهمعينابن

الانتقالاتت!بيراتمنشيئاتركمن/باب

(4السهوسجدتى4)يسجذلم

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3918

عن،عمرانبنالحسنعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

.(9221،1506)لبخارىا(1)

إسماعيلطريقمن(5133)الأوسطفىوالطبرانى،(5924)يعلىأبووأخرجه.2/639الكامل(2)

به.الترجمانىإبراهيمابن

بثىء.لي!:زرعةأبوقال:2/780الذهبىوقال.2/127الدورىبروايةمعينبنيحيىتاريخ(3)

"للسهو".:سفى(4-4)
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القراءةعنسهامنبابالصلاةكتاب

يتملافكان!رالنبىخلفصفيت:قالأبيهعن،أبزىبنالرحمنعبدابن

التكبير)1(.

له.يسجدفلمعنهسهالمجفهأنهعلىمحمولعندناوهذا

القراءةعنسهامنباب

أبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصبرأبوأخبرنا-9139

عن،مالئرحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،نجيدابنعمرو

عبدبنسلمةأبىعنالتيمى،إبراهيمبنمحمدعنسعيد،بنجيى

فيها،يقرأفلمالمغرببالناسيصفىكاند!نهالخطاببنعمرأن،الرحمن

قالوا:وال!جود؟الركوعكانفكيف:قال.قرأتما:لهقيلانصرففلما

.(2)نذإبأسفلا:قالحسنا.

القراءةعلىمحمولالقديمفىالشافعىقولعلىوهذا،و304/21

فإنما،الضلاةيعدولموه!للسجدائهيذكرولم:الشافعئقال.الواجبة

والأنصار)3(.المهاجرينظهرىبينذلكفعل

علىأو،ال!ورةقراءةعلىعندنامحمولوهو:اللهرحمهالشيخقمال

أنهعمرعنروىقدثمبها.يجهرأنلهينبغىكانفيمابالقراءةالإسرار

.(2538)فىوتقدم.(1383)الطيالسى(1)

منقطع.عمرعنسلمةأبو:2/780الذهبىوقال.(4037)فىتخريجهسيأتى(2)

.(1143)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)
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يسجد...لمالإسرارحقهفيمابالقراءةجهرمنبابالصلاةكتاب

.(1)تعالىاللهشاءإنيجزئماأقلبابفىيردوذلكأعادها،

الإسرارحقهفيمابالقراءةجهرمنباب

السهوسجدتىيسجذلم

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-3925

348/2عن/،كثيربىأبنيحيىعن،هشامحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

الأوليينالركعتينفىيقرأ!ح!ك!النبئكان:قالأبيهعن،قتادةأبىبناللهعبد

ويقصرالأولىالزكعةفىويطيل،أحياناالايةويسمعناوالعصر،الظهرمن

.(2)المغربمنالركعتينفىويقرأ،الثانيةفى

بنمحمدبنإسحادتىاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3921

بنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالسوسئيوسف

أبىبنيحيىحدثنى،الأوزاعئحدثنا،أبىأخبرخ!:قالمزيدبنالوليد

كان!اللهرسولأن،أبىحدثنى:قالقتادةأبىبنالفهعبدحدثنى،كثير

وصلاةالظهرصلاةمنالأوليينالركعتينفىمعهاوسورتينالقرانبأميقرأ

البخارىرواه.(3)الأولىالركعةفىيطيلوكان،أحياناالايةويسمعنا،العصر

وجهمنمسلموأخرجه،الأوزاعىعنيوسفبنمحمدعن""الصحيحفى

تسقط.لا:قالومن،نسىعمنالقراءةتسقط:قالمنبابفى(4041-4038)فىسيأتى(1)

.(2524-2513،2522)فىوتقدم.(626)الطيالسى(2)

طريقمن(1831)حبانوابن،(705)خزيمةوأبن،(974)والنسائى،(97522)أحمدأخرجه(3)

به.الأوزاعى
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الصلاةكتاب

.(1)ىحيعناخر

يسجد...لمالإسرارحقهفيمابالقراءةجهرمنباب

فىقرأر!بهالصديقبكبرأباسمعأنهالضنابحىالفهعبدأبىعنورؤينا

ذإبعدقلوبناغ!رللا)رئناالآيةوبهذه"آنالقر"ائمبالمغربمن(ظ21/304الثالثة

.(2)(8:عمرانآلأائوفاب!أنتانكرصةنكئامنلناوهبهديتنا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-3922

الرحمنعبدعنحكايةالفهرحمهالشافعئقال:قالالزبيعأخبرنا،يعقوب

:قالزيادبنالفهعبدعن،سليمبنأشعثعن،الثورئعن،مهدىابن

عندناوهذا:الفهرحمهالشافعئقالوالعصر.الظهرفىيقرأالفهعبدسمعت

.(3)اوهسيوجبلا

الصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-3923

بنداودحدثنا،عطاءبنالوهابعبدحدثنا،الفخامالوليدبنأحمدحدثنا

وأالطهرفىبالقراءةجهرأنه،العاصبنشعيدعنعامر،عنهند،أبى

كلفىإن:قالةال!صلاقضىفلما،فمضىالناسفستح-داودشذ-العصر

ناسيا،قرأتولكنى،السنةخلافذلكعلىحملنىوما،قراءةصلاة

.(4)القراءةأقطعأنفكرهت

.(154/551)ومسلم،(778)البخارى(1)

.(2517)فىتخريجهتقدم(2)

.7/187الثافعى(3)

.بنحرهبهداودطريقمن(3658)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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السهوسجدتىيسجدلمصلاتهفيالتفتمنبابالصلاةكتاب

.(1)دجسيفلموالعصرالظهرفىجهرمالكبنأنسأنقتادةعنويذكر

بنالفهوعبدعمرعنفيهوروى،ذلكمنبنحوالأرتبنخبابوعن

.(2)!لمسعود

السهوسجدتىيسجذلمصلاتهفىالمفتمنباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3924

عن،مسلمةابنيعنىالفهعبدحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،يعقوب

بنىإلى!ح!مجالفهرسولذهابفىسعدبنسهلعن،حازمأبىعن،مالك

،الناسوتصفيق!ح!الفهرسولومجىء،بكرأبىوصلاةعوفبنعمرو

التفت.التصفيقالناسأكثرفلما،الصلاةفىيلتفتلابكرأبووكان:قال

(3)رأيتكملى"ما(و305/21ك!و:اللهرسولفقال:آخرهوفىالحديثفذكر

وإنما،إليهالتفتسبحإذافإنهفليسبحصلاتهفىشىءنابهمنالتصفيح؟!أكثرتم

للئساء")4(.التصفيح

وراءهفصلينا،!الفهرسولاشتكى:قالجابرعنمضىفيماوروينا

.(قياما)آنافرإلينافالتفتقاعد،وهو

به.قتادةطريقمن(3664)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.(1638،1640)المنذرلابنوالأوسط،(3656،3657،3661)شيبةابىابنمصنفينظر(2)

"اراكم".:سفى(3)

.(5371)فىوسيأتى،(3373)فىتخريجهتقدم(4)

.(2282،3462)فىتخريجهتقدم(5)
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يسجد...لمبشىءنفسهحدثأوصلاتهفىفكرمنبابالصلاةكتاب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-3925

باأسمعأنه،زيدعن،سلأمبنمعاويةحدثنا،نافعبنالزبيعحدثنا،داودأبو

،بالضلاةثؤب:قالالحنظلئةابنسهلعن،ال!لومحكحذثنى:قالسلأم

.(1)الشعبإلىيلتفتوهويصفىلمجج!/الفهرسولفجعل،المئحبحصلاةيعنى2/349

.(2)يحرسالليلمنالشئعبإلىفارسثاأرسلوكان:يعنى:داودأبوقال

بشىءنفسهحدثأوصلاتهفىفحرمنباب

السهوسجدتىيسجدلم

الحسنأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-3926

و(3)
بنيزيدحدثنا،مالكبنيحيىبنمالكحدثنا،المصرئمحمدبنء

أبىعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،كدامبنمسعرحدثنا،هارون

أو:أنفسها-بهوسولستعمالأمتى"تجؤز:قالجمفالنبىعن،للأيبههريرة

فىومسلمالبخارىأخرجه.(4)((هبتعملأوبهتكلئملمماأنفسها-بهحذثت

.()وغيرهكدامبنمسعرحديثمن""الصحيح

طريقمن(487)خزيمةوابن،(8870)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(916،1250)داودأبو(1)

فىالألبانىوصححه.(18487)فىوسيأتى،(2252،2283)فىوتقدمبه.سلامبنمعاوية

.(081،2183)داودأبىصحيح

يعنى.:تولهدون.(916)داودأبو(2)

وينظر.للمصنفالايمانشعبفىكماالصوابهوالنسبةهذهوحذفاالصفارا.:م،سفىبعده(3)

.15/381النبلاءأعلاموسير،12/75بغدادتاريخفىترجمته

وابن،(3434)والنسالى.بهيزيدطريقمن(7470)أحمدوأخرجه.(331)الشعبفىالمصنف(4)

.(14311)فىوسيأتىبه.مسعرطريقمن(2044)ماجه

.(2؟127/2)ومسلم،(2528،6664)البخارى(5)
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يسجد...لميلهيهماإلىصلاتهفىنظرمنبابالصلاةكتاب

جعفربنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3927

أبى،حدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدالرحمنعبدأبوحدثنا،القطيعى

أبىبناللهعبدحدثنى،حسينأبىبنسعيدبنعمر.حدثنا،روححدثنا

فلماالعصر،!يهواللهرسولمعصليت:قالالحارثبنعقبةعن،مليكة

فىماورأىخرجثم،نسائهبعض(ظ3"5/21علىفدخلسريعا،قامسلم

فكرهتعندنما،تبراالصلاةفىوأنا"ذكرت:قاللسرعتهتعجبهممنلقوماوجوه

(1)-ء
عن""الصحيحفىالبخارىرواه،بمسمته"فامرتعندنا،لميتاويمسىان

(2)

.روحعنمنصوربنإسحاق

البحرينجزيةلأحمسبإنى:قالأنهمل!فرالخطاببنعمرعنوروينا

.(3)الصلاةفىقائموأنا

السهوسجدتىيسجدلميلهيهماإلىصلاتهفىنظرمنباب

منصور،بنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-3928

عن،سفيانأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

خميصةفى!واللهرسولصلى:قالتز!نهأعائشةعن،عروةعن،الزهرى

وأتونىجهم،أبىإلىبهااذهبوا،الأعلامهذه"شغلتنى:فقال،أعلاملها

سعيدبنعمرطريقمن(1364)والنسائى،(851،1430)البخارىوأخرجه.(16151)أحمد(1)

.(1221)رىلبخاا(2)

.(8025)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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يسجد...لميلهيهماإلىصلاتهفىنظرمنبابالصلاةكتاب

يونسوقال.(2)عيينةابنحديثمنومسلمالبخارىأخرجهبالأنبجانى")1(.

.(3)"ىتالص-فىألهتنى"فإنها:الزهرئعن

محمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3929

البيهقى،الحسينبنداودحدثنابخسروجرد،الخسروجردىالحسينابن

عن،علقمةأبىبنعلقمةعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا

خميصة!واللهلرسولحذيفةبنجهمأبوأهدى:قالترمحأعائشةعن،قهأ

إلىالخميصةهذه"ردوا:قالانصرففلفا،الصلاةفيهافشهد،علملهاميةشا

يفتننى")4(.فكاد،الصلاةفىعلمهاإلىنظرتفإنى،جهيمأبى

()حائطإلىطلحةأبوونظرللسهو،سجدنعلمهفلم:الشافعئقال

لل!هو.يسجدأنأمرهنعلمهفلمو!جعللنبىذلكفذكر

حدثنا،جعفربنابكربوأأخبرنا،المهرجانحطأحمدبوأأخبرناه-5393

بناللهعبدعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيم(و306/21بنمحمد

فطفق،(6)ئسبدفطارلهحائطفىيصفىكانالأنصارىطلحةأباأن،بكرأبى

(3

(4

.(3577)فىتخريجهوتقدمبه.إبراهيمبنإسحاقعن(770)النسالىاخرجه(

.(655/16)مسلمو،(752)البخارى(

.(556/62)مسلماخرجه(

.قوىإسناده:783/2الذهبىوقال.(25445)أحمدطريقهومن،97/1مالك(

.1/462النهايةالجدار.وهو،حائطعليهكانإذاالنخيلمنالبستان:الحائط(

.البرىالحماممنقسموهو،الرطبدب!إلىمنسوبصغيرطالروبضمها،الدالبفتح:الدبسى(

.1/466للدميرىالحيوانحياة.اليمامذكرهو:وقيل
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روينا...ماعلىقياساللسهوسجدالقنوتنسىمنبابالصلاةكتاب

إلىرجعثم،ساعةبصرهيتبعهفجعل،ذلكفأعجبهمخرجايلتمسيتردد

فجاء.فتنةهذامالىفىأصابنىلقد:فقال!،صلىكميدرىلاهوفإذا،صلاته

:فقالالفتنةمنحائطهفىأصابهالذىلهفذكر!جاللهرسول!إلى

.أشفحيثفضعه،صدقههو،اللهرسوليا

رويناماعلىقياساللسهو،سجدالقنوتنسىمنباب

يجلشفلماثنتينمنقامفيمن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3931

،القطانعمرانعن،عاصمأبوحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

35،/2السهو)2(0سجدتاعليه:قالالصبحصلاةفىالقنوتنسىفيمن،الحسنعن/

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا-3932

العزيز،عبدبنسعيدعن،أبىأخبرخ!مزيد،بنالوليدبنالعباسحدثنا

السهو)3(.سجدتاعليه:قال!الصبحصلاةفىالقنوتنسىفيمن

نصرأبوأخبرنا،الحافظإبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا-3933

الحسن،بنعلىحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانحدثنا،عمروبنأحمد

نسىمن:قالالحسنعن،هشامعن،سفيانحدثنا،الوليدبناللهعبدحدثنا

.19/164دمثقتاريخفىعساكروابن،(526)الزهدفىالمباركابنطريقهومن،1/98مالك(1)

.463/9التمهيهد.منقطعوهوالوجههذاغيرمنيروىأعلمهلا:البرعبدابنقال

به.مرزوقبنإبراهيمطريقمن2/41الدارقطنىاخرجه(2)

به.الوليدبنالعباسطريقمن2/41الدارقطنىأخرجه(3)
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القنوتتر&فىالسجوديرلممنبابالصلاةكتاب

.(1)ذخأنوبه:الفهرحمهسفيانقال!ال!هو.لسجدتىلسجدالوترفىالقنوت

القنوتتركفىالسجوديرا!لمنباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3934

حدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

!كاللهرسولمعصفيت:قال!أبيهعن،الأشجعىمالكأبىعن،فضيلابن

.(2)يقنتفلمالفجر

العباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبو(ظ306/21وأخبرنا-3935

بنيزيدحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئأحمدبنمحمد

صليت:فقال!القنوتعنبىأسألت:قالالأشجعئمالكأبوأخبرنا،هارون

.(3)طقفعلهمنهمأحداأرفلم،ر!لمحفنئوعثمانوعمربكروأبى!رالنبىخلف

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3936

الحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنوعمروالأسودعن،إبراهيمعن،منصورعن،سفيانعن،حفصابن

عن5/218الأوسطفىالمنذروابن،14اصالوترمختصرفىالمروزىنصربنمحمدذكره(1)

معلقا.وسفيانالحسن

.قوىإسناده:2/784الذهبىوقال.بهالجبارعبدبناحمدعن(855)الأعرابىابناخرجه(2)

به،هارونبنيزيدطريقمن(1241)ماجهوابن،(024)والترمذى،(15879)احمدأخرجه(3)

وابن،(0791)والشائى،(034)والترمذى،(90272)وأحمد.صحيححسن:الترمذىوقال

به.الأشجعىمالكأبىطريقمن(1241)ماجه
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انصرفحتىالسهوسجدتىعنسهامنبابالصلاةكتاب

.(1)يقنتفلمالفجرعمرخلفصلينا:قالاميمون

أنهمبعدهالخلفاءعنثم!ح!ك!اللهرسولعنالقنوتبابفىرويناوقد

فىيقنتكانأنهصحيحةأوجهمنعمرعنومشهور.الصبحصلاةفىقنتوا

علىذلكدلعمداأوسهواالأحايينبعضفىتركوهفلئن،(2)الصبحصلاة

السهوسجدتىسجدأنهمنهمأحدعنينقللموحين،واجبغيركونه

أعلم.والله،/عنهالسهوفىسجودلاأنهعلىدل،لذلك

انصر!حتىالسهوسجدتىعنسهامنباب

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-3937

أخبرنا،شاذانحدثنا،الوليدبنأحمدحدثنا،البخترىبنعمروبنمحمد

،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا)ح(شعبة

عن،شعبةحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا

الظهرصفى!ماالنبئأن،اللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،الحكم

خمسا.صليت:قالوا"لا".:قال؟الصلاةفىأزيد:قيلسلمفلماخمسا،

فلما3):وقال،الظهرشاذانيذكرولم،سليمانحديثلفظ.سجدتينفسجد

حديثمنأخرجاه.(4)(3السهوسجدتىفسجد(و317/21:وقال.انصرف

.(3158)فىتخريجهتقلىم(1)

.(3159-0315)فىتقلىم(2)

."سجدتين"فسجد:سفى(3-3)

.(3895)فىتخريجهتقلىم(4)
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نافلةالسهوسجدتىأنعلىالدليلبابالصلاةكتاب

منأتئمعلقمةعنسويدبنإبراهيمحديثمنوروينا.(1)ىضمكماشعبة

.(2)ذكرهمضىوقد،ذلك

اللهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3938

بنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،الشيباكتيعقوببنمحمد

الضحاكأتيتثم،فسهوتبيتىفىصليت:قالنبيطبنسلمةعن،عون

اسجد:فقالفسهوت.بيتىفىصفيتإنى:لهفقلت،مزاحبمابنيعنى

.(3)الان

إسحاقأبوأخبرناالسلمئ،الرحمنعبدأبووأخبرك!-3939

على،بنعمروحفصأبوحدثنا،الغازىالحسينأبوحدثناالبزارئ)4(،

فلمالمسجدفىسهاإذا:قالالحسنعن،الزبيعحدثنا،قتيبةأبوحدثنا

شىب!.عليهفليسالمسجدمنيخرجحتىيسجد

نافلةالسهوسجدتىأنعلىالدليلباب

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3945

،عجلانابنعن،خالدأبوحدثنا،العلاءبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

.(572/91)ومسلم،(1226)البخارى(1)

.(3897)فىتقدم(2)

نبيط.بنسلمةعن(4511)شيبةأبىوابن،(3544)الرزاقعبدأخرجه(3)

الأبزارى.:ويقالالبزارىمحمدبنأحمدبنإبراهيمإسحاقابووهو"الثيرازى".:م،سفى(4)

المنقوطةالفارسيةبالزاىأنهوسيأتى.ا16/52النبلاءاعلاموسير،337/1الأنسابوينظر

الفصحى.فىكماالثديدولي!الرخوالمعطشالجيمكحرفتنطقوهىفوقمننقا!بثلاث

.(11954،14806)ينظر
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للسهويسجدلمدونهالإمامخلفسهامنبابالصلاةكتاب

قال:قالالخدرىسعيدأبىعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن

فإذا،اليقينعلىوليبنالشكفليلقصلاتهفىأحدكمشك"إذا:!ي!اللهرسول

نافلةالركعةكانتتامةصلاتهكانتفإن،(1)سجدتينسجدالتماماستيقن

السجدتانوكانت،لصلاتهتماماالركعةكانتناقصةكانتوإنوالسجدتان،

.(2)"الشيطانمرغمتى

للسهويسجذا!لدونهالإمامخلفسهامنباب

!والنبىخلفوكلامهالسلمىالحكمبنمعاويةحديثمضىقد

فىوروى(ظ307/210السهو)3(بسجود!م!النبئمرهيألمثم،بتحريمهجاهلا

.4وغيرهموالزهرىوالنخعىالشعبىقولوهو،عباسابنعنذلك

352/2الحارثابنبكرأبوأخبرناه،ضعيفحديثفيه/روىوقد-3941

بناللهعبدبنمحمدحدثنا،الأصبهانئحيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيه

عن،بلالبنسليمانعن،داودبنإسماعيلحدثما،كالسبابنحدثنا،رستة

بنجبيرجاء:قالاللهعبدبنسالمعن،اللهعبدبنالحكمعن،الحسينأبى

فىعمرالمؤمنينميرأقالكيف،الرحمنعبدباأيا:فقالعمرابنإلىمطعم

الإمام"إن:جم!اللهرسولقال:عمرقال:عمرابنفقال؟القوميؤمالإمام

"للسهو".:سفىبعده(1)

مقرونابهالعلاءبنمحمدعن(0231)خزيمةوابن،(112")ماجهابنواخرجه.(2401)داودأبو(2)

صحيح.حسن:(090)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.الأشجسعيدبناللهبعبد

.(3395)فىتقدم(3)

.438/2شيبةأبىأبنومصنف،2/315،316الرزاقعبدمصنفينظر(4)
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خلفهمنويسجدفيسجديسهوالامامبابالصلاةكتاب

يسجدواأنوراءهمنوعلىالشهو،سجدتافعليهالإمامسهان!ف،وراءهمنيكفى

.(1)"يكفيهوالإماميسجدأنعليهفليس،خلفهممنأحدسهاوإنمعه،

القهعبدبنسالمعنالمدينىالحسينأبىعنمصعببنخارجةوروى

.(2)بمعناهلمجؤالنبىعنعمرعنأبيهعن

والفه،(4)ضعيفاللهعبدبنوالحكم،(3)مجهولهذاالحسينوأبو

أعلم.

أخبرنا،البغدادئيوسفبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3942

أويسأبىابنحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنابشر،بنمحمدبنعثمان

الفقهاءعن،أبيهعن،الرنادأبىبنالرحمنعبدحدثنا:قالاميناءبنوعيسى

كثروا،أوقلواخلفهلمنسترةالامامسترة:يقولونكانواالمدينةأهلمن

.()أوهامهميحملوهو

خلفهمنويسجدفيسجديسهوالإمامباب

.(6)"!حلتختلفوافلابهليؤتئمالإمام"إنما:مج!مجلقوله

الحسنابنبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3943

.موضوع:(2983)الضعيفةالسلسلةفىالألبانىقال(1)

بنخارجةوفيه:2/6التلخيصفىحجرابنوقال.بهخارجةطريقمن1/377الدارقطنىاخرجه(2)

ضعيف.وهومصعب

.2/460الضعفاءفىوالمغنى،4/515الاعتدالميزان.يعرفلا:الذهبىقال(3)

.(1842)عقبترجمتهمصادرتقدمت(4)

به.الزنادأبىبنالرحمنعبدعن4/12لهالبارىفتحفىرجبابنذكره(5)

وفى-،أن!حديثمن(2657)وفى،هريرةأبىحديثمن(2309،2930)فىتخريجهتقدم(6)
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....صلاتهباقىيتمالصلاةببعضالمسبوقبابالصلاةكتاب

:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

وعمروسعدبنوالليث(و308/21أنسبنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ

الرحمنعبدعن،أخبرهمشهابابنأنيزيد،بنويونسالحارثابن

مناثنتينفىقام!اللهرسولأن،حذثهبحينةابناللهعبدأن،الأعرج

وهوسجدةكلفىيكبر،سجدتينسجدصلاتهقضىفلقا،يجلسفلمالظهر

.(1)الجلوسمننسىمامكانمعهالناسوسجدهما،"السلامقبلجالس

منوأخرجاه،(2)دعسبنالليثعنسعيدبنقتيبةعنومسلمالبخارىأخرجه

.(3)ىضمكمامالكحديث

صلاته،باقىيتمالصلاةببعضالمسبوقباب

،الإمامولاهويسهلمإذاالسهوسجدتىيسجدولا

فأتموا")41.فاتكمومافصفوا،أدركتم"ما:ك!ي!لقوله

أحمدبنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-3944

الفريابى،حدثنا:قالامريمأبىوابنالجذامئثوربنعمروحدثنا،اللخمئ

وهب،بنعمروعن،سيرينبنمحمدعن،عبيدبنيونسعن،سفيانحدثنا

موسى.أبىحديثمن(2929)=

مالك.ذكربدون(1260)النسائىطريقهومن،(458)وهبأبن(1)

.(057/86)ومسلم،(0231)البخارى(2)

.(3870)عقبوتقدم.(570/85)ومسلم،(1224)البخارى(3)

أبىحديثمن(3675)وفى،هريرةأبىحديثمن(3673-1937،3660،3668)فىتقدم(4)

.قتادة

-563-



353/2

التطوعفىالسهوفىالسهوسجودبابالصلاةكتاب

بنالرحمنعبدإلىلمجحمالفهورسولأناانتهيت:قالشعبةبنالمغيرةعن

مافصلينا،اثبتأنليهإفأشار،يستأخرفذهب،ركعةبالناسصفىوقدعوف

.(1)هبسبقناماوقضيناأدركنا

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-4539

وعنالحسنعن،قتادةعن،هضامحدثناخالد،بنهدبةحدثنا،اوفىفىأبو

قصةفذكر.!اللهرسوقتخفف:قالشعبةبنالمغيرةأن،أوفىبنزرارة

رأىفلقا،الصئمبحبهميصقىعوفيبنالرحمنوعبدالناسفأتينا:قال

!صوالنبئأنافصفيت:قال.يمضىأنإليهفأومأ،يتأخرأنأرادلمجؤ!النبئ

عليهايزدولمبهاسبقائتىالركعةفصفىلمجتالنبئقامسفمفلفا،ركعةخلفه

الربيروابنعمروابنالخدرى(ظ308/21سعيل!أبوداود:أبوقال/شيئا.

ال!هو)2(.سجدتاعليهالص!سلاةمنالفردأدركمن:يقولون

يتبع.أنأولىع!م!القهرسولوحديث:الشيخقال

التطوعفى(3السهوفى3)السهوسجودباب

عباسابنعنذلكزوى
(4)

به.يونسطربتمن(5164)خزيمةوابن،(901)النسائىوأخرجه.(0321)02/426الطبرانى(1)

.(061)النسالىصحيحفىالألبانىإسنادهوصحح.بهسيرينابنطريقمن(18134)واحمد

.(152)داودأبو(2)

.م:فىليس(3-3)

.(1713)3/325المنذرابنأخرجه(4)
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؟السلامقبلسجدهماإذاللسهويسجدكيفباب:الصلاةكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3946

عن،مسلمةبناللهعبدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالك

ابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الإمامنصربنمحمد

لمجراللهرسولأن،هريرةأبىعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،شهاب

صلى،كميدرىلاحتى،عليهفلبسالشيطانجاءهيصلىقامإذاأحدكم"إن:لظ

فىالبخارئرواه.(1)"جالسوهوسجدتينفليسجدذلكأحدكموجدفإذا

بنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيح

(2)

يحيى.

؟السلامقبلىسجدهماإذاللسهويسجدكيفبافي:

منصور،بنيحيىجدىأخبرنا،طاهربىأابنصالحبوأأخبرنا-4739

وأخبرنا)ح(الفيثحدثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

،سفيانبنالحسنأخبرك!،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبو

،الأعرجعن،شهابابنعن،الليثحدثنا:قالا(3)حمروابنقتيبةحدثنا

نأ،()المطلبعبدبنىحليفالأسدئ)4(بحينةابناللهعبدعن

.(3855)فىتخريجهوتقدم،بهالقعنبىعن(031؟)داودابواخرجه(1)

.(389/82)398/1ومسلم،(1232)البخارى(2)

"جريج".:سفى(3)

.137/1والأنساب،(2842)فىتقدمماينظرشنوءة.أزدمنفهو،السينبسكون(4)

سعد=ابنطبقاتينظر.المطلبعبدنجىلاالمطلبنجىحليفأنهوالصواب،م،سفىكذا(5)
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؟السلامبعدسجدهماإذاللسهويسجدكيفباب:الصلاةكتاب

سجدصلاتهأتمفلما،جلوسوعليهالطهرصلاةفىقامم!مجاللهرسول

معهالناسوسجدهما،يسقمأنقبلجالسوهوسجدةكلفىيكئرسجدتين

لمعمروأباأنإلاسواءحديثهمالفظ(و309/210(1)الجلوسمننسىمامكان

الصحيح""فىالبخارئرواه.المطلبعبدبنىحليف:ولا.الأسدئ:يقل

.2رمحبنومحمد!تيبةعنمسلمورواه،!تيبهعن

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-3948

قالط:الأوزاعئسمعت:قالأبىأخبرنى،مزيدبنالوليدبنالعئاسأخبرنا

نأ،بحينةابناللهعبدعنهرمز،ابنحدثنى:قالشهابابنحذثنى

ثم،سجدثمفكترسلامهفانتظرنا:قالط.عنهقامقعودعنسهالمجمالفهرسول

.(3)ملسثمرأسهفرفعكبرثمفسجد،كبرثم،رأسهفرفعكبر

؟السلامبعدسجدهماإذاللسهويسجدكيفبابئ:

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3949

بنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبىعن،سيرينبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنيزيدحدثناحرب،

العصر-أوالطهرالعشىصلاتىإحدىصقى!ح!اللهرسولطأن،ل!بههريرة

مقذمفىخشبةإلىوقام،ركعتينفىفسفمالظهر-:قالطأنهظنىوأكبر

.508/15الكمالوتهذيب،342/4-

.(3943)فىوتقدمبه.قتيبةعن(39)الترمذىأخرجه(1)

.(57/86،)ومسلم،(1230)البخا!ى(2)

به.الأوزاعىطريقمن6/181التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(3)
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ويسجديكبرتميكبرقال:منبابالصلاةكتاب

نأفهاباه،وعمربكرأبوالناسوفى،عليهايدهفوضع،غضبانوهوالمسجد

،الصلاةأقصرت،الصلاةأقصرت:فقالواالناسسرعانوخرج،يكلماه

الله،رسوليا:فقالاليدينذو:يدعوه!ماللهرسولكانرجلالناسوفى

نسيتدل:!ال.((الصلاةتقصرولمأنس"لم:فقال؟الصلاةقصرتأمنسيتأ

كئرثم،سلمثم،ركعتينفصفى."؟اليدينذو"عدق:قال.اللهرسوليا

ثمفكئر،رأسهوضعثم،فكبررأسهرفعثم،أطولأوسجودهمثلفسجد

البخارى(ظ21/309أخرجه.(1)رئكورأسهرفعثم،أطولأوسجودهمثلسجد

وأكثر/:قالأنهإلاإبراهيمبنيزيدعنعمربنحفصعن""الصحيحفى

العصر)2(.ا!نأ.ص

ويسجديحبرثميحبرقال:منباب

أبوحدثنا،داسةبنابكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5395

بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،علىبننصربنعلىحدثنا،داود

أبىعنمحمد،عن،عونوابنعتيقبنويحيىوهشامأيوبعنزيد،

هشامقالوسجد.كبرأنه،اليدينذىقصةفى!مالنبىعن،ل!جبههريرة

.(3)دجسوكبرتمكبر:حسانابنيعنى

سائرثمسيرينابنعنالرواةوسائر،هشامعنزيدبنحمادبهتفرد

.(3916)فىتخريجهتقدم(1)

.(1229،6051)البخارى(2)

شاذ.:(216)داودأبىضعيففىالألبانىوقال.(1101)داودأبو(3)
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السهوسجدتىعنيسلمقال:منبابالصلاةكتاب

حمادوحفظها)2(،الأولىالتكبيرةيحفظوا)1(لمح!انبنهشا!عنالزواة

الفه.رحمهزيدابن

السهوسجدتىعنيسل!اقال:منباب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبوأأخبرنا-1395

الخطيبيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبووأخبرنا)ح(موسىبنبشر

بنبشرحدثناكوثر،بنالحسنبنمحمدبحرأبوأخبرنا،الاسفرايينى

بنمحمدعن،أتوبحدثنا،سفيانحدثناالحميدى،حدثنا،موسى

صلاتىإحدىغ!يه!القهرسولبناصفى:قال4!فرهريرةأبىعن،سيرين

ثم-العصرأنهاظنىوأكبر-ركعتينالعصر،وإماالطهرإما،العشى

سرعانفخرج،مغضبوهوإليهفاستندالمسجدفىجذعإلىا!حرف

بكرأبوالقوموفى!الصخلاةقصرتالصخلاة!قصرت:يقولونالناس

أقصرت،الفهرسوليا:فقالاليدينذوفقام،يكلماهأدفهاباهرفيهاوعمر

ياصدق:فقالوا."؟ذواليدينيقولط)):لمج!اللهرسولفقال؟نسيتأمالصلاة

كثرثم،سلمثم(و310/21،ركعتينكفاللهرسولبنافصلىالفه.رسول

فرفع.كبرثم،أطولأوالأولكسجودهفسجدكبرثم،فرفعكترثم،فسجد

فىمسلمرواه.(3)وسلم:قالالهحصينبنعمرانعنوأخبرت:محمدقال

."م:"يحفظىف(1)

م:"حفظهما".ىف(2)

مختصرا.بهسفيانعن(7374)أحمدوأخرجه.(983)الحميدى(3)
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يسلمثمالسهوسجدتىبعديتشهدقال:منبابالصلاةكتاب

.(1)سفيانعنحرببنوزهيرالناقدعمروعن""الصحيح

منصوربنيحيىجذىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-3952

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

أبىعن،قلابةأبىعنالحذاء،خالدحدثناالمجيد،عبدبنالوهابعبد

ثلاثفىلمج!اللهرسولسفم:قالر!حبهحصينبنعمرالنعن،المهلب

:فقالاليدينبسيطرجلفقام،الحجرةفدخلقامثمالعصر،منركعات

،ترككانالتىالركعةفصفى،مغضبافخرج؟اللهرسولياالضلاةأقصرت

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)مفسثموه!لاسجدتىسجدثم

سجدتىسجدثم،سلمثم،ترككالنالتىالركعةفصلى:قالأنهإلاإبراهيم

.(3)ملسثمالسهو،

ثم،سلمثم:قالالوفابعبدعناللهرحمهالشافعئرواهوكذلك

عنوجماعةعليةابنإسماعيلرواهوكذلك.(4)ملسثم،سجدتينسجد

.(خالد)

يسلمثمالسهوسجدتىبعديتشهدقال:منباب

بنمحمدالرحمنعبدأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3953

.(573/97)مسلم(1)

.(3874)فىتخريجهوتقدم.بهإسحاقطريقمن(1270)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجه(2)

.(102/574)مسلم(3)

.123/1الثافعى(4)

خالد.عنزريعبنويزيدعليةابنطريقمن(3969)فىتخريجهسياتى(5)
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يسلمثمالسهوسجدتىبعديتشهدقال:منبابالصلاةكتاب

الحنظلى،إدريسبنمحمدحاتمأبوأخبرنا،التاجرالوزيرأبىبناللهعبد

الحمرانى،الملكعبدبنأشعثحدثنا،الأنصارئاللهعبدبنمحمدحدثنا

المهقب،أبىعن/،قلابةأبىعن،الحذاءخالدعن،سيرينبنمحمدعن355/2

.(1)ملسثموه!لاسجدتىفىتشفدلمجتالنبئأن،حصينبنعمرانعن

ابنبكرأبوأخبرنا(ظ310/21،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-3954

بنمحمدحدثنا،فارسبنيحيىبن2)محمدحدثنا،داودأبوحدثنا،داسة

فسجدفسها،بهمصلى!ح!النبئأن،بإسنادهفذكره.المثنىبن(2اللهعبد

الحمراكأ.أشعثبهتفزد.3سلمثمبعد،تشهدثم،سجدتين

ويزيدزيدبنوحمادوهشيموالثقفئعلتةوابن(4)ب!يهووشعبةرواهوقد

عنأشعثذكرمامنهمأحايذكرلم،(الحذاء)خالدعنوغيرهمزريعابن

ال!لامفذكر.عمرانعنأخبرت:قالمحمدعنأيوبورواه،عنهمحمد

يدلوذلك،ال!جدتينقبلالتشهدذكرهشيبمروايةوفىالتشفد)6(.دون

(3

(4

(5

(6

به.حاتمأبىعن(0621)خزيمةابنأخرجه(

.س:منسقط(2-

محمدعن(6201)خزيمةوابن،(2351)والنسائى،(395)مذىالتروأخرجه.(0391)داودأبو(

صحيح.غريبحسن:الترمذىوقالالشهد،ذكرالنسائىعندولي!،بهيحىابن

/18والطبرانى،1/434المعانىسرحفىوالطحاوى.بهسعبةطريقمن(01996)أحمدأخرجه(

به.وهيبطريقمن(467)195

زيدبنحمادروايةوأما،قريباالرواياتبقيةوستاتى،(3874،3952)فىالثقفىروايةتقدمت(

النسالىصحيحفىالألبانىوصححه.(1054)خزيمةوابن،(1330)النسالىأخرجهافقد

(1265).

.(3951)فىتخريجهتقدم(
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يسلمثمالسهوسجدتىبعديتشهدقال:منبابالصلاةكتاب

.(1)رواهفيماأشعثخطأعلى

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-3955

أخبرنا،هشيمحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

نأ،حصينبنعمرانعن،المهفبأبوحدثنا،قلابةأبىعنخالد،

له:يقال!رجللهفقال!،ركعاتثلاثالعصرأوالظهرصلىلمجح!الفهرسول!

:قالوا"أكذلك؟".:قال.ركعاتثلاثصفيتإنما،اللهرسول!يا:الخرباق

ثم،السهوسجدتىوسجد،وسلمتشهدثمسجدثم،فصلىفقام:قال!.نعم

أعلم.والله،اللفظبهذاالصحيحهوهذا.(2)مفس

حدثنا،الحافظأحمدأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3956

حرببنسليمانحدثنا،يحيىبنمحمدأخبرنا،الحسنبنمحمدبنأحمد

فيهما:سيرينبنلمحمدقلت:علقمةبنسلمةقال!:زيدبنحمادقال!:قال!

لتماجنه،هريرةأبىحديثفىأسمعهلم:قال!السهو.سجدتىفىيعنىتشهد؟

حرببنسليمانعن""الصحيحفىالبخارىرواهيتشهد)3(.أنإلىوأحب

وقال!.ايتشهدولموالحسننسأوسلم:اللهرحمهالبخارىوقال!.4مختصرا

.(يتشهد)لا:قتاد-

منه.الخطأفلعل،الأنصارىسوىأشعثعنرواهولا:788/2الذهبىقال(1)

به.هشيمطريقمن(465)18/194الطبرانىأخرجه(2)

به.علقمةبنسلمةطريقمن(4493)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(1228)عقبالبخارى(4)

منعليهاوقفتالتىالأصولفىكذا:قتادةقولعنحجرابنوقال.(1228)حديثقبلالبخارى(5)

-.ويسلمالسهوسجدتىفىيتشهد:قالقتادةعنمعمرعنالرزاقعبدرواهفقدنظروفيه،البخارى
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يسلمثمالسهوسجدتىبعديتشهدقال:منبابالصلاةكتاب

وإنأنهعلىتدلذلكفىا،حجةوالأحنير:اللهرحمهالشيخظل

التوفيق.وبالقهلهما،يتشهدلمال!لامبعد،و311/21سجدهما

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3957

بنعمرانبنمحمدحدثناالحلواكأ،يحيىبنأحمدحدثناالقمفار،عبيد

المغيرةعن،الشعبئحدثنى:قالليلىأبىابنحدثنا،أبىحدثنا،ليلىأبى

السهو)1(.سجدتىمنرأسهرفعأنبعدتشفدجميه!النبئأن،شعبةابن

يفرحولا،الشعبىعنليلىأبىبنالرحمنعبدبنمحمدبهيتفزدوهذا

أعلم.والله،2بهيتمرد

حاجا،عليناقدمالهروىسعيد)3(أبىابنالفضلأبوأخبرنا-3958

بمرو،/الجوهرىعلىبنأحمدبنعمربناللهعبدالرحمنعبدأبوأخبرنا356/2

سلمة،بنمحمدحدثنا،النفيلئحدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدحدثنا

الله!رسولأن،ر!بهمسعودبنالفهعبدعن،عبيدأبىعن،خصيفعن

(3

أثروينظر.3/98البارىفتح.ذلكفىعل!اختلفقدقتادةويكون،زائدةالترجمةفى"لالما:-فلعل

.1/315المنذرلابنوالأوسط،(1350)الرزاقعبدمصنففىقتادة

به.عمرانبنمحمدطريقمن(8124)الأوسطوفى،(988)02/412الطرانىأخرجه

.3/494فىترجمتهمصادرتقدمت

،نسابوالأ،بغدادتاريخوفىالنبلاء.أعلاموشر،السياقمنالمنتخبفىكذلكوهو،م،سفىكذا

إسماعيلبنبراهيمإبنعمروهو،(97202)فىبالوجهينالنسخفىوسيأتى،سعدإ.:الإسلاموتاريخ

معروفثقةشيخ:الغافرعبدقال،الصابونىعثمانأبىالإسلامشيخخال،الزاهدالهروىالفضلأبو

ينظر.(ـه524)عنةتوفى.لعبادةواوالعلموالورعلزهدافىقدوةثاماإكان:الذهبىوقال.لحديثاكثير

/17النبلاءأعلاموسير،3/251والأنساب،(1721)السياقمنوالمنتخب،11/273بغدادتاريخ

.164صهـ(044هـ-421عنةووفيات)حوادثالإسلاموتاريخ،484
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الصلاةقىالكلامبابالصلاةكتاب

تشهدت،أربععلىظنكوأكثرأربعأوثلايئفىفشككتصلاةفىكنت"إذا:لقا

.(1)"تمفسثمأيضاتشهدتثم،تسلمأنقبلجالسوأنتسجدتينسجدتثم

ومتنه.رفعهفىومختلف،قوىغيروهذا

الصلاةفىال!لامباب

بنأحمدالحسينأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3959

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(الزقاشئيعنىقلابةأبوحدثنا،يحيىبنعثمان

عبد(2)ىلعقرئ:قالببغدادالفقيهسلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظ

أبوحدثناحقاد،بنيحيىحدثنا:أسمعوأناالزقاشىمحمدبنالملك

ل!جمبهمسعودبناللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،عوانة

منقدمنافلماعلينا،فيرديصلىوهولمجج!اللهرسولعلىنسلمكنا:قال

إنك،القهرسوليا(ظ311/21:فقلت،علئيردفلمعليهسلمتالحبشة

رواه.اللهعبدأبىحديثلفظ.(3)"الغشبالصلاة"كفى:قالعلينا؟تردكنت

.(4)ىضمكمامسلمورواهحماد،بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارى

قالوا:آخرينفىالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3960

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

.(3877)فىتخريجهتقدم(1)

وهبا."ابن:سفىبعده(2)

به.حمادبنيحيىطريقمن(885)خزيمةابنأخرجه(3)

.(3388)فىوتقدم،(538/34)ومسلم،(3875)البخارى(4)
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السهووجهعلىالصلاةفىالكلامبابالصلاةكتاب

عن،وائلأبىعنالنجود،أبىبنعاصمعن،سفيانأخبرنا،الشافعئ

أرضنأ!أنقبلالصلاةفىوهولمجتالنبىعلىنسفمكنا:قالالفهعبد

لأسلمأتيتهالحبشةأرضمنرجعنافلفا،الضلاةفىوهوعلينافيردالحبشه

بعد،وماقربمافأخذض!،علئيرذفلمعليهفسلمت،يصفىفوجدتهعليه

ماأمرهمنيحدثشاؤهجلالله"إن:فقالأتيتهصلاتهقضىإذاحتىفجلست

.(1)"الصلاةفىتكلموالاأناللهأحدثمفاوإنيشاء،

كفهوذلك،(2)أرقمبنوزيدالفهعبدبنجابرحديثذلكفىمضىوقد

العمد.علىعندنامحمول

السهووجهعلىالصلاةفىالحلامباب

اخرينفىإملاءالأصبهاض!يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-3961

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

النضرأبوأخبرض!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئ

حدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمدبنمحمد

عن،مالكحدثنابكير،ابنوحدثنا:قال)ح(مالكعلىقرأفيماالقعنبئ

نأ،هريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعنال!ختياض!،تميمةأبىبنأيوب

مأالصخلاةأقصرت:اليدينذولهفقال،اثنتينمنانصرفلمجرالفهرسول

ابنطريقمن(4322)حبانوابن،(0221)والنسائى،(3575)أحمدوأخرجه.1/231الثافعى(1)

صحيح.حسن:(1163)النسائىصحيحفىالألبانىوقال.(3456)فىوتقدم،بهعيينة

.(3387،3391)فىتقدم(2)
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السهووجهعلىالصلاةفىالكلامبابالصلاةكتاب

!ال."؟ذوالدين"أصدق(و21/312:!عاللهرسولفقال؟اللهرسوليانسيت

كئرثم،سلمثم،أخرييناثنتينفصلى!ج!اللهرسولفقامنعم.:الناس

357/2/أوسجودهمثلفسجدكبرثم،رفعثم،أطولأوسجودهمثلفسجد

ابن:يقللماللهرحمهالشافعئأنإلاسواءحديثهملفظ.(1)عفرثم،أطول

مسلموأخرجه،وغيرهالقعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.تميمةأبى

.(2)أيوبعنزيدبنوحمادعيينةابنحديثمن

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-3962

عن،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

صلاتىإحدى!اللهرسولبناصلى:قالر!بههريرةأبىعنمحمد،

خشبةإلىقامثم،سلمثم،ركعتينبنافصلى:قالالعصر.أوالظهرالعشى

وجههفىيعرف،الأخرىعلىإحداهماعليهايديهفوضمع،المسجدمقدمفى

قصرت!الصلاةقصرت:يقولونوهمالناسسرعانخرجثم،الغضب

كانرجلفقام،يكلماهأنفهاباهرمهيهطوعمربكرأبوالناسوفى!الضلاة

قصرتأمأنسيت،الفهرسوليا:فقال،اليدينذايسميهع!ييهاللهرسول

الله.رسوليانسيتبل:قالالضلاة".تقصرولمأنس"لم:فقالاد!لأة؟

ىأفأومئوا،."؟اليدينذو"أصدق:فقالالقومعلىع!ييهاللهرسولفأقبل

حبالأوابن،(1224)والنسائى،(394)الترمذىطريقهومن،1/93ومالك،1/123الشافعى(1)

به.القعنبىعن(0901)داودأبووأخرجه.(2249،2686)

.(573/97،98)مسلمو،(417)البخارى(2)
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ثم،سفمثمالباقيتينالزكعتينفصفى،مقامهإلىجمينالفهرسولطفرجع،نعم

سجودهمثلوسجدكئرثموكئر،رفعثم،أطولطأوسجودهمثلوسجدكئر

لى:فقالطال!هو؟فىسفملمحفد:فقيل:قالطوكتر.رفعثم،أطولطأو

سلم.ثم:قالحصينبنعمرانأننئئتولكن،ل!حبههريرةأبىمنأحفظه

.(1)ديزبنحقادإلا"فأومئوا"يذكرلم:داودأبوقالط

عبيدبنمحمدعنداودأبىجهةمنإلايبلغناولم(ظ21/312:الشيخقمال

أئفة.ثقاتوهمزيد،بنحمادعن

أخبرنا،مىالحقاابنالمقرئأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3963

عمر،بنبشرحدثنامحمد،بنالملكعبدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمد

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(شعبةحدثنا

إبراهيم،بنسعدعن،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،داودبنعلئحدثنا،الرزاز

وأالطهرلمجفالفهرسولط(2)انلصفى:قالر!النههريرةأبىعن،سلمةأبىعن

وأاللهرسولطياالضلاةأقصرت:اليدينذوفقال،وسفمركعتينالعصر

فصلى.نعم:قالوا؟إ.يقولما"أحق:لأصحابهجم!اللهرسولفقال؟نسيت

ورأيت:سعدقالط:شعبةقالال!هو.سجدتىسجدثم،أخراوينركعتين

بقى،ماصفىثموتكفموسفمركعتينالمغربمنصلىالربيربنعروة

.(886)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(0801)داودأبو(1)

)بنا،.:مفى(2)
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بشرحديثفىوليس،ادمحديثلفظ.(1)م!كاللهرسولفعلهكذا:وقال

.(2)مداعن""الصحيحفىالبخارىرواه.عروةقصة

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-3964

شاكر،بنمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(شيبانحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا

إسحاقحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا،جعفرأبىابنعمروأبووأخبرض!

كثير،أبىبنيحيىعن،شيبانعن،موسىبناللهعبيدحدثنا،منصورابن

!راللهرسولمعأصلىأنابينما:قالر!بههريرةأبىعن،سلمةأبىعن

سليمبنىمنرجلفقام،الركعتينمنكفاللهرسولفسلمالظهر،صلاة

أنس".ولمتقصر"لم:قال؟نسيتأمالصلاةأقصرتاللهرسوليا:فقال

وذيقولمما"حقا:ع!عاللهرسولقال.ركعتينصليتإنمااللهرسوليا:فقال

.(3)أخريينركعتينبهمفصلى.نعم:قالوا(و313/210"؟اليدين

سجدثم:يقولر!لمهريرةأباسمعأنهضمضموحدثنى:قال

358/2فى/مسلمرواه،سابقابنحديثلفظ.(4)سجدتينكفاللهرسول

.(3398)فىوتقدم.(715)الرزازجعفرأبو(1)

.(1227)البخارى(2)

،(573/99)ومسلمبه.شيبانطريقمن(562)الكبرىفىوالنسائى،(9444)أحمدأخرجه(3)

أحمدوعندبه.كثيرابىبنيحمىطريقمن(ا؟38)خزيمةوابن،(563)الكبرىفىوالنسائى

الآتى.ضمضمبحديث

به.شيبانطريقمن(570)الكبرىفىوالنسائى،(9444)أحمدأخرجه(4)
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جميعهدونالحديثبعضساقأنهإلامنصوربنإسحاقعن""الصحيح

عنالسهوسجدتىيحفظلمكثيرأبىبنويحيى.(1)الحديثواقتصق:قالى

بنسعدحفظهماوقد،2جوسبنضمضمعنحفظهماوإنما،سلمةأبى

عنولاسلمةأبىعنلاالزهرئيحفظهماولم،(3)سلمةأبىمنإبراهيم

زلا!جبه.هريرةأبىعنالقصةبهذهحدثوهجماعة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3965

سعدبنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،الدورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

بكرأباأن،الزهرئشهابابنعن،كيسانبنصالحعن،أبىحذثنى:قالى

ثمالزكعتينصلىك!ي!الفهرسولىأنبلغهأنه،أخبرهحثمةأبىبنسليمانابن

نسيت؟أمالصلاةأقصرتاللهرسوليا:عبدابنالشمالينذوفقالى،سلم

!انور:ال!ثتمالينذو!قالأنس".ولما!لاةتقصر"لم:جممواللهرسولفقالى

وذ"أعدق:فقالىالقومعلىك!س!القهرسولىفأقبل.اللهرسولىياذلكبعض

ولى،المححلاةمنبقىمافأتمجميوالفهرسولفقامنعم.:فقالواالشمالين؟".

.الناسلقاهحينصلاتهفىالرجلشكإذاتسجداناللتينالسجدتينيسجد

أبىعن(ظ313/21المسيببنسعيدالخبرهذاأخبرض!:شهابابنقالى

بنبكروأبوالرحمنعبدبنسلمةأبووأخبرض!:شهابابنقالى.ل!لمحبههريرة

.(735/001)مسلم(1)

.13/323الكمالتهذيبوينظرإجوش".:مفى(2)

.(3398،3963)فىتخريجهتقدم(3)
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عن،ل!يهنههريرةأبىعن،اللهعبدبناللهوعبيدالحارثبنالرحمنعبد

.(1)مثلهت!ك!الفهرسول

هكذا،كيسانبنصالحفرواه؟الزهرىعلىفيهمختلفحديثوهذا

عنوحديثه،مرسلحثمةأبىابنعنحديثه،نرىفيماالرواياتأصحوهو

المسئبوابنحثمةأبىابنعنعنهأنسبنمالكوأرسله،موصولىالباقين

ابنعنروايتهدونجماعتهمعنعنهيزيدبنيونسوأسنده،(2)سلمةوأبى

ص!ء(3)ري5
ابىبنسليمانبنبكروأبىسلمةأبىعنعنهمعمرواسنده،حثمهبى

حثمة:

أخبرناالجبار،عبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرناه-3966

عبدحدثنا،الزمادئمنصوربنأحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

عن،سليمانبنبكربىوأسلمةأبىعن،الزهرىعن،معمرأخبرنا،الرزاق

ركعتينفىفسهاالعصرأوالظهر!كجتالنبئصلى:قاله!فرهريرةأبى

:زهرةلبنىحليفاوكانعمروعبدابنالشمالينذولهفقال،فانصرف

(1

(2

(3

بنيعقوبطريقمن(ا؟4801،15)خزيمةوابن،(0231)والنسائى،(1301)داودأبواخرجه

...عليهيتابعفلم.الشمالينذوإنه:الحديثهذافىالزهرىقولوأما:البرعبدابنوقال.بهإبراهيم

منتركهبالقلالعلمأهلعندأوجباضطرابااليدينذىحديثفىالزهرىعلىاضطربوقد

لمجم!اللهرسولإن:سهابابنقول:له"التمييز"كتابفىالحجاجبنمسلمقال...خاصةروايته

.404-1/024التمهيد.وغلطخطأالسهو.سجدتىاليدينذىيوميسجد

.94/1،95مالك

إسنادهوصحح.هريرةبىأعنسلمةبىأعنشهابابنعنيونسطريقمن(2281)النسائىأخرجه

.(1171)النسالىصحيحفىالألبانى
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."؟اليدينذويقول"ما:!النبئفقال؟نسيتأمالصلاةأخففتاللهرسوليا

:الزهرىقال.نقصالئتينالركعتينبهمفأتتم:قال.الفهنبىياصددتى:قالوا

لهذكروايسمعهملمأنهعلىيدذوهذا.(1)تفرغمابعدسجدتينسجدثم

نفسه.عن(2بهأخبر2)حتىسجدهماوقد،سجدتيه

فىل!عبههريرةأبىعنالمقبرىسعيدعنذئبأبىابنعلىواختلف

عنثمل!عنه)4(،هريرةأبىعنسيرينبنمحمدعنثبتوقد.(3)القصةهذه

.(سجدهما)!والنبىأن،ه!رهريرةأبىعنسلمةأبىعنإبراهيمبنسعد

وأبوإسحادتىأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3967

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا(و21/314:قالواالحسنابنبكر

بنداودعن،أنسبنمالكأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحر

ز!نههريرةأباسمعأنهأخبرهأحمدأبىابنمولىسفيانأباأن،الحصين

/ذوفقال،ركعتينفىفسفمالعصرصلاةجمجوالقهرسولصفى:يقول

"كل:!يه!هاللهرسولفقال؟نسيتأماللهرسولياالصلاةأقصرت:اليدين

ع!يههالقهرسولفأقبل.ذلكبعضكانقد،القهرسوليا:فقال.((نكيلمذلك

،(4601)خزيمةوابن،(1229)والنسالى،(7666)احمدطريقهومن،(3441)الرزاقعبد(1)

فىالألبانىإسنادهوصححالسهو.سجدتىسجدأنهالمصادرهذهفىولي!،(2685)حبانوابن

.(1172)النسانىصحيح

."أخبرته9:سفى(2-2)

.(891)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهذئبأبىابنطريقمن(1501)داودأبواخرجه(3)

.(3916،3949،3951،3961)فىتقدم(4)

.(3398،3963)فىتقدم(5)
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3خ.اللهرسوليانعمفقالوا:.((؟اليدينذو"أصدق:فقالالناسىلى

جالسروهوسجدتينوسجد،سلمثمالضلاةمنعليهبقىماك!ي!اللهرسول

أبىعنبإسنادهمالكعنقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)السلامبعد

.(2)!جالهالفهرسوللناصلى:قالهريرة

بنيحيىجدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-3968

الهمدانئ،كريبأبوالعلاءبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنامنصمور،

نأعمر،ابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدعن،أسامةأبوحدثنا

وذ:لهيقالرجللهفقال،الزكعتينفىفسلم،فسهاصلىكممالفهرسول

وماالصلاةقصرت"ما:قال؟نسيتأمالضلاةأقصرت،اللهرسوليا:اليدين

نعم.:لواقا."؟ذواليدينقال"أكما:فقال.ركعتينصفيتنك،:لظ."نسيت

أبوبهتفردالسهو)3(.سجدتىسجدثم،سلمثمركعتينفصمفىفتقدم:قال

.الثقاتمنوهو،أسامةبنحمادأسامة

الفقيه،النضرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-3969

ابنإسماعيلحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا

أخبرنا،لهوالقفظالمقرئالحسنأبووأخبرنا)ح(الحذاءخالدعن،علية

.(38731فىوتقدم،(4551وهبابن(11

.(5731/99مسلم(21

العلاءبنمحمدطريقمن(03411خزيمةوابن،(12131ماجهوابن،(17101داودأبواخرجه(31

.(893)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.أسامةابىطريقمن(49501واحمدبه.
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حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن(ظ314/21

أبىعن،قلابةأبوأخبرنا،الحذاءخالدعن،زريعبنيزيدحدثنامسكد،

ركعاتثلاثفىجم!اللهرسولسفم:قالحصينيبنعمرانعن،المهفب

اليدينطويلوكان،الخرباق:لهيقالرجلإليهفقام،دخلثمالعصرمن

:فقالرداءهيجزمغضبافخرجالفه؟رسولياالضلاةأقصرت:فقال

سجدثمسفمثمالزكعة،تلكفصفىفقامنعم.قالوا:"أمدق؟".

51رو.(1)بمعناهوالباقى.منزلهدخلثم:علئةابنوقال.سفمثمسجدتيهما،

ابنعنحرببنوزهيرشيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلم

علئة)2(

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3970

حدثنا:قالاملحانبنإبراهيمبنوأحمدشريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

بن!سويدأن،حبيبأبىبنيزيدعن،القيثحدثنا،بكيرابنهويحيى

وقدفانصرف،يوماصلىعج!اللهرسولأن،حديجبنمعاويةعن،أخبره

فرجع.ركعةالضلاةمننسيت:فقالرجلفأدركه،ركعةالضلاةمنبقى

بذلكفأخبرت.ركعةبالناسفصقىالضلاةفأقامبلالامرفأ،المسجدفدخل

هو:فقلتبىفمز.أراهأنإلا،لا:قلت؟الزجلوتعرف:فقالوا،الناس

عليةابنطريقمن(4501،0601)خزيمةوابن،(98281)أحمدوأخرجه.(4724)شيبماأبىابن(1)

به.زريعبنيزيدطريقمن(1236)والنسائى.بهمسددعن(1801)داودوأبو.به

.(574/101)مسلم(2)
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.(1)اللهعبيدبنطلحةهذا:فقالواهذا.

السهووجهعلىالصلاةفىالكلامباب

أحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3971

بنجريربنوهبحدثنا،الواسطئإبراهيمبنإعمئحدثناببغداد،الذقاق

أبىبنيزيدعن،يحدثأيوببنيحيىسمعت:قالأبىحدثنا،حازم

معصليت:قالحديجبنمعاويةعنقيس،بنسويدعن،حبيب

لهفقال،انصرفثم،ركعتينفىفسلمفسها،المغرب!حمالفهرسول

فأقامبلالافأمر.ركعتينفىفسلمتسهوتإنك،اللهرسوليا:ربرل

قالالذىالرجلعنالناسفسألت،الركعةتلكأتمثم،و315/21،الصلاة

فمر.أراهأنإلا،لا:قلت؟تعرفه:!رفقيل.سهوتإنك:!ماللهلرسول

.(2)اللهعبيدبنطلحةهذا/:قالواهذا.هو:فقلترجلبى

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئأخبرنا-3972

حدثناحماد،حدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

بالناسالمغربصلىالزبيرابنأن،رباحأبىبنعطاءعن،سفيانبنعسل

القومفرأىفنظر،ليستلمهالأسودالحجرإلىقامثم،الركعتينفىفسلم

سجدتين.سجدثمسلمثم،الباقيةالزكعةلناصلىحتىفجاء:قالجلوسا.

كيف!أبوكللهإيها:فقالفسألتهعباسابنإلىفورتحطفىفانطلقت:قال

،(363)والنسائى،(0231)داودوابو،(27254)أحمدوأخرجه.(1651)المعرفةفىالمصنف(1)

.(899)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الليثطريقمن(0521)خزيمةوابن

به.وهبطريقمن(5301)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه323/1الحاكم(2)
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السهووجهعلىالصلاةفىالكلامبابالصلاةكتاب

.(2)ع!مدنبيهسنةعن(1)أماطما:فقالعليهفأعدتصنع؟

بناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3973

بكربناللهعبدحدثنا،الهاشمئالحسنبناللهعبدحدثنا،البغوىإسحاق

معناهفذكرعطاء.عن،عسلعن،ح!انابنوهوهشامحدثنا،السهمئ

برءوسنا)3(فقلنا؟الصلاةأتممناما:فقالإلينافالتفتفسبحناوزاد:

أماطما:قالأنمنأكثرعباسابنقولمنيذكرولملا.:أى.اللهسبحان

(4)-ا3:وبر-
ع!ي!.لبيهسمهعن

الصفار،اللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-3974

حدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،القاضىالبرمح!محمدبنأحمدحدثنا

ابنصلى:قالعطاءعن،عامرحدثنا،الايادىقدامةأبوعبيدبنالحارث

ثملهم؟ما:فقال،الناسفسبح،نهضثمركعتينفىفسفمالمغربالربير

ابنبفعلفأخبرتهعباسابنفأتيت:قال.سجدتينسجدثم،ركعةفركعجاء

ك!يهه.(ظ315/21نبئهسنةعنأماطما:فقال،الزبير

(1)

(2)

(3)

(4)

.(طى)م16/125التاجينظربعد.وماذهبما:أماطما

فىالهثمىوقال.بهعطاءطريقمن(3285)وأحمد.بهحمادطريقمن(2780)الطيالسىأخرجه

الصحيح.رجالأحمدورجال:2/150المجمع

واللسانالكلامغيرعلىوتطلقه،الأفعالجمغعنعبارةالقولتجعلالعرب:الأثيرابنقال

فىالمعانىبهذهالقولذكرتكرروقد...ىشم:أى،برجلهوقالاخذ،:أى،بيدهقال:فتقول

.4/412النهاية.الحديث

بنهثامطريقمن(0052)والبزار.بهالسهمىعن(بغية-181)أسامةأبىبنالحارثأخرجه

به.حسان
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السهووجهعلىالصلاةفىالكلامبابالصلاةكتاب

الزبير.بناللهعبدهذاالزبيروابن:الشيخقمال

حدثناجعفر،بنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3975

بنمحمدوحدثنا:قال.إسماعيلحد،ثنا،أبىحذثنى:قالأحمدبناللهعبد

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبو-ندثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،يعقوب

يحيىحدثنى:قالعثمانأبىبنناجالحبحدثنى:قالإبراهيمبنإسماعيل

بنمعاويةعن،يساربنعطاءعن،ميمونةأبىبنهلالعن،كثيرأبىابن

منرجلعطسإذكح!الفهرسولمعنصلىنحنبينما:قالالسلمىالحكم

ما!مياهأواثكل:فقلتبأبصارهمالقومفرماكأ.اللهيرحمك:فقلتالقوم

رأيتهمفلما،أفخاذهمعلىبأيديهميضربونفجعلواإلى؟تنظرونشأنكم

رأيتما،وأمىهوفبأبى!صاللهرسولصلىفلما،سكتلكنىيصمتونى

ضربنى.ولاشتمنىولاكهرنىماوالله،منهتعليماأحسنبعدهولاقبلهمعلما

التسبيحهوإنماهذا،الناسكلاممنشىءفيهايصلح!لالصلاةهذه"إن:قال

كأمسلمرواه.(1)ر!اللهرسولماقال!كماأو."القرآنوقراءةوالتكبير

.(2)وغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

طريقمن(985)خزيمةبنوأ،(93")اوددوابو،(23762)أحمدوأخرجه.(6908)شيبةبىأأبن(1)

كثير.أبىبنيحيىطريىمن(3393)فىتخريجهوتقدم.بهإبرأهيمبنإسماعيل

.(537)مسلم(2)
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مسعود...ابنحديثيكونأنيجوزلاأنهعلىبهيستدلمابابالصلاةكتاب

حديثي!ونأنيجوزلاأنهعلىبهيستدلماباب

لحديثناسخاالحلامتحري!افىهسعودابن

الناسىكلامفىوغيرههريرةأبى

.وغيرهمل!فرهريرةأبىحديثوتأخرالقهعبدحديثلتقذموذلك

أرضمنرجعنافلما:الكلامتحريمفىعنهروينافيمامسعودابنقال

المدينة،إلىجمحفهالنبىهجرةقبلكانالحبشةأرضمنورجوعه.الحبشة

التسليمفقصةبدرا،جمجمالنبىمعوشهد،المدينةإلىهاجرثم/(و316/21

.الهجرةقبلكانت

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثنا-3976

،إسحاقأبىعن،معاويةبنحديجحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

!ماللهرسولبعثنا:قالز!بهمسعودبنالقهعبدعن،عتبةبنالفهعبدعن

الحديثفذكر.طالبأبىبنجعفرومعنارجلاثمانونونحن،النجاشىإلى

فشهد،فبادرمسعودابنفجاء:قالطآخرهوفى،النجاشىعلىدخولهمفى

.(1)اردب

بكرأبوحدثناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-3977

الجوهرى،المغيرةبنالقهعبدبنالقاسمحدثنا،عتاببنالقهعبدبنمحمد

حديجطريقمن(0044)احمدوأخرجه.(434)والطيالسى،2/972،982الدلائلفىالمصنف(1)

حسن.وسياق،قوىجيدالإسنادهذا:4/174والنهايةالبدايةفىكثيرابنوقالبه.معاويةابن

حسن.إسناده:7/189الفتحفىحجرابنوقال
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مسعود...ابنحديثيكونأنيجوزلاأنهعليبهيستدلمابابالصلاةكتاب

عمهعن،عقبةبنبراهيمإبنإسماعيلحدثنى،أويسبىأبنإسماعيلحدثنا

مهاجرةمنبمكة!اللهرسولعلىقدمأنهيذكروممن:قالعقبةبنموسى

2/362بناللهعبدفيهموذكرفذكرهم/.المدينةإلىهاجرثمالأولىالحبشةأرض

أهلئزساذكرههكذا.(1)!ي!اللهرسولمعبدراشهدممنوكان:قالمسعود

فيه.بينهماختلافبلاالمغازى

عنزيدبنوحمادعيينةبنسفيانعنروينافقدل!عبههريرةأبووأما

!صاللهرسولبناصلى:قال!فيمشههريرةأبىعنسيرينبنمحمدعنأيوب

أبىعنسلمةأبىعنكثيرأبىبنيحيىعنوروينا.(2)العشىصلاتىإحدى

ىذقصةفذكرالظهر.صلاةجممواللهرسولمعأصلىأنابينما:قالأنههريرة

أبىعنأحمدأبىابنمولىسفيانأبىحديثفىوروينا.(3)اليدين

.(4)!ج!اللهرسولبناصلى:قالل!عنههريرة

بنسلمةوأبىالمسيببنسعيدعنالزهرىحديثوفى-3978

هشامبنالحارثبنالرحمنيعبدبنبكروأبى(ظ316/21عبدالرحمن

الظهرلمج!اللهرسوللناصفى:قالرضرفيهريرةأباأن،اللهعبدبنوعبيدالله

أخبرنى،الحافظاللهعبدأبو.أخبرناهفدكره.ركعتينفىفسلم،العصرأو

363/2،يحيىبنحرملةحدثنا،سفيانبنالحسن/أخبرنا،اللهعبدابنبكرأبو

به.الفضلبنالحسينأبىطريقمن33/76دمشقتاريخفىعساكرإبنأخرجه(1)

.(3951،3962)فىتخريجهتقدم(2)

.(3964)فىتخريجهتقدم(3)

.(3873،3967)فىتخريجهتقدم(4)
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مسعود...ابنحديثيكونأنيجوزلاأنهعلىبهيستدلمابابالصلاةكتاب

.(2)فذكره.شهابابنعن،يونسأخبرك!)1(،وهبابنأخبرنا

علىز!جههريرةأبىوقدوم،القضةهذهشهدأنهر!نههريرةأبووأخبر

بخيبر.وهوكانم!جمالنبى

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3979

أخبرنى،الزهرىحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشر

علىقدمت:قالمل!فرهريرةأبىعن،العاصبنسعيدبنعنبسة

البخارىرواه.(3)الحديثوذكرفتحوها.مابعدخيبروأصحابهيق!لكاللهرسول

الحميدى)4(.عن""الصحيحفى

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،القطانابنالحسينأبووأخبرنا-3980

حدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىبكرأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

أباسمعت:يقولمالكبنعراكسمعت:قالسليمانأبىبنعثمان

يؤمغفاربنىمنورجل،بخيبرع!ي!والنبئالمدينةقدمت:يقولز!بههريرة

.()الناس

(1

(2

(3

(4

)د

مرأرا.وتقدم،الصوابهووالمثبت.""ابن:م،سفىبعده

خزيمةوابن،(1012)داودأبوواخرجهبه.وهبابنطريقمن(1043)خزيمةابناخرجه

ضعيففىالألبانىوضعفه.الحارثبنبكرأبىذكربدونبهالزهرىطريقمن(0401،4401)

.(172)داودأبى

طريقمن(2723،4272)داودأبووأخرجه.(9011)والحميدى،(0534)المعرفةفىالمصنف

به.سفيان

.(2827)البخارى

.2/074والتاريخالمعرفة
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مسعود...ابنحديثيكونأنيجوزلاأنهعلىبهيستدلمابابالصلاةكتاب

بخيبر.وحسوعليهفقدم!يه!االنبئتبعإتتم:اللهرحمهالشيخقال

364/2جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنا/-3981

حدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئبكرأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

:يقولحازمأبىابنيعنىقيساسمعت:قالخالدأبىابنيعنىإسماعيل

.(1)سنينثلاث!جواللهرسولصحبت:يقولرفجب!هريرةأباسمعت

حدثنا،البربثارىبحرأبوأخبرنا،الإسفرايينئسعيدأبوأخبرنا-3982

ويحمل(و317/21:المسألةهذهيذكروهوالحميدىقال:قالموسىبنبشر

ذلك؟علىدلفما:قائلقالفإن:قال.العمدعلىل!جبهمسعودابنحديث

تيانإكانولكن،ظاهرهذا،صدقت:قلنا؟والجهالةوالنسيانالعمدفظاهره

فلما،القولهذابعدبدراشهدثمبدر،قبلالحبشةأرضمنمسعودابن

سنينبثلاث!جالهاالنبىوفاةقبلبخيبر!عوالنبئ4!ضرهريرةأبىإسلاموجدنا

حصينبنعمرانووجدنا،اليدينذىوقول!فهاللهرسولصلاةحضروقد

2/363عمرانإسلاموكان،الخرباقوقولآخرىمرصط!له-!والقهرسول/صلاةحضر

بنطلحةوقولكجغاللهرسولصلاةحضرحديجبنمعاويةووجدنا،بدربعد

ابنووجدنا،بشهرين!عالنبىوفاةقبلمعاويةإسلاموكان،اللهعبيد

،!اللهرسولسنةأنثاويذكر،ذلكفىر!نحك!بنالزبيرابنيصوبر!يهنماعباس

عمرابنووجدنا،!حالهالفهرسولقبضحينسنينعشرابنعباسابنوكان

نأفعلمنا،بدربعدالخندقيومعمرابن!ج!النبىإجازةوكان،ذلكروى

.2/739،074والتاريخالمعرفة(1)
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مسعود...ابنحديثيكونأنيجوزلاأنهعلىبهيستدلمابابالصلاةكتاب

الحديثذلككانولو،النسياندونالعمدبهخصق،!ضرمسعودابنحديث

لأنها؟لهناسخةهذهلمجح!الفهرسولصلواتلكانتيومئذوالعمدالنسيانفى

.(1بعده

حدثناأحمد،بندعلجأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-3983

الوليدحدثنا،الخشاببحربنالفهعبدأحمدأبوحدثناالأبار،علىبنأحمد

الأمر،آخرفىالحكمبنمعاويةإسلامكان:قالالأوزاعىعن،مسلمابن

وأساهياصلاف،ظ317/21فىتكقمفمن،الضلاةبإعادةلمجوالنبئيأمرهفلم

الضلاة)2(.استأنفمتعقداتكفمومن،صلاتهمضتجاهلا

كتابفىغيرهعنحكيناهماأكثرإلىالقهرحمهالشافعئأشاروقد

الشافعئقال.لقولهتأكيدغيرهعنرويناوفيما.(3)"الأحاديث"اختلاف

قلت:ببدر؟المقتولعنهرؤيتمالذىاليدينأفذو:قائلقال/:اللهرحمه366/2

والمقتول.اليدينمديدأواليدينقصير:ويقول،الخرباقيسميهعمران،لا

الشمالين.ذوببدر

بنعمروعبدابنالشمالينذوهوببدرقسلالذى:اللهرحمهالشيخقال

الربير.بنعروةذكرههكذا،خزاعةمنزهرةلبنىحليفنضلة

حدثنا،البغدادئجعفرأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-3984

جذا.مختصزا193/2المعرفةفىالمصنفذكره(1)

.الصلاةبإعادة:قولهإلى193/2المعرفةفىالمصنفذكره(2)

.235-232صالحديثاختلاف(3)
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مسعود...ابنحديثيكونأنيجوزلاأنهعلىبهيستدلمابابالصلاةكتاب

أبىعن،لهيعةابنحدثنا،أبىحدثناخالد،بنعمروبنمحمدعلاثةأبو

ابنالشمالينذوجميماللهرسولمعبدراشهدوممن:قالعروةعن،الأسود

يومالمسلمينمنواستشهد:قال.خزاعةمنغبشانبننضلهبنعمروعبد

ابنالشمالينوذو،وقاصأبىبنعمير؟رجلانكلاببنزهرةبنىمنبدر

غبشان.بنىمنخزاعةمنلهمحليفنضلةبنعمروعبد

.(1)راسيبنإسحاقبنومحمد""مغازيهفىعقبةبنموسىقالهوكذلك

له.عقبلامحما:قال

بقىفإفبسهوه!صالنبئأخبرالذىاليدينذوأما:اللهرحمهالشيخقال

بما:واحتبئالحافظاللهعبدأبوشيخناذكرههكذاجميم.اللهرسولبعد

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3985

أبى،حدثنا،برىبنبحربنعلىبنالحسنحدثنا،الزاهدالصفاراللهعبد

حاضرومطير،أبيهعن،مطيربنشعيث)2(حدثنى،سليمانبنمعدىحدثنا

(3)بشخبذىلقيكاليدينذاأنأخبرتنىأبتاهيا:شعيث)2(قال،مطيرفصدقه

وهىالعشىصلاتىإحدىبهمصلى!ح!اللهرسولأن(و318/21فأخبرك

367/2بكرأبو/واتبعه!ح!اللهرسولقامثم،فسلمركعتينفصلىالعصر،

:فقالوعمربكروأبواليديندوفلحقه،الناسسرعانوخرج،ر!التهبنوعمر

.(2625،2626)نعيملأبىالصحابةومعرفة،1/680،707هشامابنسيرةينظر(1)

،3/1355،1356والمختلفالمؤتلفينظر.الصوابهووالمثبت،بالباء.""شعيب:م،سفى(2)

.643/1،644المنفعةوتعجيهل

.2/32والنهاية،50؟/2استعجممامعجمينظر.المدينةمنليلةمسيرةعلىواد:خثبذو(3)

-59-ا



مسعود...ابنحديثيكونأنيجوزلاأنهعلىبهيستدلمابابالصلاةكتاب

."نسيتولاالضلاةقصرت"مما:قال؟نسيتأوالصخلاةأقصرتاللهرسوليا

."؟اليدين!ويقول"مما:!الز!صالنماوعمر!وأبىعلىع!ج!اللهرسولأقبلثم

سجدثم،ركعتينفصلى،الناسوثارفرجعالقه.رسولياصدقفقالا:

السهو)1(.سجدتى

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3986

حدثنا:قالواوبندارعلىبنونصرأبىحدثنا،المثنىأبوأخبرنا،الفقيه

مطيروأبوه:قال،أبيهعنمطير،بنشعيث)2(حدثنا،سليمانبنمعدى

اليدينذاأنحدثتنى،أبتيا:لهقال:قالالحديثبهذاحذثنىحينحاضر

صلاتىإحدىبهمصلىلمجواللهرسولأنفحذثك،خشببذىلقيك

بهمفصلى:فيهوقالالحديثفذكر.سلمثم،ركعتين،العصروهى،العشى

.(3)دجسثم،سلمثمركعتين

يا:الشمالينذوفقال:هريرةأبىحديثفىالرواةبعضقالوقد

ومسلمالبخارىالضحيحينوشيخا؟(4)نسيتأمالصخلاةأقصرتاللهرسول

(1)

(3)

(4)

وقال.بهبحربنعلىطريقمن2/476وألاستيعاب،1/401التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه

لين.معدى:2/795الذهبى

"سعيهب".:م،سفى

/أالتمهيدفىالبرعبدوابن.علىبننصرعن(16708)المسندزوائدفىاحمدبناللهعبداخرجه

محمدعن(167؟7)المسندزوائدفىأحمدبنالفهوعبدبه.بندأرثاربنمحمدطريقمن024

معدىوفيه:2/151المجمعفىالهيثمىوقال.2/477ألاستيعابوينظر.بهمعدىعنالمثنىابن

النسائى.وضعفهشيخ.:حاتمأبوقالسليمانابن

.(3965،3966)فىتقدم
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مسعود...ابنحديثيكونأنيجوزلاأنهعلىبهيستدلمابابالصلاةكتاب

وكانالظاهر،الوهمهذامنفيهالما؟الرواياتتلكمنشيئايصححالم

أخطأ؟فقدذلكقالمنكل:يقولاللهرحمهالحافظاللهعبدأبوشيخنا

368/2راو.لهوليس،يعقبولمموتهتقدمالشمالينذافإن/

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-3987

عن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدتنا،أحمدبنجعفر

عن،يحدثعاصمبنحفص(ظ318/21سمعت:قالالرحمنعبدبنحبيب

فدعانى.أصلىوأن!المسجدفىكان!يهيهاللهرسولأن،المعلىابنسعيدأبى

اللهسمعتأما؟دعوتكحينتجيبنىأنمنعك"ما:فقالجئتثمفصليت:قال

الأننكلال:امهويحييئملمادعاكتمإذاوصللرسولدلهاشتجيبوأءامنوأألذين)يأيها:يقول

فمشيت:قالالمسجد((.منأخزجأنقبلالفرآنفىسورةأعظملأعلمنك؟(24

فذكرته،نسى:فقلتالمسجدبابنبلغأنكدناحتى!يه!اللهرسولمع

آئحضد)":!الهاللهرسولفقال.وكذاكذاقلتإنك،اللهرسوليا:فقلت

.(1)((هتيتوأالذىالعظيموالقرانالمثانىالسبعآلفلمينمهو.ربلله

2/369سثلبنأحمدنصرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا/-3988

عمربناللهعبيدحدثنا،الحافظمحمدبنصالحأخبرنا،ببخارىالفقيه

بنحوهالحديثفذكر.شعبةحدثنا،القطانسعيدبنيحيىحدثنا،الجشمى

كنت:قالتجبنى".فلم"دعوتك:وقال،عن،عن:إسنادهفىقالأنهإلا

.(1362)الطيالسى(1)
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الصلاةكتاب

(1)معناهكرفذ:قال.أصلى

.(2)القطان

الشكرسجودباب

يحيىعنمسددعن""الصحيحفىالبخارىرواه.

يقولعماسألهمحينلمجيهالنبىأصحابجوابأنعلىدلالةهذاوفى

القضةتلكفىزيدبنحمادعنروينامامع،صلاتهميبطللماليدينذو

أومئوا)3(.أنهم

الشحرسجودباب

بنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-3989

الجوزجانئ،علىبنأحمداللهعبدأبوأخبرنا،المزكىيحيىبنمحمد

بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا()حرف!لاأبىابنعبيدةأبوحدثنا

بنمحمدبنإبراهيمبنومحضدزيدانبناللهعبدأخبرخ!،الإسماعيلئ

أبىابنعبيدةأبوحدثناقالا:الكوفيان(و319/21القماطجعفبرأبوخالل!

أبىعن،أبيهعن،إسحاقأبىبنيوسفبنإبراهيمسمعت:قالالسفر

اليمنأهلإلىالوليدبنخالدلمجيهالنبئبعث:قالالبراءعن،إسحاق

طالب،أبىبنعلئبعثلمج!النبئإنثم،يجيبوهفلمالاسلامإلىيدعوهم

نأأحبخالدمعكانممنرجلإلامعهكانومنخالدايمفلأنوأمره

وابن،(0801)الكبرىفىوالنسائى،(4647،0650)والبخارى،(17851)أحمداخرجه(1)

والنساثى،(5841)اوددوأبو.بهالقطانيحىطريقمن(777)حبانوابن،(862،863)خزيمة

به.شعبةطريقمن(3785)ماجهوابن،(912)

.(4474)البخارى(2)

.(3962)فىتخريجهتقدم(3)
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الشكرسجودبابالصلاةكتاب

فلما،معهعقبممنفكنتالبراء:قال.(1)هعمفليعقبر!جنهعلىمعيعقب

تقدمثم،واحداصفاوصفنارضرجنهعلىبنافصلى،إليناخرجواالقوممندنونا

فكتب،جميعاهمدانفأسلمتكيمااللهرسولكتابعليهمفقرأ،أيدينابين

خرالكتاب!يه!الفهرسولقرأفلما،بإسلامهملمجيه!اللهرسولإلى4!فرعلئ

.(2)((همدانعلىالشلائم،همدانعلى"السلام:فقالرأسهرفعثمساجدا،

مسلمةبنشريحعنعثمانبنأحمدعنالحديثهذاصدرالبخارىأخرج

الحديثتمامفىالشكروسجود.(3)بتمامهيسقهفلميوسفبنإبراهيمعن

شرطه.علىصحيح

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3995

عقيل،عن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،الواحدعبدبنعبيدأخبرنا

اللهعبدأن،مالكبنكعببتالفهعبدبنالرحمنعبدعن،شهابابنعن

370/2مالكبن/كعبسمعت:قال(4)بيتهمنعمىحينكعبقائدكعبابن

(1

(2

(3

(4

الرجوعبعدالعسكربعضيعودأنوالتعقيب،اليمنإلىيرجعأى:حجرابنقال:معهقليعقب

منأعمنهأيظهروالذى.غزاةبعدغزأة:فارسابنوقال،الخطابىقالكذا،الغدمنغزوةليصيبوا

شاءقمن،غيرهموأرساىرجعوأأنمضتفإذامدةجهةإلىالعسكريرسلالخليفةأنوأصله،ذلك

.8/66البارىفتحتعقيبا.رجوعهسمىالثانىالعسكرمعالأولالعسكرمنيرجعان

فىالبرعبدوابن،(430)الرويانىوأخرجه.(1731)المعرفةوفى،5/396الدلائلفىالمصنف

به.يوسفبنإبراهيمطريقمن112؟/3ألاستيعاب

.(4349)البخارى

بعدهاالنونوكسرالموحدةبفتح:المغازىفىالبخارىروايةعنحجرابنقال.م،س:فىكذا

وسكونالموحدةبفتح.بيتهمن:الجهادفىالسكنلابنوكذا،هناللقابسىوقع،ساكنةتحتانية

.(4694)فىوسيأتى.أ8/17البارىفتح.الصوابهووالأول.مثناةبعدهاالتحتانية
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الشكرسجودبابالصلاةكتاب

الحديثفذكر.تبوكغزوةفىلمجسماللهرسولعنتخلفحينحديثهيحذث

)ألمجسغاللهرسولنهىحينمنليلةخمسونلناكملتحتى:قالأنإلىبطوله

علىوأناليلة(ظ319/21(اخمسينصبحالفجرصلاةصليتفلما،كلامناعن

ضاقتقد"منااللهذكراتتىالحالعلىجالسأنافبينما،بيوتنامنبيتظهر

أوفىصار!صوتسمعت،رحبتبماالأرضعلئوضاقت،!سىعلئ

أنهوعرفت،ساجدافخررت:قالأبشر.مالكبنكعبيا:(2)علسجبلعلى

الفجر،صلاةصفىحينعلينااللهبتوبةلمخيماللهرسولاذنو،الفرججاءقد

إلئرجلوركض،مبشرونصاحبئقبلوذهبيبشتروننا،الناسفذهب

إلئأسرعالصوتفكان،الجبلعلىفأوفىأسلممنساعوسعى،3فرسا

فكسوتهماثوبئنزعتيبشترنىصوتهسمعتالذىجاءنىفلضا،الفرسمن

فلبستهما،ثوبينواستعرتيومئذ،غيرهماأملكماوالله،ببشراهإئاه

الصحيح""فىالبخارئرواه.(4)الحديثوذكرلمجو.اللهرسولإلىفانطلقت

.(التيث)عناخروجهمنمسلموأخرجهبكير،بنيحيىعن

بنمحمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-1399

:س.منطقس(ا-1)

كلمنبهيحيطالعمرانأصبحوقد،صغرهعلىجبالهاأشهروهو،بالمدينةصغيرجبل:سلع(2)

.16اصالنبويةالسيرةفىالواردةالجغرافيةالمعالمينظر.جوانبهمعظممنكساهقدبل،اتجاه

"فرحا".:مفى(3)

به.الليثطريقمن(15790)احمدوأخرجه.5/273الدلائلفىالمصنف(4)

.(2769)ومسلم،(4418)البهخارى(5)
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الشكرسجودبابالصلاةكتاب

عاصم.أبوحدثنا،الزقاشئقلابةأبوحدثنا،ببغدادالقنطرىتميمبنأحمد

أبوحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،هانىبنصالحبنمحمدوحدثنى:قال

بالويه،بنأحمدبنمحمدبكرأبووحدثنى:قال.إسماعيلبنموسىسلمة

حدثنا:كلهمقالواخداشبنخالدحدثناالخزاز)1(،علىبنأحمدحدثنا

كان:قالز!عشهبكرةأبىعن،أبيهعن،بكرةأبىبنالعزيزعبدبنبكار

أبورواه.(2)لجوعزللهشكراساجداخربهسرأويسرهمرأأتاهإذاك!حيهالنبى

.(4)عاصمأبىعنخالدبنمخلد)3(عن""السننفىداود

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-3992

بنموسىحدثنى،فديكأبىابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،أبو

بنالحسنبنيحيىوهو:داودأبوقال-عثمان(و21/320ابنعن،يعقوب

:قالأبيهعنسعد،بنعامرعنسعد،بنإسحاقبنأشعثعن-عثمان

عزور)6(منقريباكانفلما،المدينةنريدمكةمنه!ي!اللهرسولمعخرجنا

فرفعقامثم،طويلافمكثساجداخرثم،ساعةاللهفدعايديهرفعثم،نزل

(1

(2

(3

.418/13النبلاءأعلامسيروينظر"الخراز".:سفى

:2/796الذهبىوقالبه.عاصمأبىطريقمن(1394)ماجهوابن،(1578)اقرمذىأضجه

لين.فيهبكار

.27/334الكمالماتهذيبوينظر،داودأبىسننفىكماالصوابهووالصبتمحمد".":م،سفى

.(2413)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2774)داودأبو

"أبى".:سفىبعده

المعبودعونوينظر،3/233النهايةعزورا.:فيهاويقالط،مكةإلىالمدينةمنالطريقعلى:عزور

3/54.
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الشكرسجودبابالصلاةكتاب

وشفعتربىسألت"إفى:لظ.ا!الثأحمدذكصهساجدا.خزثم،ساعةيديه

فسألت،رأسىرفعتثمشكرا،ساجدالرئىفخررتأمتى،ثلثفأعطانى،لأمتى

ربىفسألتقمتثمشكرا،لربىساجدافخررتأمتى،ثلثفأعطانىلأمتىربى

داودأبوقالوجل".عزلربىساجدافخررتالآخر،الثلثفأعطانىلأفتى

به،حدثناحينصالحبنأحمدأسقطهإسحاقبنأشعث:اللهرحمه

الرملئ)1(.سهلبنموسىعنهبهفحدثنى

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3993

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمزكىإسحاق

بنوشعيبأبىأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

عن،عمروأبىابنيعنىعمروعن،الهادابنعن،الليثأخبرنا:قالاالليث

عوفبنالرحمنعبدعن،جبيربنمحمدعن،الحويرثبنالرحمنعبد

فاتبعتهالمسجد،منخارجالمجحماللهرسولفرأيتالمسجددخلت:قال

فأطالفسجدالقبلةفاستقبلنخلا،دخلحتىبىيشعرولاوراءهأمشى

جئته،حتىمشىأقبلتفأ،توفاهتعالىاللهأدىظننتحتى،وراءهناوأالسجود

الزحمن؟".عبديالك"مما:فقالرأسهفرفع،وجههفى/أنظررأسىفطأطأت

قد(ظ21/320اللهيكولىألىخشيتاللهرسولياال!جودأطلتلفا:فقلت

عليهجبريللقيتالثخلدخلترأيتنىلفا"إنى:فقالنظر.أفجئت،نفسكتوفى

صلىومن،عليهسفمتعليكسلممن:يقولتعالىاللهأنأبشرك:فقالالسلام

.(590)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2775)داودأبو(1)
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الصلاةكتاب

.(1)((عليهصليتعليك

الشكرسجودباب

بنمحمدبنإسماعيلأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-3994

حدثنا،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا،جدىحدثناالشعرانخما،الفضل

،قتادةبنعمربنعاصمعن،عمروأبىبنعمروحدثنى،بلالبنسليمان

بنالرحمنعبدعن،عوفبنالرحمنعبدبنمحمدبنالواحدعبدعن

نإ:وقالفبشرنىالسلامعليهجبريللقيت"إنى:قاللمجج!اللهرسولأن،عوف

فسجدث.عليهسلمتعليكسلمومن،عليهصليتعليكصلىمن:للثيقولربك

(2)"اركشلله

وأنسعمر(3وابن3)اللهعبدبنوجريراللهعبدبنجابرعنالبابوفى

روايةعنكفايةذكرناوفيماع!حيه)4(،النبىعنجحيفةوأبىمالكابن

الضعفاء.

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-9539

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

.معلوللكنهجيدإسناده:2/797الذهبىوقالبه.الليثطريقمن(1663)احمدأخرجه(1)

من(1664)وأحمد.بهبلالبنسليمانطريقمن(157)حميدبنعبدواخرجه.1/055الحاكم(2)

.ثقاتورجاله:2/287المجمعفىالهيثمىوقالعمر(.بنعاصمذكر)بدونبهسليمانطريق

"بن".:مفى(3-3)

وقالجابر.حديثمن(1454)الأوسطفىوالطبرانى،2/287المجمعفىكما،البزارأخرجه(4)

من(5272)،الأوسطفىوالطبرانىجرير.حديثمن(2296)والطبرأنى.ثقاترجاله:الهيثمى

أبىحديثمن7/257الحليةفىنعيموأبو.أنىحديثمن(1392)ماجهوابنعمر.ابنيثحك
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الشكرسجودبابالصلاةكتاب

رأى:قال!علىبنمحمدعنجابر،حدثنى:قال!سفيانعن،حفص

ثمساجدا!النبئفخر،قصير.زنيم:لهيقال!نغاشيا)1(رجلالمجواللهرسول!

لهولكنالجعفى)3(،جابرورواية،!نقطعوهذا.(2)"العافيةالله"أسأل:!ال

اخر.وجهمنشاهد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-3996

حفصحدثنا،رشيدبنداودحدثنا،العباسبنمحمدحدثنا،الصفارعبيد

ه!صكالنبىأن،عرفجةعن،اللهعبيدبنمحمدعنمسعر،عن،غياثابن

أتاهل!نهبكرأباوأن:اللهعبيدبنمحمدقالفسجد.مانة)4(زبهرجلاأبصر

.(5)دجسفمانةزبهرجلاأبصرأوفتحأتاهل!بنهعمروأن،فسجد(و21/321فتح

لماشاهدامرسلافيكون،صحبةلهيرونولا.السلمئعرفجةهذا:ويقال!

.تقدم

بنيحيىعنالفه،عبيدبنمحمدعونأبىعنمسعر،عنوقيل

لمخبهط)6(.وعمربكرأبىعنعنهثممرسلا،!عالنبىعن،الجزار

(1

(2

(3

(5

(6

.5/86النهاية.الخلقالفاقص،الحركةالضعيف،يكونمااقصرالقصير:النغاشى

1/014والدأرقطنى،(8489)شيبهةأبىوابن،بهسفيانطريقمن(8496)شيبةأبىابنأخرجه

بصحيح.ولي!:2/797الذهبىوقالبه.الجعفىجابرطريقمن

.1/266فىترجمتهومصادرالجعفىجابرفىالمصنفقولتقدم

.(نم)ز35/153التاج.العاهة:الزمانة

ابنداودطريقمن2/489المحدثينتصحيفاتفىوالعسكرى،(5272)الأوسطفىالطبرانىاخرجه

مسعر.غيرعنهيروولمالفهمىاللهعدبنمحمدوفيه:2/289المجمعفىالهيثمىوقال.بهرشيد

به.مسعرطريقمن(8491)شيبةأبىابنأخرجه
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الشكرسجودبابالصلاةكتاب

اللهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-3997

،عونبنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

اليمامةفتحأتاهلمار!نهبكرأباأن،رجلعن،عونأبىعن،مسعرأخبرنا

(1)
سجد.

ابنجعفرأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-3998

عن،موسىبناللهعبيدأخبرنا،غرررأبىبنحازمبنأحمدحدثنا،فىحيم

يعنى،موسىأبو:لهيقالرجلعن،قيسبنمحمدعن،الثورئسفيان

فلمالمخدج)2(،يعنى.اطلبوه:فقالعلىمعكنت:قالالحارثبنمالك

.(3كذبتولا3)كذبتماوالله:ويقولجبينهيعرقفجعل،يجدوه

.(فسجد)(4)ساقيةمنفاستخرجوه

به.مسعرطريقمن(84901شيبةأبىابنأخرجه(11

النهايةينظر.الخوارجقتاليومذلكوكان،اليدناقصهناوالمقصود،الناقص:اللغةفىالمخدج(21

2/13.

.س:فىليى(31-3

بغدادوتاريخ،(59621الرزاقعبدمصنففىكماالصوابهووالمئبت."!ساقيه:م،صفى(41

،(ىقأس38/932التاجالصغير.النهر:والساقية.جدولأوساقه:الرزاقعبدوعند،1/991

.01/160والنهايةوالبداية،88/5جريرابنتاريخوينظر

به.قيىبنمحمدطريقمن(8494أو،بهالثورىطريقمن(84931سيبةأبىابنأخرجه(51
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وأكثرهالصلاةعملمنيجزىماأقلأبوابجماعالصلاةكتاب

وأكثرهالصلاةعملمنيجزىماأقلىأبوابجماع

:الذىالحديثفىلمج!اللهرسول!بينهوقد

بنأحمدسعيدأبوأخبرك!1)،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-3999

بشتار،بنمحمدحدثنا،ناجيةبنمحمدبنالفهعبدحدثنا،الثقفئيعقوب

ابنبكرأبو/حدثنا،(االحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(سعيدبنيحيىحدثنا2/372

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثناقالا:الثقفئسعيدوأبوإسحاق

حدثنىعمر،بنالفهعبيدعنسعيد،بنيحيىحدثنابكر،أبىبنمحمد

دخلصبئالنبئأدن،ل!يهبههريرةأبىعن،أبيهعنسعيد،أبىبنسعيد

:!النبئفقال!ع!ح!النبىعلىوسفمجاءثم،فصلىرجلفدخلالمسجد

ثلاثذلك(ظ21/321فعلحتىتصل".لمفمانكفصلارجع،السلام"وعليك

فأرض!هذا،غيرأحسنمابالحقبعثكوائذى:الزجلفقال!،مرات

اركعثم،القرآنمنمعكتيسرمااقرأثمكبهز،الضلاةإلىقمت"إذا:قال!.وعلمنى

ارفغثمساجدا،تطمئنحتىاسجدثمقائما،تعتدلحتىارفعثمراكعا،تطمئنحتى

القاضى.حديثلفظ.(2)"اهفكصلاتكفىذلكافعلثمجالسا،تطمئنحتى

عنالمثنىبنمحمدعنمسلمورواهبشار،بنمحمدعنالبخارىرواه

(3)

يحى.

:س.فىىيل(ا-1)

.(2290،2396،2510)فىتخريجهتقدم(2)

.(397/45)ومسلم،(757)البخارى(3)
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وأكثرهالصلاةعملمنيجزىماأقلأبوابجماعالصلاةكتاب

ثناحد،لإسماعيلئابكربوأأخبرنا،لأديباعمروبوأأخبرنا-0004

بوأحدثنا،شيبةبىأابنبكرأبوحدثنا،الجواليقئعبدانأحمد)1(بناللهعبد

أحمدأبوأخبرخ!:قاللهواللفظالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(أسامة

حدثنا،موسىبنيوسفحدثنا،الثقفئإسحاقبنمحمدأخبرنا،الحافظ

سعيد،أبىبنسعيدعن،عمربناللهعبيدحدثنا،أسامةبنحمادأسامةأبو

ناحيةفى!صاللهورسولفصلىالمسجددخلرجلاأن،ل!بههريرةأبىعن

.((لصتلمفإنكفصلارجع"وعليك)2(،:!قال،عليهفسلمفجاء،المسجد

لمفإنكفصلارجع"وعليك،:لىفقال،عليهسلمثم،فصلىفرجع:قالى

إلىقمت"إذا:لهقالى.اللهرسوليافعلمنى:الثالثةفىالرجللهفقالئصل".

ثم،القرآنمنمعكتيشرمااقرأثمفكئز،القبلةاستقبلثمالؤضوء،فأسبغالضلاة

تطمئنحتىاسجدثمقائما،تطمئنحتىرأسكارفعثمراكعا،تطمئنحتىاركع

ثم،(3ساجداتطمئنحتىاسبدثمجالسا،وتطمئنتستوىحتىارفعثم3)ساجدا،

فىالبخارىرواه.(4)"اهلكصلاتكفىذلكافعلثمقائما،تستوىحتىارفع

مسلمورواه،اللفظبهذاأسامةأبىعنمنصوربنإسحاقعن""الصحيح

منصوربنإسحاقأثبتهماعنهيثبتلمأنهإلا،شيبةأبىابنبكرأبىعن

ثمساجدا،تطمئنحتىاسجد"ثم:ثانياقولهمن(و21/322مةأساأبىعنوغيره

.2/401الأنسابينظربعبدإن.معروفالجواليقىأحمدبنالفهعبدلأن؟خطا.""بن:مفىبعده(1)

.""السلام:مفىبعده(2)

.س:منسقط(3-3)

.(28"6)فىتخريجهتقدم(4)
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2/373

وأكثرهالصلاةعملمنيجزىماأقلابوابجماعالصلاةكتاب

،عبدانعنالإسماعيلئبكرأبوأيضايحفظهولم.(1)"امئاقتستوىحتىارفع

أسامة.أبىعنأوجهمنالحديثهذافىمحفوظةزيادووتلك

"فإذا:آخرهفىفزادعمربنالفهعبيدعنعياضبنأنسورواه-1054

.((صلاتكمنأنقصتفإنماهذامنانتقصتوإن،صلاتكتمتفقدهذافعلت

فىمةأساأبولستهأطيثبتوي!الوضوء".فأسبغالصلاةإلىقمت"إذا:فيهوقال

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبو.أخبرناهالحديثاخر

.(2)فذكره.عياضبنأنسحدثنا،القعنبئحدثنا،داودأبو

أبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبووأخبرنا-2554

يحنىالفيثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،الثقفئإسحاقبنمحمدالعباس

رافع،بنرفاعةآلمنيحيىبنعلىعن،عجلانبنمحمدعن،سعدابن

فصلىالمسجددخلرجلاأن،حذئهأنه،بدرىلهعمعن،أبيهعن

علىفسلمأقبلفرغفلمانشعر،لاونحنيرمقهجم!اللهورسول

ثم،!صلى!زجعتصل".لمفإنكفصل"ارجع:لهفقال،لمج!اللهرسول

ثلاثا،أومرتين."تصللمفإنكفصل"ارجع:لهفقاللمجفاللهرسولإلىأقبل

له:فقال.فعلمنىجهدتلقدالقهرسولياأكرمكوائذى:الرجللهفقال

ثماقرأ،ثمفكئز،القبلةاستقبلثم،وضوءكوأحسن/فتوضأالصلاةتريدقمت"إذا

ارفعثمساجدا،فاطمثناسجدثمقائما،تعتدلحتىارفعثمراكعا،فاطمئناركع

تفرغحتىذلكافعلثم،ارفعثمساجدا،تطمئنحتىاسجدثمقاعذا،تطمئنحتى

.(2804)فىتقدم(1)

.(762)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(856)داودوأبو،(1180)المعرفةفىالمصنف(2)
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الصلاةكتاب

.(1)"كتالصمن

وأكثرهالصلاةعملمنيجزىماأقلأبوابجماع

حدثنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبو(ظ322/21وأخبرنا-5354

بناللهعبدحدثنا،داودبنمقدامحدثنا،المصرئمحمدبنعلئالحسنأبو

يحيىبنعلىعنعجلالى،ابنعنمضر،بنبكرحدثنا،الحكمعبد

دخلإذ!واللهرسول!معكنا:قالأنهبدرياوكانعمهعن،بيهأعن،الزرقى

"ثم:ةالزيافىمنوفيهالحديثوذكر.يصلىمنهناحيةفىفقام،المسجدرجل

فإذاساجدا،تطمئنحتىاسجد"ثم:الثانىالجودفىوقال."القبلةفاستقبلقم

.(2)"صلاتكمنتنقصفإنماذلكمنانتقصتوما،صلاتكقضيتفقدذلكصنعت

راء،بنخلادبنيحيىبنعلىعن،يساربنإسحاقبنمحمدرواه

بنعلىعن،قيسبنداودقالهوكذلك.(3)رافعبنرفاعةعمهعن،أبيهعن

علىعن،طلحةأبىبناللهعبدبنإسحاقرواهوكذلك.(4)دالخبنيحيى

فقال!:سلمةبنحمادبهوقصر.(عنه)يحيىبنهمامروايةمن،يحيىابن

عمرو:بنمحمدوقال.(6)همععن،خلادبنيحيىبنعلىعن،إسحاقعن

(1

(2

(4

(5

(6

والطرانىبه.مضربنوبكرالليثعن،قتيبةعن(24)الأربعينفىسفيانبنالحسناخرجه

به.الليثطريقمن(4522)

:(0801)النسائىصحيحفىالألبانىوقالبه.مضربنبكرطريقمن(0521)النسائىأخرجه

صحيح.حسن

.(2839)فىتخريجهتقدم

بنداودعنطرقمن(1313)والنسائى،(081،091)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىأخرجه

.(0540)برقمشأتىماوينظربه.قي!

.(2685،3914)فىتخريجهتقدم

.(763)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهسلمةبنحمادطريقمن(857)داودأبوأخرجه
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بالفاتحةروينافيماالمطلقةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

.(1)رافعبنرفاعةعنحلاد،بنيحيىبنعلىعن

بنيحيىعن،جعفربنإسماعيلوافقهم،تقذممنروايةوالمخحيح

بنرفاعةعن،جذهعن،أبيهعن،الررقىرافعبنخلادبنيحيىبنعلى

وبعضهم،يحيىبنسبإسماعيلعنالرواةبعضوقضر.2رافع

موافقةبسياقهاذكرناهاائتىوالرواية،حفظمنقولفالقول،(3)بإسناده

فىيزيدهؤلاءبعضكانوإن،ذلكفىز!بههريرةأبىعنالثابتللحديث

أبىحديثمنأصححديثالبابهذافىوليس،وينقصألفاظها

أعلم.والفه،!بههريرة

بالفاتحةروينافيماالمطلقةالقراءةتعيينباب

بىأابن،و21/323زكريابووأالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-4054

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاق

،المقبرىسعيدعن،عمربنالفهعبدأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصبر

فىوهويومايصلىرجلارأىصينالفهرسولأن،ل!جنههريرةأبىعن

"وعليك:فقالو!كاللهرسولعلىفسفمجاءالزجلفرغفلماالمسجد،

ه!كالنبىعلىفسفمجاءثم،فصلى!زجع."تصللمفإنكفصلارجح،السلام

.(0640)فىتخريجهسيأتى(11

به،جعفربنإسماعيلطريقمن(545)خزيمةوابن،(666)والنسائى،(8611داودابوأخرجه(21

.ح!اربنخلاد:بدل.رفاعةبنخلاد:النسائىوعند

وقال."أبيه"عن:يقلولمبه.جعفربنإسماعيلعنحجربنعلىعن(3021الترمذىأخرجه(31

ا،ربعة.السننأولوأخرجهوقد،قوىبطرقههو:2/799الذهبى
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بالفاتحةروينافيماالمطلقةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

الفهرسوليا:قالثم،ثلاثاأومرتينفصفىفرجع:قالذلك.مثللهفقال

الصلاةإلىقمت"إذا:لهفقال؟أصفىكيففعفميى،ترىماغيرأحسنما

منمعكبماقرأتثم،القرآنبأئمقرأتقائمااستويتفإذاكبهز،ثمالوضوءفأسبغ

2/374:وتقولقائما،تعتدلحتىرأسكترفع/ثمراكعا،تطمئنحتىركعتثم،القرآن

تطمئنحتىرأسكترفعثمساجدا،تطمئنحتىتسجدثم.حمدهلمناللهسمع

.(1)((اهلكصلاتكفىذلكتفعلثمقاعدا،

بحرحدثنا،العباسأبوحدثنا:قالابكروأبوزكرياأبووأخبرنا-5554

بنيحيىبنعلىعن،المدخ!قيسبنداودأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال

ع!ج!اللهرسولمعكانأنهبدرىلهعمعن،أبىحذثنى:قالالزرقىخلأد

"فإذا:لمجماللهرسوللهوقال،(2الحديثذكر2)ثم.قال،المسجدفىجالسا

منتنقصهفإنماهذامننقصتوما،صلاتكتمتفقدهذانحوعلىصلاتكأتممت

وهبابنغيرورواه،مضىماعلىالروايةبهذهوهبابنأحال.(3)"كل

عنالأعلىعبدبنيونسورواه.القراءةتعيينيثبتفلم،قيسبنداودعن

مأقراءة،ظ323/21فيهوذكر،الحديمثفساق،قيسبنداودعنوهبابن

القرالن)4(.

،بالقوىليساللهعبد:2/799الذهبىوقال.(382)وهبوابن،(5)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

بواجب.ذاوليى.الفهسمع:وقول،الفاتحةعلىزادماذكروفيه،المقبرىوالدمنهأسقطوقد

"ذكرها".:سفى(2-2)

داودروايةمن(0304)عقبفىوتقدم،(383)وهبوابن،(6)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(3)

.القراءةتعيينبدونيسابن

.اهصالإمامخلفالقراءةفىالمصنفذكره(4)
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بالفاتحةروينافيماالمطلقةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-5654

عن،عمروابنيعنىمحمدعنخالد،عن،بقئةبنوهبحدثناداود،أبو

قمت"إذا:قالالقص!ةبهذهرافعبنرفاعةعنخلآد،بنيحيىبنعلى

فضعركعتوإذاتقرأ،أناللهشاءوبماالقرآنبأئماقرأثمفكبز،القبلةإلىكموجهت

فإذا،لسجودكفمكنسجدت"إذا:وقال."ظهركوامدد،كي!بكرعلىراحتيك

.(1)"اليسرىفخذكعلىفاقعدرفعت

بكرأبوأخبرنا،الأصبهاخ!يوسفبنالقهعبدمحمدأبوأخبرنا-5754

عبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدأخبرنا،-القطانالحسينبنمحمد

بنعبادةعن،الزبيعبنمحمودعن،الرهرئعن،معمرأخبرنا،الرزا!تى

القرآنبأميقرألملمنصلاة"لا:جميهحالطرسولقال:قالزجنهالصامت

حميدبنوعبدراهويهبنإسحا!تىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)((ادعاصف

الززا!تى)3(.عبدعن

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5854

يعقوب/حدثنا،علىبنالحسنيعنىالحلواخ!حدثنا:قالجبلةبنإبراهيم2/375

الربيعبنمحمودأن،شهابابنعن،صالحعن،أبىحدثنا،إبراهيمابن

عنأبيهعنيحىبنعلىعن:وفيه،(859)داودوأبو،(7)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

أحمدوأخرجه.المصنفكرواية169/3الأشراتتحفةوينظر،اللؤلؤىروايةوهذه.رفاعة

.بذاكلي!ومحمد،منقطعهذا:2/080الذهبىوقال.بهعمروبنمحمدطريقمن(18995)

والنسائى.(1786،1793)حبانوابن،(22749)أحمدطريقهومن،(2623)الرزاقعبد(2)

.(2399،0240،2505،2954،2955)فىوتقدم،بهمعمرطريقمن(910)

.(394/37)مسلم(3)
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بالفاتحةروينافيماالمطلقةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

الصامتبنعبادةأن،أخبرهبئرهممنوجههفىلمجي!اللهرسولمجالذى

مسلمرواه.(1)"ا!قرانبأميقرألملمحنصلاة"لا:قالجمي!اللهرسولأن،أخبره

ابنحديثمنالبخارىورواه،الحلوانىعلىبنالحسنعن""الصحيحفى

الزهرى)2(.عنعيينة

أصله،فيالفامئ)3(أحمدبنعلىبنأحمدنصرأبووأخبرنا-9554

حدثنا،الماسرجسىعيسىبنالحسنبنالمؤملبنمحمدبكرأبوحدثنا

حدثنى،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا(و21/324،الشعرانئمحمدبنالفضل

وكاناجميعاالسائبأبىومنأبىمنسمعت:قالأنهالعلاءعن،أبى

"من:مجم!اللهرسولقال:!دهريرةأبوقال:قالاد!جنههريرةأبىجليسئ

:قالتمايم".غير،خداجفهى،خداجفهىالكتاببفاتحةفيهايقرألمصلاةصلى

فارسئيا:وقالذراعىفغمز؟مامالإوراءناأحياكونأنىإهريرةباأيا:قلت

الله:"يقول:سئ،لمجوللمجي!اللهرسولسمعتفإنى؟نفسكفىبهااقرأ

ماولعبدىلعبدى،ونصفهالىفنصفها،نصفينعبدىوبينبييىالصلاةقسمت

عبدى.حمدنى:اللهيقولآلفدفي!و.ربلله)ائحتدعبدى:يقولسأل،

فالث!الوعبدى:يقولعبدى،علئأثنى:اللهفيقولالرحيرمهو.الرخن):فيقول

يقولعبدى،وبينبييىالايةوهذهعبدى،مجدنىالفه.يقولألدجمت!و.يومى

به.يعقوببنمحمدطريقمن(3)الإمامخلفالقراءةفىوالبخارى،(22743)احمدأخرجه(1)

.(756)والبخارى.(394/36)مسلم(2)

.(408)الحديثفىترجمتهوتقدمت.""القاض:م،سفى(3)
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2/376

بالفاتحةروينافيماالمطلقةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

السورةوآخر،وبينهبييىالآيةفهذه!سن!.وإياكنجىكا!!)عبدى:

آخرإلىأئم!تقيم!هو".ألفز!اقدنا)عبدى:يقول.سألماولعبدىلعبدى،

العلاءعنأويسأبىحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(1)السورة

عنهما)2(.

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأنجرنا-0104

حدثنا،حرببنسليمانأخبرنا،الوهابعبدابنأحمدأبوأخبرنا،يعقوب

ل!!عنههريرةأبىعن،عثمانأبىعن،ميمونبنجعفرحدثنا،خالدبنوهيب

ئ!افبقراءةإلاصلاة"لا:أنينةالمحطفىأنادىأنلمجمالفهرسولأمر:ى:قال

.(3)"الكتاب

أبوأخبرنا،الفقيهمحمشبنمحمدبنمحمدطاهبرأبو4-وأخبرنا110

الوخاب،عبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرىالفهعبدبنعمروعثمان

كثيرأبىابنيعنىجعفربنمحمدحدثنا(ظ324/21مخلد،بنخالدأخبرنا

ز!عنههريرةأبى/عن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءحدثنى:قالالمدنخط

:فقالبهفصرخ،يصلىقائموهوكعببنأبىعلى!راللهرسولمر:قال

"ما:فقالصطلىفيماللهرسولإلىجاءثم،صلاتهفىأبئفعجلأبئ".يا))تعال

ءانواائذين)يأيها:يقولتعالىاللهأليس؟دعوتكإذتجيبنىأنأبئيامنعك

.(2402)فىتخريجهتقدم(1)

.(395/41)مسلم(2)

.(45)الامامخلفالقراءةفىالمصنف(3)
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بالعاتحةروينافيماالمطلقةالقراءةتعيينبابالصلاةكتاب

يا(1)مرج:أبئقال.الاية"(24:الأنفالأ*!و؟دعاكتمإذاوصللرسولدلهأشتجيبوأ

أعلمكأن"تحب:قالمصليا.كنتوإنأجبتكإلاتدعوخ!لااللهرسول

فقالمثلها؟".الفرقانفىولاالزبورفىولاالإنجيلفىولاالتوارةفىينزللمسورة

تعلمها".حتىالمسجدبابمنتخرج"لا:قال.اللهرسوليانعم:أبئ

لهقالليخرجالباببلغفلماالمسجد،منيخرجأنيريديمشىجم!والنبى

صلائك؟((.فىتقرأكيف"نعم،:فقالفوقف؟اللهرسولياالسورة:2ءبئ

التوراةفىأنزلمابيدهنفسى"والذى:!الطرسولفقال"القرآنأم"أبئفقرأ

الذىالمثانىالسبعلهىوإنهامثلها،الفرقانفىولاالزبورفىولاالإنجيلفىولا

.(3)"لجوعنراللهآتانى

عنز!نههريرةأبىعنأور4عنا!ط!ءعنجعفربنالحميدعبدورواه

جهضمورواه،(4)الاجابةقصةدون""الفاتحةقصةفىبمعناهكعببنأبى

أنسبنمالكوخالفهم،()هريرةأبىعنأبيهعنالعلاءعناللهعبدابن

لأبىقال!اللهرسولأنكريزبنمرعامولىسعيدأبىعنالعلاءعنفرواه

بناللهعبدعنيساربنإسحاقبنمحمدورواهمرسلا)6(،فذكره.كعبابن

.263/1النهايةوحق.وجبأى:جرم(1)

"أى".:مفى(2)

به.اللهعبدبنعمروعثمانابىطريقمن(1188)السنةشرحفىالبغوىاخرجه(3)

به.الحميدعبدطريقمن(05،105")خزيمةوابن،(913)والنسائى،(3125)الترمذىأخرجه(4)

.(877)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه

طريقمن(401)الامامخلفالقراءةفىوالمصنف،(0812)المشكلشرحفىإلطحاوىأخرجه(5)

به.جهضم

.83/1مالك(6)
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أرخيز!أرخمفألنه)يصرتاياتسبعأنهاعلىالدليلبابالصلاةكتاب

.(1)هريرةأبىعنالأعر!عنالزنادأبىعنبكرأبى

آياتسبعأنهاعلىالدليلىباب

آلزصض!ألرخفأذأتجص:ب

(و325/21أحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1240

أبىبنآدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمأخبرنا،بهمذانالحافظعبيدابن

عن،ز!بههريرةأبىعن،المقبرىسعيدعن،ذئبأبىابنحدثنا،إياس

.(2)((العظيموالقرآنالمثانىوالسبع،القرآنأم!دقهالمحتد)":قالعجيرالنبى

.(3)إياسأبىبنآدمعن""الصحيحفىالبخارئرواه

ذلك:منأتثمالمقبرئعنبلالأبىبننوحورواه

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-1304

بنالمعافىحدثنا،الموصلئالواحدعبدبنإسحاقحدثنا،تمتامحدثنا

سعيدعن،بلالأبىبننوحعنجعفر،بنالحميدعبدعن،عمران

ربلته")آتحمد:قالخمعرالفهرسولأنز!بههريرةأبىعن،المقبرئ

المثانىالسبعوهى!و،اربرجضألرخمفأفهلمجص):بآياتدبع!وآلفلمين

.(4)إالكتاب/وفاتحةالقرآنأتموهى2/377

به.إسحاقبنمحمدطريقمن(1514)الشمبفىوالمصنف،558/1الحاكمأخرجه(1)

وأحمد.بهادمعن(491)الإمامخلفالقراءةفىالبخارىوأخرجه.(4234)الشمبفىالممنف(2)

به.ذئبأبىابنطريقمن(4231)مذىوالتر،(5741)داودوابو،(1734)مىوالدار،(9788)

.(4470)البخارى(3)

فى=الدانىعمرو(بووأخرجهبه.إسحاقعن(2324)وأيضا،(2325)الشمبفىالمصنف(4)
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الصلاةكتاب
الاخرالتشهدوجوبباب

لقيتثم:قالجعفربنالحميدعبدعن،الحنفئبكرأبورواهوكذلك

،(1)صص

عنوروينا،مرفوعغيرموقوفاهريرةابىعنسعيدعنبهفحدثنىنوحا

ذلك.علىدلماوغيرهما(3)عباسوابن(2)ىلع

رخ-الاالتشهدوجوبباب

حدثناالوليد،أبوأخبرض!،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-1404

بنمحمداللهعبدأبووأخبرنا)ح(رمحبنمحمدحدثنا،سهلبنموسى

منصوربنيحيىبنتابنالعنبرىطاهرأبىابنصالحوأبوالحافظاللهعبد

!بمحمدبكرأبوحدثنا،(4القاضىمنصوربنيحيىحدثنا4):قالاالقاضى

سعد،بنالليثحدثنا:قالاحمادبنعيسىأخبرنا،الإسماعيلئإسماعيل

:قالأنهعباسابنعن،طاوسوعن،جبيربنسعيدعن،الزبيرأبوحدثنى

"التحيات:يقولوكان،القرآنيعلمناكماالتشهديعلمنالمججاللهرسولكان

سلاثم،وبركاتهاللهورحمةالنبئأيهاعليكسلاثم،للهالطيباتالصلواتالمباركات

محمدأأنوأشهد،الفهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعباد(!21/325وعلىعلينا

أبووقال؟إسحاق:2/802الذهبىوقال.بهالمعافىطريقمن37صالقرآنآىعدفى-البيان

من(2424)فىوتقدممنكرا.يعدفتفرده،صادقاكانوإننوحوأما،متروك:النيسابورىعلى

به.الحميدعبدعنثابتبنعلىطريق

أصح.الوقف:2/802الذهبىوقال.(2425)فىتخريجهتقدم(1)

.(2423)فىتقدم(2)

.(2422)فىتقدم(3)

.1/040الشاقمنالمنتخبوينظرمرارا.الصوابعلىوتقدم.م،س:فىليس(4-4)
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الاخرالتشهدوجوببابالصلاةكتاب

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.عيسىحديثلفظ.(1)"اللهرسول

(2)ص،
.وغيرهرمح

الكعبئ،محمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1504

،آدمبنيحيىحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا

ابنعن،طاوسعن،الزبيرأبوحذثنى:قالحميدبنالرحمنعبدحدثنا

.(3)انالقرمنال!ورةيعفمناكماالتشفديعقمنالمجؤالفهرسولكان:قالعباس

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

السكرىالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-4016

منصور،بنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادوغيره

حطانعن،جبيربنيونسعن،قتادةعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

عنوفيه،الحديثفذكر.بالناسصقىموسىأباأن،الزقاشىالفهعبدابن

الزاكئاتالطيباتالتحثات:بهيتكلمماأؤلفليقلالقعودعنلىكان"فإذا:عجيدالنبى

اللهعبادوعلىعليناالشلام،وبركاتهاللهورحمةالنبئأيهاعليكالسلاملله،

مسلمرواه.()"ورسولهعبدهمحمداأنوألتنهدالفهإلاإلهلاأنده!ثلأ،الصالحين

والترمذى،(974)داودوأبو،(2665)وأحمدرمح.بنمحمدعن(090)ماجهابنأخرجه(1)

الليثطريقمن(1954-ا952)حبانوابن،(570)خزيمةوابن،(1731)والنائى،(290)

.(034/60)مسلم(2)

به.ادمبنيحىطريقمن(1277)والنائى،(2892)احمدواخرجه.(3016)شيبةأبىابن(3)

.(034/61)مسلم(4)

داود=أبووعنه،(19665)أحمدوأخرجه.(3065)الرزاقوعبد،(888)المعرفةفىالمصنف(5)
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الصلاةكتاب
الاخرالتشهدوجوبباب

الززاق)1(.عبدعنوغيرهإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفى

ببغداد،الجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-4517

حدثنامنصور،بنأحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

هاش!موأبووالأعمشومنصورحمادأخبرنى،الثورىأخبرنا،الرزاقعبد

،إسحاقوأبو.اللهعبدعن،وائلأبىعنكلهم،الرحمنعبدبنوحصين

،نقولماندرىلاصليناإذاكنا:قالاللهعبدعن،الأحوصوأبىالأسودعن

السا،م،ميكائيلعلىالسلام،جبريلعلىالسلام،اللهعلىالسلام:نقول

فإذا،(2السلامهوالله"إن:.!ال!الفهردصولفعلمنا2)،و210/326النبيينعلى

النبىأيهاعليكالسلاموالطيباث،والصلواتلله،التحياتفقولوا:ممليتم

فىوائلأبوقالالضالحين".اللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهالفهورحمة

378/2/ونجئمقربطلثكلأصمابتقلتها"فإذا:ع!يىالنبىعن،اللهعبدعن،حديثه

.(3)"ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،صالحوعبل!مرسل

منصسور،بنأحمذحدثنا،إسماعيلأخبرنا،محمدأبووأخبرنا-1854

عبيد،وأبىالأحوصأبىعن،إسحاقبىأعن،سفيانحدثنا،يزيدحدثنا

،(972،973)داودأبووأخرجه.(404/62،63)ومسلم،(1398)والدارممما،(972)-

به.قتادةطريقمن(2167)حبانوابن،(190)ماجهوابن،(0631)والنسائى

.(404/64)مسلبم(1)

.س:فىليى(2-2)

.(2860)فىوتقدم.(899)عقبماجهوابن،(1704)أحمدطريقهومن،(6130)الرزاقعبد(3)
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الاخرالتشهدوجوببابالصلاةكتاب

منصورحديثمن""الصحيحفىأخرجاه.(1)نحوهجمزالنبىعن،الفهعبدعن

.(2)ىضمكماالفهعبدعن،وائلأبىعن،والأعمش

حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-9104

بنسعيدحدثناالبراز)3(،علىبنمحمودحدثناالأصبهاخ!،الشيخأبو

ومنصور،الأعمشعن،عيينةابنهوسفيانحدثنا،المخزومئالرحمنعبد

السلام:التشهدعلينايفرضأنقبلنقولكنا:قالالفهعبدعن،وائلىأبىعن

جمزاللهرسولفعفمنا.وميكائيلجبريلعلىال!لام،خلقهقبلالفهعلى

المخزومى)4(.عنصاعدابنرواهوكذلك.التشفد

حدثنا،التميمئأحمدأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5254

معشربوأحدثنا،إسرائيلأبىبنإسحاقحدثنا،مئالحضرهارونبنمحمد

عن،علقمةعن،إبراهيمعن،حمنئأبىعنيزيد،بنيوسف(البراء)

القرآنمنال!ورةيعفمناكماالتشفديعفمنا!فهالفهرسولكان:قالالفهعبد

عن،سنانبنصغدئرواهوبمعناهبتدثهد!)6(.إلاعلاة"لا:ويقول

عبيدةأبىطريقمن(3562)وأحمد.بهسفيانطريقمن(899)ماجهوابن،(1392)أحمدأخرجه(1)

.(2860)فىوتقدم.به

.(58-204/55)ومسلم،(6328)البخارى(2)

.10/526الكمالتهذيبوينظر)البزار،.:م،سفى(3)

.(2860)فىتقدم(4)

.32/477الكمالتهذيبالعود.أوالنبليبرىكانلأنهب"البزاء"لقب(5)

به.البراءمعشرأبىطريقمن1/275المحانىشرحفىالطحاوىأخرجه(6)
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كحالنبىعليالصلاةوجوببابالصلاةكتاب

القؤة.بعضيقوىالصحيحةبشواهدهوهو.1حمزه"بى

إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4021

حدثنا،يحيىبنمحمدحدثنامحمد،بناللهعبدأخبرنا،الفقيه،ظ326/21

عن،الأحوصأبىعن،إسحادتىأبىعن،وكيعأبوحدثناالوليد،أبو

فأ!بهالخطاببنعمرعنوروينا.(2)الصلاةتمامالتشهد:قال!الفهعبد

بتشهد)3(.إلاصلاةتجوزلا:قال!

كج!النبىعلىالصلاةوجوبباب

بنوكعبالأنصارى)4(مسعودأبىحديثالبابهذافىكضىوقد

ءصص(6)ء(5)و
وغيرهم.عبيد)7(بنوفضالةسعيدوابىعجرة

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-4022

الأزهر،بنأحمدالأزهرأبوحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

(1

(3

فىنعيموأبو،(5744)الأوسطوفى،(9922)والطبرانى،4/9041ملالكافىعدىابنأخرجه

وفيه:الهيثمىقال.حمزةأبىطريقمن(1571)البزارورواه.بهصغدىطريقمن4/236الحية

الله.شعاءإنيضرلاخلافبعضهمفىموثقينبرجالالبزارورواه،معينابنضعفهسنانبنصغدى

.2/014الزوالدمجمع

.الصلاةانقضاءالتشهد:بلفظوكغابىطريقمن1/275المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه

.(2865)فىتقدم

.(2889-2887)فىتقدم

.(2890،2891)فىتقدم

.(2892)فىتقدم

.(289؟)فىتقدم
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!ل!النبىعلىالصلاةوجوببابالصلاةكتاب

:قالإسحاقابنعن،أبىحدثناسعد،بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا

فىعليهصلىالمسلمالمرءإذاجملىطاللهرسولعلىالصلاةفىوحدثنى-

زيدبناللهعبدبنمحمدعن،التيمئ)1(الحارثبنإبراهيمبنمحمد-صلاته

(2)نصارىلأامسعودبىأعن،الخزرجبنبلحارثأخىنصارئالأربهعبدبنا

عندهونحنجمج!اللهرسوليدىبينجلسحتىرجلأقبل:قالعمروبنعقبة

نحنإذاعليكنصلىفكيف،عرفناهفقدعليكال!لامماأالفهرسوليا:فقال

له،يسألمالرجلأنأحببناحتى!غسملفهارسولفصمت:قالتنا؟صلافىصفينا

لآوعلىالأمى،النبئمحمل!علىصلاللهمفقولوا:علىصليتم"إذا:قالثم

الأفئالنبئمحمدعلىوبارك،إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليتكمامحمد،

قال.((مجيدحميدإنكإبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىباركتكما/محملإ،آلوعلى2/379

.(3)متصلحسنإسنادهذا:علئ

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4023

عن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدأخبرنا

عن،السباقبنيحيىعن،هلالأبىبنسعيدعنيزيد،(و327/21بنخالد

تشهلى))إذا:لظأف!راللهرسولعن،مسعودابنعن،الحارثبنىمنرجل

محمل!علىوباركمحملإ،آلوعلىمحمل!علىصلاللهم:فليقلالصلاةفىأحدكم

،1196)فىوتقدم،2/804المهذبفىكماالصوابهووالمثبهت"التميمى".:م،سفى(1)

.24/130الكمالتهذيبوينظروهـها.،(1856،1889،1987،0820

.7/021الإصابةوينظرالصوابهووالمثبهت"عن".:م،سفىبعده(2)

.(2888)فىتقدم(3)
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كتالنبىعلىالصلاةوجوببابالصلاةكتاب

علىوترحمتوباركتصليتكمامحمد،وآلمحمداوارحئممحمد،آلوعلى

ر!عبه.مسعودبناللهعبدقالهكذا.(1)"ذيجمحميذإنك،إبراهيمآلوعلىإبراهيم

أعلم.والله

سمعت:قالالساعدىسهلبنعتاسبنالمهيمنعبدوروى-2404

عوءوولاله،ؤفموءلا!نصلاة"لا:يقولكانك!ج!النبئأن،جدىعن،أبى

أبو.أخبرناهعطلىلمجه"اللهنبئعلىيصللملمنصلاةولا،عليهالفهاسميذكرلملمن

الصفار،أحمدبناللهعبدبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبد

المهيمن.عبدحدثنى:قالأبىحدثنا،البرىبحربنعلىبنالحسنحدثنا

(2)ص.
.فدكره

بروأياتهيحتجلاضعيفالمهيمنوعبد

.(4)ضعيفوإسناده

(3)
مرفوعاعائشةعنفيهوروى.

(2

(3

(4

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-2504

ظاهر؟نظرأحديثالهذأالحاكمتصحيحوفى:القيمأبنقال.إسنادهوصحح،1/269الحاكم

.56!صالأفهامجلاء.بجرحولابعدالةمعروفينغيروشيخهالسباقبنيحىفإدأ

به.بحربنعلىطريقمن1/355والدأرقطنى،(1095)الرويانىوأخرجه.269/1الحاكم

ضعفعلىلات!كاقهمضعيف:الزوائدفىبه.المهيمنعبدطريقمن(040)ماجهابنوأخرجه

المهيمن.عبد

عليهالكلامينظر.عباسبنأبىأخوالمدنىالأنصارىالساعدىسهلبنعباسبنالمهيمنعبدهو

،5/1982والكامل،3/411والضعفاء،6/67والتعديلوالجرح،6/137الكبيرالتاريخ:فى

ضعيف.:1/525الخقريبفىحجرأبنقال.18/440الكمالوتهذيب

أقصنى:الدأرقال.الجعفىوجابرشمربنعمرووفيه.عائشةحديثمن3فى1/5الدارقطنىأخرجه

.ضعيفان
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جمح!النبيعلىالصلاةوجوببابالصللأةكتاب

موسى،بنالفهعبيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

لو:قالمسعودأبىعن،علىبنمحمدعنجابر،عن،إسرائيلحدثنا

.(1)ختلاصلاكأأنلرأيت!لمجصمحمدآلعلىفيهاأصلىلاصلاةصقيت

أبوحدثنا،بالكوفةالتميمئخشيشبنعلىبنمحمدوأخبرنا-2604

بنمحمدحصينأبوحدثنا،الطلحئمعاويةبنيحيىبناللهعبدبكر

مالكأبوحدثنا،ميمونبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،حبيببنالحسين

بنالفهعبيدحدثنامحمد،بنإبراهيموحذثناقال:.شريكعن،الجنبئ

مسعودأبىعن،جعفرأبىعنجابر،عنجميعا،،إسرائيلعن،موسى

لاوعلىمحمدعلىفيها،ظ327/21أصفىلاصلاةصفيتلو:قالالبدرئ

.(3)ضعيفوهوالجعفئجابربهتفرد.(2)متتأنهارأيتمامحمد

التوفيق.وبالله.(4)كفايةالضلاةصفةبابوفىههنامضىوفيما

فليعدالتشهدفى!سيه!النبىعلىيصللممن:قالأنهالشعبىعنورؤينا

عنأرطاةبنالحجاخ!عنمعناهوروينا.()صلاتهتجزئلا:قالأو.صلاته

الحسين.بنعلىبنمحمدجعفرأبى

به.موسىبناللهعبيدطريقمن1/355،356الدارقطنىوأخرجه.1/539والتاريخالمعرفة(1)

به.وإسرائيلسريكعن6/197،198العللفىالدارقطنىذكره(2)

.(1275)عقبتقدم(3)

.(2894-2887)فىتقدم(4)

الشعبى.عنخالدأبىبنإسماعيلطريقمن(907)عقبالمعرفةفىالمصنف(5)
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بالتسليمالصلاةمنالتحللوجوببابالصلاةكتاب

بالتسليمالصلاةمنالتحللوجوبباب

الفقيه،إسحاقابتبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2754

بنالفهعبدعن،سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،غالببنمحمدأخبرنا

قال:قاللتماجبهطالبأبىبنعلىعن،الحنفيةابنمحمدعن،عقيلبنمحمد

التسليئم")1(.وإصلالهاالتكبيز،وإحرامهاالطهور،الصلاة"مفتاح:ك!ي!الفهرسول

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىالحسنأبوأخبرنا-2854

إبراهيم،بنحسانأخبرنا،عمرأبوحدثنا،مسلمأبوحدثناالضفار،عبيد

380/2سعيدأبىعن،نضرةأبىعنالثورئ،مسروقبنسعيد/عن

وتحريمهاالوضوء،الصلاة"مفتاح:قالك!ي!الفهرسولأنل!جبهالخدرئ

ابنزعمفيماهكذاالضريرعمرأبوبهتفرد.(2)((التسليموتحليلهاالتكبير،

،(4)حسانعنهلالبنحبانعليهتابعهوقد،الحفاظمنوكثير3عد

به.تفردالذىهوفحسان

أبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرناوقد-2954

حدثنا،العيشىالله(عبيد)حدثنا،الذميكأبىابنالعباسأبوحدثنا،عمرو

.(2293،0430،3419)فىوتقدم.(484)الصغرىفىالمصنف(11

من1/132والحاكم،2/783عدىوابن.بهمسلمأبىعن(2390)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(21

.يخرجاهولممسلمسرطعلىالإسنادصحيححديثهذا:الحاكموقالبه.عمرأبىطريق

صاعد.ابنعن783/2عدىابنذكره(31

به.هلالبنحبانطريقمن2/784الكاملفىعدىابناخرجه(41

.147/19الكمالتهذيبوينظر"عبد".:والكامل،مفى(5)
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بالتسليمالصلاةمنالتحللوجوببابالصلاةكتاب

:قالسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،سفيانأبىعن،إبراهيمبنح!ان

والتسليمتحريمها،والتكبيرالوضوء،الصلاة"مفتاح:ك!ج!الفهرسولقال

أبىوحديث،السعدىطريفسفيانأبىعنالمحفوظهوهذا.ا"--

عليه.يدور(و328/21سعيد

الضفار،عبيدبنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-5354

حنيفة،أبىعن،المقرئيعنىالرحمنعبدأبوحدثنا،موسىبنبشرحدثنا

قال:قالأنهالخدرىسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،سفيانأبىعن

وفىتحليلها،والتسليمتحريمها،والثكبير،الصلاةمفتاح"الوضوء:جمبيهللهارسول

أبوقالغيرها".ومعهاالكتاببفاتحةإلاصلاةتجزئولا،تسليمركعتينكل

:قال"؟تسليمركعتينكل"فى:يعنىما:حنيفةلأبىفقلت:الرحمنعبد

.(3)سفيانأبىعنوغيرهمسهربنعلئرواهوكذلكالتشقد)2(.يعنى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5314

ذر،بنعمرعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

(1

(2

(3

طريهتمن(121)ديعلىأبوجهوأش.بهالدميكأبىابنعن2/784الكاملفىعدىابناخرجه

.متروكوهو.سنهيانأبىعن08د/2الذهبىوقال.بهسنهيانأبىطريقمن(5882)وتقدم.بهحسان

بشرطرية!!ت13.صحنينمةأبىمندفىنعيمأبووأخرجه.(36)مامالإخلفالقراءةفىالمصنف

به.المقرئطريهتمن1/365،366والدارقطنى.بهموصىابن

هذا:(306)الزجاجةمصباحوفى.بهمسهربنعلىطريقمن(276،839)ماجهابنأخرجه

سفيانأباتابعأعن.ضعفهعلىأجمعوا:البرعبدابنقالالسعدى...سمانأبو،ضعيهفإسناد

صحيحه.فىحبانابنرواهكما،قتادة
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شيئاالقرانمنيحسنلمإذاالقراءةمقاميقومالذكربابالصلاةكتاب

قبلصلاتهاخرفىقعدإذابملىتواللهرسولكان:قالربا!أبىبنعطاءعن

،(1)التسليمينزلأنقبلوذلك،بوجههالناسعلىأقبلالتشهد

شيئاالقرآنمنيحسنلمإذاالقراءةمقاميقومالذكرباب

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-4032

ابنيعنىإسماعيلحدثناالختلئ)2(،موسىبنعبادحدثناداود،أبوحدثنا

،جدهعن،أبيهعن،الزرقئرافعبنخلادبنعلىبنيحيىأخبرك!،جعفر

صلى،الذىالرجلحديثيعنىفقصلمج!.اللهرسولأن،رافعبنرفاعةعن

تشهدثم،اللهأمرككمافتوضأالصلاةإلىقمت"إذا:صلجح!النبئعلمهفيماوقال

فىوقالوهلله".وكبزهاللهفاحمدوإلا،بهفاقرأقرآنمعككانفإنكبر،ثم،فأقم

.(4)"صلاتكمنانتقمست)3(شيئامنهانتقصت"وإن:اخره

المحبوبئ،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4533

سعيدبنقتيبةحدثنا،الترمذى(ظ328/21عيسىبنمحمدعيسىأبوحدثنا

بنيحيىعن،جعفربنإسماعيلحدثنا:قالاالسعدىحجربنوعلئالثقفئ

.()بنحوهفذكرهالزرقى.رافعبنخلادبنيحيىبنعلى

به.ذربنعمرطريقمن117/5الحليةفىنعيمأبووأخرجه.(944)المعرفةفىالمصنف(1)

.2/322الأنسابوينظر.""الحنظلى:سفى(2)

.""لينتقص:2صفى(3)

.(767)دأودأبىصححفىالألبانىوصححه.(861)داودأبو(4)

عن:فيهو،وحدهحجربنعلىعن(302)مذىالتروسنن-الثاهدذكردون-1/243الحاكم(5)

وأنه-،الخطيةالنسخجميعمنسقط"أبيه"عنأنإلىشاكرالشيخوأشار.جدهعنعلىبنيحيى
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2/813

شيئاالقرآنمنيحسنلمإذاالقراءةمقاميقومالذكربابالصلاةكتاب

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلىبشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-3454

أبوحدثناالبرجلاش!،الخليلبنأحمدحدثناالرزاز،عمروبنمحمد

أوفىأبىبناللهعبدعن،السكسكىإبراهيمعن،المسعودئحدثنا،النضر

شيئافعلمنى،القرانأحسنلاإنى:فقالكج!القهرسولىإلىرجلجاء:قالى

ولاأكبر،والله،اللهإلاإلهولا،اللهوسبحان،لفه"الحمد:قال.آنلقرامنيجزينى

فماذا،لربىهذهاللهرسولىيا:قالىعليهنعقدفلقا؟لفه".إلاقؤةولاحول

:قال."وعافنىوارزقنىواهدنىوارحمنىلىاغفزاللهثم:"قل:قال؟لنفسىقولىأ

.(1)"ريخلامنيديههذاملأ"قد:!ح!جمالطرسول!قال،وئىثمعليهنفقبض

اللهعبدأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5354

حدثنا،الهلالىحسنبنعلئحدثناالشئيباش!،يوسفبنيعقوببنمحمد

أتى:قالىأوفىأبىابنعن،ال!كسكىإبراهيمعن،مسعرحدثنا،نعيمأبو

مافعلمنىشيئا،القرانمناخذأنأستطيعلاإنى:فقالرجلمح!مبالنبئ

ولاأكبر،واللهالفه،إلاإلهولالفه،والحمد،الله"سبحان:قالى.القرانمنيجزينى

فما،للههذا:فقالى،هذانحوأوذهبأوفقام:قالىبالئه".إلاقؤةولاحول

وربما:مسعرقالوارزقنى".وعافنىوارحمنىلىاغفزاللهم"قل::قال؟لى

.(2)دلاخأبىمنبعضهاستفهمت

علىطريقمن(545)خزيمةوابن،(1631)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.الصوابلموافقة=أثبتها

به.حجرابن

به.المسعودىطريقمن(09194)أحمدوأخرجه.(184)الإمامخلفالقراءةفىالمصنف(1)

=حبانوابن،(544)خزيمةوابن،(923)والشائىبه.نعيمابىعن(19138)أحمدأخرجه(2)
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تسقطلاقال:ومننسى.عمنالقراءةتسقطقال:منبابالصلاةكتاب

إبراهيم:عن،الذالانىيزيدخالدأبىعن،الثورىسفيانورواه

قوهيار،بنمحمدبنالعتاسأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناه-0364

،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلى(و329/21أخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا

إلىرجلجاء:قالأوفىأبىابنعن،إبراهيمعن،الواسطىيزيد4عن

مافعلمنى،القرآنمنشيئاأحسنلاإنىاللهرسوليا:فقاللمج!النبى

ولاأكبر،والله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان:))قل:فقال.منهيجزينى

"قل::قال؟لىفمالربىهؤلاء:فقالرجعثمفذهب."باللهإلاقوةولاحول

ولىفلماعئى".واعفوعافنى،وارزقنى،واهدنى،وارحمنى،لى،اغفزالفهم

.(1)"ريخلامنيدهملأفقدهذا"أما:ك!جواللهرسولقالالرجل

تسقطلاقال:ومننسى.عمنالقراءةتسقطقال:منباب

بوأحدثنا:لواقاوغيرهالمزكىإسحاقبىأبنازكريابوأأخبرنا-3704

أنجرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

أبوأخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبووأخبرنا)ح(مالك

ابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكر

عن،التيمىإبراهيمبنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن،مالكحدثنا،بكير

بالناسيصفىكانز!عنهالخطاببنعمرأن،الرحمنعبدبنسلمةأبى

.(885)النسائىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.مسعرطريقمن(1809)=

من(منتخب-523)حميدبنوعبد.بهوكيعطريقمن(832)داودوأبو،(01191)أحمدأخرجه(1)

*-.(742)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهالثورىطريق
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2/382

تسقطلاقال:ومننسى.حكمنالقراءةتسقطقال:منبابالصلاةكتاب

كانفكيف:قال.قرأتما:لهقيلانصرففلمافيها،يقرأفلمالمغرب

.(1)نذإبأسفلا:قالحسنا.:قالواوالسجود؟الركوع

عن،رجلعنأيضاويرويهالقديمفىالشافعئيذهبكانهذاوإلى

ماويضعف.(2)سلمةأبىروايةبمعنىعمرعن/،أبيهعنمحمد،بنجعفر

الضلاة.أعادعمرأن،النخعىوإبراهيمالشعبىعنالقضةهذهفىروى

أحد.ينكرهلاعمرالوعندبالمدينةيحدثهسلمةوأبو:قال.مرسلتانبأنهما

بنعمرنصرأبووالشعبىإبراهيمبحديثأخبرناوقد-4538

شيبانبنإسحاق(ظ329/21ابنمحمدأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبد

حدثنا،طلحةبنكاملحدثنا،نجدةبنمعاذأخبرنا،بهاالهروىالبغدادى

بنعمرأن،النخعىإبراهيمعن،سليمانأبىبنحمادعن،سلمةبنحقاد

فرغفلقا،سلمحتىشيئايقرأفلمالمغربصلاةبالناسصقىرجبهالخطاب

أنزلهافجعلت،الشامإلىعيراجقزتإنى:فقالشيئا.تقرألمإنك:لهقيل

:قالوأحمالها.وأحلاسهاوأقتابهافبعتهاالشتامقدمتحتى(3)منقلةمنقلة

وأعادوا)4(.عمرفأعاد

البغدادئ،إسحاقابنمحمدأبوأخبرنا،نصرأبووأخبرنا-5394

.(3919)فىوتقدم.237/7والشافعى(1187)المعرفةفىالمصنف(1)

الشافعى.عن(1187)عقبالمعرفةفىالمصنف(2)

.(لق)ن11/674اللسانينظرالسفر.مراحلمنالمرحلة:المنقلة(3)

المدينةأهلعلىالحجةفىالثيبانىالحسنبنومحمد،(139)الاثاركتابفىيوسفأبوأخر!(4)

به.سليهمانأبىبنحمادطريقمن237/1،238
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تسقطلاقال:ومننسى.عمنالقراءةتسقطقال:منبابالصلاةكتاب

براهيمإعن،حمنئبىأعن،حمادحدثنا،ملكاحدثنا،نجدةبنمعاذأخبرنا

لا.:قال؟نفسكفىأقرأتالمؤمنينأميريا:قالالأشعرىم!وسىأباأن

.الضلاةفأعادتقرأ.لمفإنك:قال

حدثنا،معاذأخبرنا،محمدأبوأخبرنا،نصرأبووأخبرنا-4"54

قالالأشعرىموسىأباأنالشعبىعن،عونابنعن،حمادحدثنا،كامل

فأمرلا.:قال؟نفسكفىأقرأتالمؤمنينأميريا:رضربخهالخطاببنلعمر

.(1)مهبالصلاةوأعاد،وأقاموافأذنواالمؤذنين

وروإية،الشافعئقالكمامرسلةوالشعبىإبراهيمعنالرواياتوهذه

موضعفىبالمدينةوحديثه،مراسيلأصحفهومرسلةكانتوإنسلمةأبى

منأسندقدالشعبىحديثأنإلاأحا،ينكرهلاالشافعئقالكماالواقعة

بالنسيانتسقطلاوأنهاالقراءةوجوبفىبالسنةأشبهوالإعادةآخر.وجه

.الأركانكسائر

إسحاقأبوأخبرنا،الفارسىإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-1454

حدثنا،فارلسبنسليمانبنمحيدحدثنا،الأصبهالئاللهعبدبنإبراهيم

يعنىعامرعن،يونسأخبرنا،قبيصةحدثنا،البخارىإسماعيلبنمحمد

يقرأفلمعمرصلى:قالموسىأبىختنعياضابنيعنىزيادعن،الشعبى

عونابنطريقمن(صالحابنهمسائل-173،174وأحمد.)ص،(2754)الرزاقعبداخرجه(1)
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الصلاةكتاب

.(عاد)1فأ

تسقطلاقال:ومننسى.عمنالقراءةتسقطقال:منباب

2/383

عمار:بنعكرمةبهاتفزدثالثةروايهي!فيهل!بهعمرعنروىوقد

بنأحمدسعيدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا(و42021-4/330

على،بنعاصمحدثنا،ال!دوسئحفصبنعمرحدثنا،الثقفئيحقوب

ابنالمقرئأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(عماربنعكرمةحدثنا

بنالملكعبدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرناببغداد،الحمامى

ضمضمعن،عماربنعكرمةحدثنا،شعبةحدثنا،عتابأبوحدثنا،محمد

بنعمربناصفى:قال!الراهببنحنظلةبنالقهعبدعن،جوسابن

الركعةفىقامفلما،شيئاالأولىالركعةفىيقرأفلم،المغرب!حنهالخطاب

فلما،وسورةالكتاببفاتحةفقرأعادثم،وسورةالكتاببفاتحةقرأالثانية

شعبة.حديثلفظ.(2)مفسمابعدسجدتينسجدصلاتهمنفرغ

سجدتىسجدثم،صلاتهفصفىمضىثم:علىبنعاصمروايةوفى

الوجههذاعلىالروايةوهذه.فسها)3(شيئا.:قولهعندوزاد.سلمثم،وه!لا

أكثرالرواياتوسائر،جوسبنضمضمعنعماربنعكرمةبها/تفزد

أعلم.والفهمرسلا.بعضهاكانوإنوأشهر

به.يون!طريقمن(صالحابنهمسانل-174)صأحمدوأخرجه.3/365البهيرالتاريخ(1)

طريهتمن1/144المعانىشرحفىوالطحاوى.بهعلىبنعاصمعن(بغية-183)الحارثأخرجه(2)

علىالمصنفكلاموتقدم.بهعكرمةطريقمن5/66سعدوابن،(2751)الرزاقوعبد.بهشعبة

.(652)عقبعكرمة

"نشها".:مفى(3)

-628-



...السبعةالأحرفمننزلماعلىالقراءةوجوببابالصلاةكتاب

أقرأ.ولمصليتإنى:قال!رجلاأن،د!بهعلىعنالحارثروايةوفى

نإوهذا.(1)صلاتكتمت:قال!.نعم:قال!والسجود؟الركوعأتممت:قال!

الأخبارمنمضىمابدليل؟السورةقراءةأوالجهرتركعلىفمحمول!صخ

.(4)هبيحتبئلاالأعوروالحارث.(3)القراءة(2)إيجابفىالمسندة

السبعةالأحر!مننزلماعلىالقراءةوجوبباب

الفغاتمنغيرهندون

ببغداد،العدل!بشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4345

أخبرنا،الزمافىئمنصوربنأحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

بنالمسورعنالربير،بنعروةعن،الزهرئعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبد

بنعمر(ظ330/21سمعاأنهما،القارئعبدبنالرحمنوعبدمخرمة

فى"الفرقان"سورةيقرأحزامبنحكيمبنبهشاممررت:يقولز!بهالخطاب

لمكثيرةحروفعلىيقرأهوفإذا،قراءتهفاستمعتعج!الفهرسول!حياة

سلم،حتىنتظرتفا،لصلاةافى(وره)أساأنفكدت،!علفهارسوليقرئنيها

قال!:تقرؤها؟أسمعكالتىلسورةاهذهأقرأكمن:فقلتئهابردلئبتهسفمفلفا

لهو!صاللهرسول!إن،واللهكذبت:لهقلت:قال!.جمراللهرسول!أقرأنيها

به.الحارثطريقمن(0274)شيبةأبىوابن،(2749)الرزاقعبدأخرجه(1)

"إيجاد".:مفى(2)

.(2405-2395)فىتقدمماينظر(3)

.(33)قبلترجمتهمصادرتقدمت(4)

.6/101النووىبشرحمسلمصحيحوأواثبه.أعاجله:أى(5)
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...السبعةالأحرفمننزلماعلىالقراءةوجوببابالصلاةكتاب

يا:فقلت!عاللهرسولإلىأقودهفانطلقتتقرؤها.التىال!ورةهذهأقرأنى

تقرئنيها،لمحروفعلى""الفرقانسورةيقرأهذاسمعتإنى،الفهرسول

يااقرأها)1(عمر،يا"أرسله:!كالنبئفقال.""الفرقانسورةأقرأتنىوأنت

قالثم."أنزلت"هكذا:جمبهرالنبئفقال،لصمحتالتىالقراءةعليهفقرأ."هشام

فقالط!غعج!،النبئأقرأنىالتىالقراءةفقرأتعمر".يا"اقرأجم!يهو:النبئ

سبعةعلىأنزلا!قرآن"إن:!ءا!ثهرصلهـلثم."أنزلت"هكذا:ه!عالنبئ

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"رسيتمامنهفماقرءوا،أحرفي

عقيلحديثمنالبخارىوأخرجه،الرزاقعبدعنحميدبنوعبدإبراهيم

الرهرى)3(.عنويونس

أبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-4044

بنوعلئالفراءالوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبد

أبىبنإسماعيلحدثناعبيد،بنيعلىحدثناقالا:الدرابجردىالحسن

جدهعن،ليلىأبىبنالرحمنعبدبنعيسىبناللهعبدعنخالد،

المسجد،فىجالساكنت:قالكعببنأبىعن،ليلىأبىبنالرحمنعبد

قراءةسوىقراءةفقرأاخرجاءثم،عليهأنكرتهاقراءةفقرأرجلفدخل

فقلت:بئي!اللهرسولعلىدخلنا،و331/21انصرفافلما،صاحبه

"اقرا".:التخريجمصادرفى(1)

عنمالكطريقمنوتتدم.(2943)مذىوالر،(278)أحمدطريقهومن،(03692)الرزأقعبد(2)

.(9592)ىلزهرا

تعليقا.ذكرهايون!ورواية،(4992،6936،0755)والبخارى،(.../818)مسلم(3)
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...السبعةالأحرفمننزلماعلىالقراءةوجوببابالصلاةكتاب

قراءةسوىهذاقرأثم،عليهأنكرتهاقراءةقرأالرجلهذاإن،اللهرسوليا

فقرأ"اقرأ".:للآخرقالثم،فقرأ"اقرأ".:للرجل!حيهاللهرسولفقال.صاحبه

سقطشأنهطحسن!ةاللهرسولرأيتفلما"أصبتما".:أو"أحسنتما":!مال

!والفهلرسهرأىفلقا:قال،(1)الجاهليةفىكنتأنىووددت،نفسىفى

ثم،فرقااللهإلىأنظروكأنىعرقاففضت،صدرىفىبيدهضربغشينىما

:قال."حرفيعلىالقرآناقرأأنإلئ،أرسلربىإنكعببنأبى"يا:قال

384/2علىالقرآناقرأأن،الثانيةعلئفردأمتى.على/هونربيا:عليه"فرددت

لمعبعةعلىاقرأأن،الثالثةعلىفرد.أمتىعلىهونربيا:"قلتقال.2"!رح

اغفزاللهم،لأمتىاغفزاللهم:فقلتتسألنيها.مسألةرددتهارد؟بكلولك،أحرف

.(3)"السلامعليهإبراهيمحتىالخلقفيهإلئيرغبيومإلىالثالثةوأخرت،لأمتى

عن،أبيهعننمير،بناللهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

فىكنتإذولاالتكذيبمننفسىفىفسقط:قالأنهإلا،إسماعيل

الجاهليةفىكنتإذولاعلىوكبرنفسىفىسقط:()غيرهوقال.(4)الجاهلية

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

غيرالشيطانمنونزغةخاطرنفسهفىوقعأنهعلىيحملأنينبغىمماهذا:عياضالقاضىقال

بعظيملي!تأءا!مقلاواختلافبعدهممنإيمانفوقعنهماللهرضىالصحابةإيمانلأن؟مستقرة

.108/3المعلمإكمالالشهات.فىالموقع

"حرفين".:التخريجمصادرفى

،(.../082)ومسلم،(21171،17921)وأحمد.بهيعلىطريقمن(3844)عوانةابوأخرجه

به.إسماعيلطريقمن(074)حبانوابن

.(082/273)مسلم

.(1855)نعيهملأبىالمستخرجالمسندينظر
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الصلاةكتاب

ماكبرعلئ.

...السبعةالأحرفمننزلماعلىالقراءةوجوبباب

منعليهقراءةالأصبهافيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-4554

الصباحبنمحمدبنالحسنحذث،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا،أصله

عن،الحكمأخبركأ.:قالشعبةحدثناعتاد،بنيحيىحدثناالرعفراكأ،

جبريلأتاه!اللهرسولأن،كعببنأبىعن،ليلىأبىابنعن،مجاهد

ظأ21/331متكوأنتأمركيأوجلعرلفهاإن:قال،غفاربنىأضاة)1(عندوهو

نإ،ومغفرظظمعاقالله"أسأل:لمجسجالفهر!صلفقال.حرفعلىالقرانتقرأأن

تقرأأنوأمتكأنتيأمركوجلعرالفهإن:!قالعادشمهذا".تطيقلاأمتى

:!العا!ثمهذا".تطيقلاأمتى"إن:!كالطرسولفقال.حرفينعلىالقران

:قال.أحرفثلاثةعلىالقرانتقرأأنوأمتكأنتيأمركوجلعرالفهإن

وجلعزللهاإن:فقالأتاهثم."ذلكتطيقلاأفتىإن،ومغفرتهمعافاتهالفه"أسأل

عليهقرءواحرفأى،أحرفسبعةعلىالقرانتقرأأنوأمتكأنتيأمرك

معاذبنومعاذغندرحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.أصابوا)2(فقد

(3)ريو
شعبه.عن

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبووأخبرنا-4654

حدثنا،همامحدثنا،عفانحدثنا:قالالرعفراكأمحمدبنالحسنحدث

:قالكعببنأبىعنصرد،بنسليمانعن،يعمربنيحىحذثنى،قتادة

.53/1النهايةينظرالغدير.:الحصاةبوزنالأضاة(1)

به.شعبةطريق!ن(938)والنسائىمختصرا،(1478)داودوابو،(17221)احمدأخرجه(2)

.(182)مسلم(3)
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...السبعةالأحرفمننزلماعليالقراءةوجوببابالصلاةكتاب

تقرئنىألم:فقلتلمجح!النبئفأتينا،خلافهاقراءةمسعودابنوقرأايةقرأت

قالى:وكذا؟كذاتقرئنيهاألم:مسعودابنقالى"بلى".:قالىوكذا؟كذاآية

قالى:.أجملولاأحسنكلاناما:قلتفجمل".فحسن"كلاكما:قالى."بلى"

علىأمحرفيأعلىلى:فقيلالقرآنأقرئتأئى"يا:وقالصدرىفىفضرب

علىلى:فقيل.حرفينعلى:فقلت.حرفينعلىمعى:الذىالملذفقال؟حرفين

سبعةبلغحتى.ثلاثة:ففلث.ثلاثةعلىمعى:الذىالملذفقال؟ثلاثةأمحرفين

"سميع"حليم"عليم"رحيم"غفور:قلت.كافيشافيإلافيهاليس:قالأحزفي.

بعذاكاب")1(.رحمةأوبرحمةعذابآيةتختملمماهذا،نحو"حكيم"عزيز"عليم

.(2)فأرسلهقتادةعنمعمرورواه

إسماعيلأخبرنا،ادببغديشرانابن(و21/332الحسينبوأأخبرنا-4754

أخبرنا،الرزا!تىعبدحدثنامنصور،بنأحمدأخبرناالصفار،محمدابن

عن،عباسابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهرىعن،معمر

أستزيذهأزلفلمفراجعئه،حرفيعلىالسلامعليهجبريل"أقرأنى:قالىلمجمالنبى

فىالأحرفهذهوإنما:الزهرىقالىأحزفي".سبعةإلىانتهىحتىويزيذ:ى

"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)حرامولاحلالىفىيختلفليسالواحدالأمر

طريقمن(4771)داودوأبو،(94112،05112)أحمدوأخرجه.(5301)الصغرىفىالمصنف(1)

.(1310)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.همام

به.معمرطريقمن(20371)الرزاقعبداخرجه(2)

مسلموأخرجه.(2858)احمدوعنه،(20370)الرزاقوعبد،(ا"45)الصغرىفىالمصنف(3)

به.الزهرىطريقمن(819/272)
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...السبعةالأحرفمننزلماعلىالقراءةوجوببابالصلاةكتاب

يونسحديثمنالبخارىوأخرجه،الرزاقعبدعنحميدبنعبدعن

الزهرى)1(.عنوعقيل

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4548

شقيقعن،الأعمشعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

حدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا/)ح(385/2

شعبة،أخبرنا،مرزوقابنهوعمروحدثنا:قالامسلموأبوالقاضىيوسف

مسعودابنيعنىاللهعبدعنيحدثوائلأباسمعت:قالالأعمشعن

والتنطعوإياكم،علمتممااقرءوا،متقاربينفوجدناهمالقراءةسمعت:قال

حديثلفظ."و"أقبل"و"تعال""هلم:أحدهمكقولهوفإنما،والاختلاف

:وقال.سمعتقدإنى:القهعبدقال:قالنميرابنحديثوفى.شعبة

و"أقبل")2(.:قولهيذكرولمعقمتم.كمافاقرءوا

بنمحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا

سبعة:قوله:عبيدأبوقال:قالالعزيزعبدبنعلئأخبرنا،الكارزىالحسن

الحرففىيكونأنمعناهوليس،العربلغاتمنلغاتسبعيعنى.أحرف

السبعاللغاتهذه:يقولولكن،قطبهيسمعلمماهذا،أوجهسبعةالواحد

.(3219،4991)والبخارى،(.../819)مسلم(1)

فىجريرابنطريقهومن،1/032تفسيرهفىالرزاقعبدوأخرجه.(4901)الصغرىفىالمصنف(2)

أبىوابن،تفسير(-34)منصوربنوسعيد،(46511)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،13/77تفسيره

به.الأعمشطريقمن(0914)الأوسطوفى،(8680)والطبرانى،(52930)شيبة
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...السبعةالأحرفمننزلماعلىالقراءةوجوببابالصلاةكتاب

وبعضه،هوازنبلغةوبعضه،قريشبلغةنزلفبعضه،القرانفىمتفرقة

،اللغاتسائروكذلك،اليمنأهلبلغةوبعضه،ظ332/21،هذيلبلغة

.فذكرهمسعود.ابنقولذلكلكيبئنومقاواحا،كلههذافىومعايخها

ثم."و"أقبل"و"تعال""هلم:كقولكهوإنما:سيرينابنقالوكذلك:قال

(1)(واحدةزقيةإلاكانت)إن:مسعودابنقراءةفى:فقالسيرينابنفسره

هذاوعلىواحد،فيهماوالمعنى.(29:أيسؤصدصمهوم!صحيحة:قراءتناوفى

.(2)اللغاتسائر

حدثنا،المروزىأحمدبننصرويهبنمحمدسهلأبوأخبرنا-4904

إبراهيمحدثنا،إسحاقبنإسماعيلإسحاقأبوحدثنا،(3)بنخابنبكرأبو

فىمالكبنأنسعن،الزهرىعنسعد،بنإبراهيمحدثنا،حمرابن

فأمره،ثابتبنزيدل!!عبهعفانبنعثماندعاحينالقرانجمعقصة

هشامبنالحارثبنالرحمنوعبدالعاصبنوسعيدالزبيربناللهوعبد

ثابتبنوزيدأنتماختلفتمما:وقال،المصاحففىالصحفينسخواأن

فىالصحففكتبوا.بلسانهمنزلفإنما،قريشبلسانفاكتبوهفيه

الرهطفقال"التابوت"،فىثابتبنوزيدهمفاختلفوا،المصاحف

إلىاختلافهمفرفعوا"التابوه".زيد:وقال"التابوت".:القرشيون

.21هصاذالومختصرينظر(1)

.3/159،160عبيدلأبىالحدي!وغريب،(4801)الصغركمافىالمصنف(2)

مرة.غيراصواباعلىوتقدم"حبيب".:م،سفى(3)
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...السبعةالأحرفمننزلماعلىالقراءةوجوببابالصلاةكتاب

قال.قريشبلسانفإنه،248:البقرةأ""التابوتاكتبوهفقال!:ر!بهعثمان

اخرفىموصولاالتابوتبقضةحمنئبنإبراهيمحدثناهكذا:إسماعيل

الزهرى:قولمنفجعلهالحديثمنالوليدأبووفصله،\حديثه

بنإسماعيلحدثنا،خنبابنبكرأبوحدثنا،سهلىأبوأخبرنا-0504

:شهابابنقالقال!:سعدبنإبراهيمعنالوليد،أبوحدثنا،إسحاق

العاصبنسعيدوقال!"التابوه".:زيافقال!،""التابوتفىيومئذواختلفوا

اكتبوها)2(:فقالر!جهعثمانإلىاختلافهمفرفعوا.""التابوت:الزبيروابن

.(3)بلسانهمفإنه"ادابوت"

منصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبو(و333/21أخبرنا-4051

أب!ابنحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،النضروئ

.أسنة)4القراءة:قالئابتبنزيدعن،زيدبنخارجةعن،أبيهعنالرناد،

سن!القراءاتوفىالحروففىقبلنامناتباعأنأعلمواللهأرادوإنما

اثتىالقراءاتمخالفةولا،إمامهوالذىالمصحفمخالفةيجوزلا،متبعة

البهرىفىوالنسائى،(4987)الخارىوأخرجه.اها-148/7النبرةدلائلفىالمصنف(1)

.التابوتذكرفيهولي!به.سعدبنإبراهيمطريقمن(7988)

إاكتبوه،.:مفى(2)

العبفىوالمصنف،(4506)حبانابنوأخرجه.اها-148/7النبرةدلائلفىالمصنف(3)

به.سعدبنإبراهيمطريقمن(3104)مذىوالشبه.الوليدأبىطريقمن195/1-197

صحيح.حسن:وقال

الزنادأبىابنفيه:الهيثمىقال.(4855)الطبرالىطريقهومن،تفسير(-67)منصوربنسعيهدسنن(4)

.2/115الزوائدمجمع.ضعيفوهو
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يتمهافلاصلاتهمنيسرقفيمنروىمابابالصلاةكتا!

التوفيق.وبالله،منهاأظهرأواللغةفىسائغاذلكغيركانوإن،مشهور!هى

حكيم""عليمبدل"رحيم"غفورقراءةإجازةفىوردتالتىالأخبارماوأ

يختملمماموضعهغيرفىذلكقرأفإذا،الوحئبهنزلمماذلكجميعفلأن

منوآيةسورةمنايةقرأفكأنه،بعذابرحمةأورحمةبايةعذابآيةبه

فىايراءةعليهاستقرتماوالأصل،كذلكبقراءتهايأثمفلاأخرىسورة

فىالسلامعليهجبريلبهعارضهمابعدلمج!اللهرسولفيهاتوفىالتىالسنة

الذفتين.بينإثباتهعلىالضحابةاجتمعتثم،مرتينالسنةتلك

يتمهافلاصلاتهمنيسرقفيمنروىماباب

بنيحيىزكرياأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0524

386/2أبو/حدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،العنبرىمحمد

الأوزاعى،عن،مسلمبنالوليدحدثنا،القنطرىموسىبنالحكمصالح

قال:قالأبيهعن،قتادةأبىبناللهعبدعنكثير،أبىبنيحيىعن

اللهرسوليا:قالوا."صلاتهيسرقالذىسرقةالناس"أسوأ:!لمججواللهرسول

.(1)(1لمجودهاولاركوعهاييم"لا:قال؟صلاتهيسرقكيف

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4053

بنالحميدعبدحدثنا،(2)رامعبنهشامحدثناالواحد،عبدبنعبيدأخبرنا

طريقمن(663)خزيمةوابن،(1367)والدارمى،(22643)أحمدوأخرجه.1/229الحاكم(1)

به.يفرحفلاعن.:قالإذاوالوليدمنكر،لكنه،ثقاترواته:2/811الذهبىوقالبه.الحكم

.30/242الكمالتهذيبوينظرأعمارة".:م،سفى(2)
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يتمهافلاصلاتهمنيسرقفيمنروىمابابالصلاةكتاب

حذثنى،كثيرأبىبنيحيىحدثنا،الأوزاعئحذثنى،ظ333/21،العشرينأبى

افاسأسوأ"إن:ر!جعالقهرسول!ال:!المل!صرهريرةأبوحدثنا،سلمةأبو

:قال؟ص!تهيسرقوكيف،القهرسوليا:قالواصلاظ((.يسرقالذىسرق!

سجودها")1(.ولاركوعهايتم"لا

.(2)مجملالنبىعنالخدرئسعيدأبىحديثفىذلكوروى

،إسحاقبنأحمدبكربوأأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4504

الأعمش،عن،شعبةحدثنا،عمربنحفصأخبرنا،أتوببنمحمدأخبرنا

كممذ:قالوالسجودالركوعيتملارجلاحذيفةرأى:قالوهببنزيدعن

غيرعلىمتمتولو،صليتما:قالسنة.أربعينمنذ:قال؟صليت

(4)و
عمر.بنحفصعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)الفطرة

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-5504

سعيدبووأالزحمنعبدبنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

عننمر،بنالزحمنعبدحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا:قالواوصفوان

به.عماربنهامطريقمن(1888)حبانابنوأخرجه.عمارةبنهام:وفيه،1/229الحاكم(1)

وضعفهأحمدولقهالحميدعبد:2/811الذهبىوقال.صحيحانالإسنادينكلا:الحاكموقال

تجله.بمامعللوالحديث،بهأخبروهودحيم

:12"/2المجمحفىالهيثمىوقالمتخب(.-988)حميدبنوعبد،(15321)أحمدأخرجه(2)

الصحيح.رجالرجالهوبقيةبهالاحتجاجفىمختلفوهوزيدبنعلىوفيه

من(1131)والنسالى.بهالأعمشطريقمن(1894)حبانوابن،(23258)أحمدأخرجهأخرجه(3)

(2767)فىوتقدم.بهزيدطريق

السنين.مدةذكردون(791)البخارى(4)
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الاخرةفىالتطوعمنالفريضةإتمامفىروىمابابالصلاةكتاب

اللهعبدمعجالسهوبينماأنه،زيدبنأسامةمولىحرملةحدثنى،الزهرى

وكانالأنصار-منرجلوهوأيمنأمابنأيمنبنالحجاجدخلعمرابن

الحجاجفصلى:حرملةقال!-أسامةمنأكبركانزيدبنلأسامةأخاأيمن

ابنأى:فقال!سلمحينعمرابنفدعاه،سجودهولاركوعهيتملمصلاة

الحجاجولىفلما.لصلاتكفعدتصللمإنك؟صفيتقدأنكأتحسب،أخى

قال!.أيمنأمإبنأيمنبنالحجاج:قلتهذا؟من:عمربناللهعبدلىقال!

أيمن،أمولدتماحبهفذكرلأحئه.لمجيه!الفهرسول!هذارأىلو:عمرابن

.(1)!دعاللهرسول!حاضنةوكانت

الاخرةفىالتطوعمنالفريضةوأ334/21إتمامفىروىماباب

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبونا،الروذبارئعلىأبوأخبونا-4056

أبووأخبونا)ح(إسماعيلحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،داودأبوحدثنا

أبىبنإبراهيمحدثنا،العدل!يزيدبنمحمدأخبوكأ،الحافظاللهعبد

حدثنا،عليةابنإسماعيلحدثنا،الدورقئإبراهيمبنيعقوبحدثنا،طالب

أبوقال!زياد-منخافأنه،الضبىحكيمبنأنسعن،الحسنعن،يونس

قال!:هريرةأبافلقى،المدينةفأتى-زيادابنأوزيادمن:روايتهفىداود

بلى:قلت:قال!حديثا؟أحدثكألافتىيا:فقال!،(2)هلفانتسبتفنسبنى

به.الرحمنعبدبنسليمانعن(3737)البخارىوأخرجه.1/420والتاريخالمعرفة(1)

السين،بتثديد،نسبنى:المعبودعونفىوضبطها،مثددةغيرالسينبفتحالعينىضبطها:نسبنى(2)

ينظر.النسبفىمعهفاتصلتأى:لهفانتسبت:قوله.نسبهذكرتإذابالضمأنسبهالرجلنسبتمن

.1/322المعبودوعون،4/66للعينىداودأبىسننشرح
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2/387

الاخرةفىالتطوعمنالفريضةإتمامفىروىمابابالصلاةكتاب

ماأول"إن:قالج!ك!الفهرسولعنذكرهوأحسبه:يونسقال.اللهيرحمك

لملائكتهوجلعزردبنايقول:قالالضلاة،أعمالهممنالقيامةيومبهالناسيحالسب

وإن،تافةلهكمبتتامةكانتفإننقصها؟أمأتفهاعبدىصلاةفىانظروا:أعلموهو

أتموا:قالتطؤعلهكانفإن؟تطوعمنلعبدىهلانظروا:قالشيئامنهاانتقصكان

.(1)"ذلكمعلىالأعمالتؤخذثمتطؤعه.منفريضتهلعبدى

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-5704

الحسن،عن،حميدعن،حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبو

هذا5(2)نحوهجم!النبىعن،ل!حنههريرةأبىعن،سليطبنىمنرجلعن

نإأصخهاذكرناوما،كثيرةأوجهمنالحسنعلىفيهاختلفقدحديحث

مرفوعا)4(.رفجبه/هريرةأبىعنيعمربنيحىعنوروى.(3)تعالىالفهشاء

الفهعبدبنمحمدبكبرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5804

حدثنا:قالاغالببنومحفدالحربئإسحاقبنإبراهيمحدثنا،الشافعئ

زرارةعن،هندأبىبنداودعن،اسلمةبنحقادحدثنا،إسماعيلبنموسى

العبد؟يحايسبمماأؤل"إن:قال!ك!يه!الفهرسولأنلدارممتىاتميمعن"أوفىابن

يكملهالموإن،كاملةلهكعبت،ظ334/21أكملهاكانن!ف،علاتهالقيامةيوم

به.إسماعيلعن(9494)هاأحمدوأخرجه.(864)داودوأبو،وصححه،1/262الحاكم(1)

به.حمادطريقمن(1426)ماجهوابن،(16954)أحمدوأخرجه.(865)داودأبو(2)

.248-8/244الدارقطنىعللينظر(3)

.(453)النسائىصجحفىالألبانىوصححه.بهيعمربنيحىطريقمن(466)النسالىأخرجه(4)
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الاخرةفىالتطوعمنالفريضةإتمامفىروىمابابالصلاةكتاب

ثم؟فريضتهمنضئعمابهتكفلواتطوعالعبدىتجدونهل:لملائكتهتعالىالفهقال

سلمةبنحمادرفعه.(1)"كلذحسبعلىالأعمالسائرثمذللأ"،مثلالزكاة

*أ.غيرهووقفه

يق؟!أأل

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5904

أبىبنداودأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الواسطئإبراهيمبنعلئحدثنا

العبدبهيحالسثماأولإن:قالالذارىتميمعن7،أوفىبنزرارةعن،هند

قدكانوإنسواها،بماحولسبأتفهافمن،المكتوبةالصلاةالقيامةيوم

منالفريضةأكملتتطؤعلهكانفإنتطؤع؟منلههلانظرواقيلانتقصها

فىفقذفبطرفيهوأخذ،الفريضةيممللمتطؤعلهيكنلموإن،التطؤع

،النار)2(.

هند.أبىبنداودعنغياثبنوحفص(3)الثورىسفيانلأكذلكووقفه

تميمحديثبمعنى!لمجرالنبىعنمالكبنأنسعنالرقاشئيزيد/ورواه

.(4)هنموأتئموالركاةالصلاةفىجم!يهمالنبىعن،الذارى

:هذاخلافيشبهماالمعنىهذافىضعيفوهوعبيدةبنموسىوروى

والدارمى،(46951)وأحمد.بهإسماعيلبنموسىعن(866)داودأبوواخرجه.1/263الحاكم(1)

يعنىعنه-جماعةرواه:2/812الذهبىوقال.بهحمادطريقمن(1426)ماجهوابن،(1395)

.(771)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.غيرهووقفه-سلمةبنحماد

به.هارونبنيزيدعن(36915)شيبةابىابنأخرجه(2)

.الثورىعن(3282)عقبالمصنفذكره(3)

المجمعفىالهيثمىوقالبه.يزيدطريقمن(4124)يعلىوابو،(بغية-001)الحارثأخرجه(4)

عدى.وابنمعينابنووثقه.شعبةضعفهالرقاشىيزيدوفيه:288/1
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الاخرةفىالتطوعمنالفريضةإتمامفىروىمابابالصلاةكتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-4565

وأخبرنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

البياضبابنالمعروفالدقاقطاهرأبىابنأحمدبنمحمدالفهعبدأبو

بنعلىبنالحسنحدثنا،القرشىالربيربنمحمدبنعلىأخبرناببغداد،

بنإبراححيمحدثنى،عبيدةبنموسىحذثنى،الحباببن(1)ديزحدثنا،عفان

وأخبرنا.(ح)صطلىيماللهرسول:قال:قالعلىعن،أبيهعن،حنينبناللهعبد

(و335/21،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبو

القرشى،محمدبنأسباطحدثناالزعفراكأ،محمدبن(2)الحسنأخبرنا

أبىبنعلىعن،أبيهعن،حنينابنعنالربذى)3(،عبيدةبنموسىحدثنا

حبلىكمثلصلاتهيتتملاالذىمثلعلى"يا:قالس!لجهالنبىعن،ر!نهطالب

ومثلحمل،ذاتهىولاولدذاتهىفلا،أسقطتنفاسهادنافلما،حملت

لاالمصلىكذلك،مالهرأسلهيخلصحتىربحهلهيخلصلاالتاجر،كمثلالمصلى

وقد،(6)هبيحتجلاعبيدةبنموسى.()"الفريضة!4)يؤدىحتىنافلتهتقبل

(4

(6

"يزيد".:2صفى(

لما.الحسين":2صفى(

.""الزبدى:سفى(

.""تؤدى:2صفي(

باطاأطريوتمن(315)يعلىأبووأخرجه."المصلىمثلإن9:بلفظ(3285)الشعبفىالمصنف(

.،صلاتهفىصل!يقيملاالذى"مثل:بلفظبه

عليهالكلامينظر.المدنىالعزيزعبدأبو،الربذىالحارثبنعمروبنلثطبنعبيدةبنموسىهو(

وتهذيب،4/160امحبيراوالضفاء،8/151والتعديلوالجرح،7/291الكبيرالتاريخ:فى

ضعيف-:286/2التقريبفىحجرابنوقال.213/4الأعتدالوميزان،29/104الكمال
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الآخرةفىالتطوعمنالفريضةإتمامفىروىمابابالصلاةكتاب

ه!سذا،محمدبنوأسباطالحباببنزيدفرواه،إسنادهفىعليهاختلف

علىعن،سويدبنصالح!ت،عبيدةبنموسىعن،بلال!بنسليمانورواه

كما:صحإنوهومرفوعا،كذلك

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1654

بناللهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

علىعن،سويدبنصالحعن،موسىحذثنى،بلال!بنسليمانحدثنا،وهب

كمثلصلاتهييثملاالذى"مثل:قالص-!ظاللهرسول!أنز!عبهطالبأبىابن

وفا!ولد،ذاتهىولاحملفلا،أسقطتنفاسهادناإذاحتىحملت،الحبلى

لاالمصفىكذلك،مالهرأسلهيخلصحتىربحيخلملهلاالتاجر،كمثلالمعملى

.(1)"الفريضةيؤدىحتىنافلةلهتمبل

فتكون،(2الفريضةصلاةفىتكوننافلةعلىفمحمولصخإنوهذا2

خارجةيموننافلةعلىمحمولةالمتقذمةوالأخبار،الفريضةبصحةصحتها

أعلم.والله،الفريضةبصحةصحتهايكونفلا،الفريضة

الرابعالجزءومنهاللهبحمدتم

الخامسالجزءويتلوه

القراءةأبوابجماع:وأوله

عابدا.وكان،ديناربناللهعبدفىسيما=ولا

بدلاسويد.بنماعز:وعنده،بهعبيدةبنموسىطريقمن(55)الأمثالفىالرامهرمزىأخرجه(1)

سويد.بنصالح:من

.م،س:فىلي!(2-2)
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الموضوعاتفهرس

نساءمعهكانتإذامكانهفىالإماممكثباب

.....................اللهيذكرألىلهاستحب!مباب

...................والمأمومللإمامالاختيارباب

...................أحبإدابالذكرالإمامجهرباب

.....مصلاهفىالمصلىمكثفىالترغيبباب

................بوجههالناسعلىيقبلالإمامباب

...................البيتإلىالنافلةرددىالسنةباب

.......................المسجد!ىفعلهاجوارباب

.....................مكالهعنيتحولالامامباب

....المأمومانصرافيكونأناستحبمنباب

ألئه)بمئحر:سورتينكلبينيقرأ:قالمنباب

.........والعصرالظهردىبالقراءةالإسرارباب

.....الأوليينالركعتينفىبالقراءةالجهرباب

............الصبحصلاةدىبالقراءةالجهرباب
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000000000000000000000000000000000000000000000132الصلواتسائرلمحىالقنوتتركباب

0000000000000000000000000000000000000134القنوتأصليتركلمألهعلىالدليلباب

0000000000000000000000000000000000000000000141الركوعبعديقنتألهعلىالدليلباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000155القنوتلمحىاليدي!رحباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000158القنوتدعاءعلىيؤمنالمأمومباب

00000000000000000000000000000000000000000000159الصبحصالأةلمحىالقنوتيرلممنباب

000000000000000000000000000000000000000000000162الصلاةوقتحفظلمحىالترعيبطباب

00000000000000000000000000000000000000000000167.-.صلاةعننام!معلىتمريطلاباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000178فالأولىالأولىالصلواتقضاءباب

00000000000000000000000000000000000000000180قضائهنلمحىالترتيببتركل!مباب

0000000000000182..-...........-............احرىلمحىوهو6صلاةم!دكرباب

000200000000000000000000000000000000184التجالمحىترك!مللمرأةيستحبماباب

18800000000000000000000-......................................المصلىلبسابوابجماع

00000000000000003000000000188وعيرهاللصلاةالعورةستروجوبباب

..........................الأمةعورةباب
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عاتضولموا-سفهر

...........................الصلاةمنالفراعبعديردألىرأىمنباب
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...........................................صلاته!ىينوبهفيماالاشارةباب

......................................الصلاةدىووضعهالصبىحملباب

...........................................المصلىعلىيتوثبالصبىباب
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.............................................عصالجدلمإداالخطباب

..............................-............المصلىوقودصدىالسنةباب
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..........................،....................سترةعيرإلىصلىمنباب

30000000000000يديهبينيكنلمإداالصلاة!ع:قالمنباب

..الصلاةيفسدلايديهبينالمرأةمرورأنعلىالدليلباب

.الصلاةيفسدلايديهبينالحمارمرورأنعلىالدليلباب

.......................-....وعيرهالكلبمرورأنعلىالدليلباب

..............................................نائمإلىالصلاةكره!مباب

..................عليهاوايلاقبالالصلاةدىالخشوعأبوابجماع

.........................................الصلاةدىالالتفاتكراهيةباب

.........................يلهيهماإلىالصلاةدىالنظركراهيةباب

.................الصلاةفىالسماءإلىالبصررحكراهيةباب

......................................سجودهموصعبصرهيجاورلاباب

.....................300000000000000000وتسويتهالحصىمسحكراهيةباب

......................الصلاةلمحىاقرابمنوجههيمسحلاباب

.......................المثجود!أثرمنوجوصههوق!الوسيماهتم:باب

.......-...................................الصلاة!ىا!صركراهيةباب

.................-......................الرجلينإحدىتقديمكراهيةباب
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378
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387





الموضوعاتفهرس

425....................................................................نافلةمنهمايكودماباب

0000000000428......-..............................................دريصةالثالية:قالمنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000429وجلعزاللهإلىدلك:قالمنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000435جماعةفىصلاهاوإنأعادهامنباب

0000000000000000000000000000000000000000000431صلاهاقدكانإداإعادتهايرلممنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000437القعودهداكيفية!ىروىما.باب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000441والسجودبالركوعالإيماءباب

0000،000000000000000000000000000000000000000000000000443الأرصعلىوسادةوصعمنباب

445...ء...................................الجنبعلىالصلاةكيفيةدىروىماباب

0000000000000000000000000000000000000000000000،000446ئما!مممردايصلىأدأطاقمنباب

0000000000000000،000000000000000000000000000000447عجزعماوقعدأطاقفيماقاممنباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000448الماءعينيهدىوقعمنباب

0000000000،000000000000000000000000000000000000000000000000000449الرحمةإلةعندالوقو!باب

454صلاتهعليهيفسدلاالرجلبجنبالمرأةوقوفأنعلىالدليلباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000457التلاوةسجودابوابجماع

00000000000000000000000000000000000000457سجدةبايةمرمامتى5جميوآالنبىلسجودباب
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الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000000000000000000000000000000000457التلاوةسجودفضلباب

00000000000000000000000000458سجدةعشرةإحدىالقرالىلمحى:قالمنباب

000000000000000000000000000463سجدةعشرةحصسالقرالىلمحى:قالمنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000467الشقت!وءالمط)إذاسجدةباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000475رفي!وباسص)اقرا:سجدةباب

000472.-................................................""الحجسورةسجدتىباب

0000000000000000000000000000000000000000000483التلاوةسجدةوجوبيرلممنباب

000000486السجدةايةفيهاقرأمامتىالصلاةفىالسجوداستحبابباب

000000000000000000000000000000000000000000000488السورةاحرلمحىكالىإداالسجدةباب

000000000000000000000000000000000000000000000000495القارئبسجودالقومسجودباب

00000000000000000000000000000000491استمعهامنعلىالسجدةإنما:قالمنباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000492المستمعيسجدلا:قالمنباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000495التلاوةسجوددىيقولماباب
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الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000000000000000498الصبحبعديسجدلا:!ل!مباب

499000

000000000000000000000000005580000000000000000الكعبةظهرعلىالصلاةعنالنهىباب

00000000000000000000000000000000000000000000000559يقصىالمرتدأدعلىالدليلباب

00000000000000000515.؟..................الشكروسجودالسهوسجودأبوابجماع

00000000000000000000000000000000000000000000510فيهابالسهوالمرءصلاةتبطللا:باب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000519النقصلمحىالسهوسجودباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000521الزيادةلمحىالسهوسجودباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000526التسليمبعديسجدهما:قال!منباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000528السلاميسجدهما:قال!منباب

00،،5390000000000000000000000000000000000000000000000000،000000000اتشينمنفقامسها!مباب

0000000540-...،......................................استتمحتىيدكرفلمسهامنباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000544الأولىلمحىفجلسسهامنباب
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الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000000000000565السلامقبلسجدهماإداللسهويسجدكيفباب

00،0000000000000000000000،0000566السلامبعدسجدهماإداللسهويسجدكيفباب

5670000،00000000000000000000000000000000000،0000000000ويسجديكبرثميكبر:قالمنباب

5680000000،000000000000000000000،000000000000000السهوسجدتىعنيسلم:لمنباب

56900000000000000000000000000000000000000000000السهوسجدىتىبعديتشهد:لمنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000573الصلاةدىالكلامباب

000000000000000000000000000000000000000000000574السهووجهعلىالصلاةدىالكلامباب

000000000000000000000000000586حديثيكولىألىيجورلاألهعلىبهيستدلماباب

0000000000000000000000000،000000000000602الصلاةعملمنيجزىماأقلأبوابجماع

000000000000000000000000000000،0000000000000000000000000000612اياتسبعأنهاعلىالدليلباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000613الاحرالتشهدوجوبباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000617عيئاالنبىعلىالصلاةوجوبباب

00000000000000000000000000000000000000000000621بالتسليمالصلاةمنالتحللوجوبباب

..........................،..........القراءةمقامدقومالذ!لا! 00000000000000000000000000623هـ"..

6250000000000000000000000،000،00000000000000000000لسىعمنالقراءةتسقط:لمنباب
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0000000000000000000000000629السبعةالأحر!منلرلماعلىالقراءةوجوبباب

000000000000000000000000000000637...:..................صلاتهمنيسرىليمنروىماباب

0000000000000000000000639الاحرةدىالتطوعمنالفريضةإتمامدىروىماباب

،!!
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