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...الطعاموبغيربالطعامالإفطاربابالصومكتاب

أ،!ض،لم

عامدا،ازدرده)1(إذاالطعاموبغيربالطعامالإفطارباب

باختيارهجوفهيدخلمماذلكوغير،والاحتقانوبالسعوط)2(

حفصبنعمربنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأنجرنا-8334

أبىعن،الأعمشعن،وكيعأخبرنا،الفهعبدبنإبراهيمحدثناالزاهد،

:مرةالأعمشقال.الطعاممنالوضوءعندهذكرلاأنهعباسابنعن،ظبيان

وإنما،يدخلمماوليسيخرجمفاالوضوءإنما:فقالللضائم.والحجامة

.(3)جرخمماوليسدخلمضاالفطر

أنإلاالاستنشاقفى"وبالغ:صبرةبنللقيطقالأنهعصقهابخىعنوروينا

.(4)"امئاصتكون

شيئايذوقالصائمباب

الشريحئ،الرحمنعبدأخبرنا،العمرىالفتحأبوالفقيهأخبرنا-8335

عن،شريكأخبرناالجعد،بنعلئحدثنا،البغوىالقاسمأبوأخبرنا

،بالشىءالصائميتطاعمأنبأسلا:قالعباسابنعن،عكرمةعن،سليمان

.(در)ز8/041لتاجا.ابتلع:ازدرد(1)

.368/2النهاية.الأنففىالدواءمنيجعلماهو:السعوط(2)

.(572)فىتقدم(3)

.(8337)فىوسياتى،(230،238،360)فىتقدم(4)



الصومكتاب

ونحوها)1(.المرقةيعنى

...يستنشقاويمضمضالصائمباب

يبان،ولافيرفقيستنشقاويمضمضالصائمباب

أفطرجوفهإلىأورأسهإلىوصلحتىبالغفإن

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8336

حدثنابكير،بنيحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدحدثناعبيد،

الله،عبدبنجابرعن،الأنصارىسعيدبنالملكعبدعن،بكيرعن،الليث

فأتيت،صائموأنافقبلتيوماهششت)2(:قالالخطاببنعمرعن

فقال.صائموأنافقبلتعظيما،أمرااليومصنعت:فقلتجمج!الفهرسول

بأسلا:فقلت."؟صائموأنتبالماءتمضمضتلو"أرأيت:جمع!اللهرسول

.(3)"؟ميفف":لمج!اللهرسولفقال.بذلك

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-8337

محمدبناللهعبدحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،ببغداد

بنإسماعيلعن،سفيانحدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا،مريمأبىابن

لمج!:اللهرسول!رقال:قالأبيهعن،صبرةبنلقيطبنعاصمعن،كثير

.(4)"امئاصتكونأنإلأفبالغاسممشقتوإذاالوضوء،وأسبغأصابعك"خفل

به.شريكعن(9363)شيةأبىابنوأخرجه،(2422)الجعديات(1)

.497/2الجوزىلابنالحديثغريب.بنشا!الشىءعلىالإقبال:الهشاشة(2)

.(8097)فىتخريجهتقدم(3)

.(230)فىوتقدمبه.مريمأبىبنمحمدبنالفهعبدعن(482)19/216الطبرانىأخرجه(4)



الصومكتاب!

يحتحلى!ظ44/5أالضائ!اباب

يكتحلالصائمباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-8338

منصور،ابنيعنىعبادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

جلوفإظ،د!!لاب"عليكم:قال!لمجههالنبئأن،عباسابنعن،عكرمةعن

4/262منهايكتحلمكحلةلهكانت!ج!مج/اللهرسولأن3وزالشعر"ءوينبتالبصر،

اكتحال!فىروىماأصحهذا.(1)هذهفىوثلاثا،هذهفىثلاثا؟ليلةكل

.!ثصالنبى

أبيهعن،(2)بالقوىوليسرافعأبىبناللهعبيدبنمحهدعنروىوقد

صائم.وهوبالإثمديكتحلكان!النبئأن،جدهعن

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناه-8339

عن،علىبنحئانحدثنا،لوينحدثنا،الأنطاكئاللهعبدبنالفضلحدثنا

(1)

(2)

الترمذىطريقهومن،(2803)والطيالسى،(905)والآداب،(6426)الشعبفىالمصنف

وأخرجهمنصور.بنعبادحديثمنإلااللفظهذاعلىنعرفهلاغريبحسن:وتال،(1757)

وتالفقط.المكحلةبذكرأحمدوعند،بهعبادطريقمن(2048)والترمذى،(3320)أحمد

يحىسمعت:المدينىبنعلىسمعتالحداد:داودبنأحمدتال،علةله:1638/4الذهبى

عنالحصينبنداودعنيحىأبىابنحدثنى:فقالثلاثا؟ييهحل:حديثفىلعبادقلت:يقول

عكرمة.

،1/171الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالهاشمى.القرشىرافعأبىبنالفهعبيدبنمحمد

فىحجرابنوتال،26/36الكمالوتهذيب،2/249والمجروحين،8/2والتعديلوالجرح

ضعيف.:2/187التقريب



يكتحلالصائمبابالصومكتاب

.(2)رافعأبى(1)نباللهعبيدبنمحمد

.(4)بمعناهأبيهعنمحمد(3)نبمعقررواهوكذلك

عن،عروةبنهشامعن،بقيةصاحبالزبيدىسعيدأبىبنسعيدورواه

صائم.وهولمجؤالنبئاكتحل(ربما):قالتعائشةعن،أبيه

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-0834

الضغانى،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الزبيدى.سعيدعنالوليد،بنبقثةحدثنا،الطيبأبىبنأحمدحدثنا

.(7)عليهيتابعلابماينفرد،بقئةشيوخمجاهيلمنالربيدئوسعيد.(6)فذكره

بهيرلمائه،بمرةضعيفبإسنادمرفوعامالكبنأنسعنوروى

.(8)اسأب

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

.!نع":سفى

طريقمن1/484سحدابنوأخرجهمحمدإ.بنعلىبن"حبان:وفيه،2/834عدىلابنالكامل

به.حبان

.28/329الكمالتهذيبوينظر.رافعأبىبناللهعبيدبنمحمدبنمعمروهو"عن!.:م،سفى

ضعيف:أى.حبانوكذلك:4/6391الذهبىوقال.بهمعمرطريقمن6/4342عدىابنأخرجه

الفه.عبيدبنمحمدمثل

"ماأ.:سفى

لضعفضعيفإسناده:(608)الزجاجةمصباحوفى.بهبقيةطريقمن(1678)ماجهابنأخرجه

.الزبيدى

.(1208)فىترجمتهمصادرتقدمت

وضفه.مرفوغاأن!حديثمن(726)الترمذىأخرجه



الماءرأسهعلىيصبالصائمبابالصومكتاب

فىالبخارىأخرجهحديثصائموهونهاراعنهالنهىفىروىوقد

.(1)""التاريخ

بنأحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهصلاهربوأأخبرناه-1483

حذثنى،الأنصارىالنعمانأبوالرحمنعبدحدثنا،نعيمأبوحدثنا،يوسف

"لا:فقالهـأسهعلىفمسحه!مجالنبئبهأتىجدهوكان:قالجدىعن،أبى

.(2)((رعشلاوينبتالبصريجلوالإثمدليلا،اكتحل،صائموأنتبالنهارتكتحل

،النعمانأبوهوذةبنمعبدبنالنعمانابنهوالزحمنعبدال!ثيخ:قال

263/4الصئمحبة.هذهلهالذىهوالأنصارىهوذةبنومعبد

الماءرأسهعلىيصبالصائم/باب

.(3)ابنجيصبحمابعدم!عالنبىاغتسالفىالحديثمضىقد

نصرأبىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8342

علىقرأفيماالقعنبىحدثنا،عيسىبنمحمدبنأحمدحدثنا،المروزئ

بعضعن،الرحمنعبدبنبكرأبىعنبكر،أبىمولىسمىعن،مالك

عامبالفص!!سفرهفىالناسمرألمجواللهرسولرأيت:قال!النبىأصحاب

بنبكرأبوقال.!بهمل!ارسولو!ام."لعدوكم"تقووا:وقالالفتح

يصببالعرج!اللهرسولرأيتلقد:حدثنىائذىوقال:الرحمنعبد

.398/7الكبيرالتاريخ(1)

الذهبىوقالمختصرا.بمعناهالرحمنعبدطريقمن(2377)داودوأبو،(06591)أحمدأخر!(2)

منكر.حديثهذا:معينابنقال:1639/4

.(8071،8073،8075،8076)فىتقدم(3)



صومهيبطلفلايحتجمالصائمبابالصومكتاب

.(1)رحلامن:قالأو،العطشمنصائموهوالماءرأسهعلى

اللهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-8343

،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمد

يكرع)2(عباسابنرأيت:قالالمنذرأبىبنالمنذرعن،ذئبأبىابنأخبرنا

.(3)صائموهوزمزمحياضفى

صومهيبطلفلا(و45/5أيحتجمالصائ!اباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8344

المخرمىإبراهيمبنويعقوبقماشأبىوابنتمتامحدثناالضفار،عبيد

عن،عكرمةعن،أيوبعن،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا:قالوا

أئوب.حدثنا:تمتامروايةفى.صائموهواحتجملمجي!النبئأن،عباسابن

.(معمر)أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)ءاوسوالباقى

،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئ(6)الحسينأبوأخبرنا-8345

الألبانىوصححه.(8230)فىوتقدم.بهالقعشبىعن(2365)داودأبوواخرجه.1/432الحاكم(1)

.(2072)داودأبىصحيحفى

.4/164النهايةإناء.ولاكفغيرمنبفيهالماءيتناول:يكرع(2)

وابنوكغكلاهما(2786)الجعدياتفىالجعدوابن،وكغعن(57624)شةبىأابنأخرجه(3)

"صالم".:منبدلاتانم،.)وهووعندهما:بهذئبأبىابنعنالجعد

والنانى،(775)مذىوالتر.بهمعمرأبىطريقمن(1353)حبانوابن،(2372)داودأبوأخرجه(4)

به.أيوبطريقمن(1938)والبخارى.بهالوارثعدطريقمن(3217)الكبرىفى

.(1939،5694)البهخارى(5)

.،الحسن9:مفى(6)



صومهيبطلفلايحتجمالصائمبابالصومكتاب

حدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا

ابنعن،مقسمعنزياد،أبىابنيعنىيزيدعن،سفيانحدثنا،الفريابى

محرمولا(.صائموهووالمدينةمكةبين!الفهرسولاحتجم:قالعباس

.(2)عباسابنعنمهرانبنميمونأيضاورواه

بنالزحمنعبدأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8346

شعبة،حدثنا،آدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسن

أكنتم:مالكبنأنسيسألوهوالبناخ!ثابتاسمعت:قالحميدعن

51روالفخعف)3(.أجلمنإلالا،:قال؟للصائمالحجامةيمرهون

ثابتاسمعت:قالشعبةعنإياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارى

.(4)!سنأسئل:قالالبناخ!

كماحميدعنشعبةعنالنضرأبورواهفقد،ادمعنرويناماوالصحيح

(5)ا!،
رويط.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

والترمذى،(2373)داودوأبو،(1849)وأحمد.بهسفيانطريقمن(3081)ماجهابنأخرجه

فىوشاتىبه.يزيدطريقمن(3225،3226،3228)الكبرىفىوالنسائى،(777)

.(512)داودأبىضيففىالألبانىوضعفه*(8374)

.(623)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححه.(776)والترمذى،(2888)احمدأخرجه

به.شعبةطريقمن2/010المعانىسرحفىالطحاوىأخرجه

"سئل،.:البارىفتحوفى.مالكبنأنسيمألالبنانىثابتسمعت:وعنده.(1940)البخارى

الوقتأبىروايةوفى،للمجهولالبناءعلىأولهبضم)سئل(البخارىاصولأكثرفىكذا:قال

.4/178البارىفتح.لأنسثابتسؤالحفرماشعبةفإن،غلطوهذاأنسا!"سال

.(1487)الجعدياتفىالبغوىأخرجه

-11-



صومهيبطلفلايحتجمالصائمبابالصومكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8347

عن،الحفرئداودأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

رجلعن،ليلىأبىبنالزحمنعبدعن،عابسبنالزحمنعبدعن،سفيان

والحجامةالمواصلةعنلمجوالفهرسولنهى:قاللمجومحمدأصحابمن

:فقال.تواصلإنك:لهفقيل،يحرمهماولم،أصحابهعلىإبقاء؟للصائم

(2)-دص
.ويسمشى"رئى/فيطعمنى)1(أظل"إنى4/264

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-8348

جعفر،بنمحمدحدثنا،بندارحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،الشيخأبو

إنما:قالسعيدأبىعن،الناجىالمتوكلأبىعن،قتادةعن،شعبةحدثنا

الف!عف)3(.مخافةللضائمالحجامةكرهت

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-8349

قالا:المحاملىبنعبيدوأبوالذقاقأحمدبنالملكعبدحدثنا،الحافظ

أبىعنحميد،عن،سليمانبنالمعتمرحدثنا،الذورقئيعقوبحدثنا

للصائم،القبلةفىلمججالفهرسولرخص:قالسعيدأبىعن،المتوكل

موقوفا.يرويهمعتمروغير،ثقاتكفهم:علىقال.(4)والحجامة

4،م:"يطعمنى".صىف(1)

صححفىالألبانىوصححه.بهسفيانطريقمن(2374)داودأبووعنه،(18822)أحمدأخرجه(2)

.(0802)داودأبى

به.بندارطريقمن(1971)خزيمةابنأخرجه(3)

-،(3237)الكبرىفىوالنسائى.بهيعقوبعن(1967)خزيمةابنوأخرجه.2/183الدارقطنى(4)

-12-



صومهيبطلفلايحتجمالصائمبابالصومكتاب

مرفوعا:المتوكلأبىعناخروجهمنروىوقدال!ثيخ:قال

العطارجعفربناللهعبدبنمحمدبنمحمدبكرأبوأخبرناه-8350

حدثنا،السمناخ!داودبنأحمدحدثنا،نجيدابنعمروأبوحدثنا،(1)الحيرى

،سفيانعن،الأزرقيوسفبنإسحاقحدثنا،الجوهرىسعيدبنإبراهيم

ه!كالنبئأن،الخدرىسعيدأبىعن،المتوكلأبىعن،الحذاءخالدعن

للصئمائم)2(.الحجامةفىرخص

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبو1538-وأخبرنا

بواسط،عثمانبنعمربنأحمدالمعدلاللهعبيدأبوحدثنا،الحافظ

.سفيانحدثنا،الأزرقإسحاقحدثناالبزار)3(،خلفبنالحسنحدثنا

منوهوأيضاالأشجعئورواه،ثقاتكلهم:علئقال.(4)بمثلهفذكره

.الثقات

(1)

(2)

(3)

(4)

رخص.:حديثهفىقالالأشجعئأنإلاالضيخةقال،ظ45/51

به.المعتمرطريقمن(1968)خزيمة=وابن

البغدادىسعيدأبىابنبكرأبوالحيرىالحنفىالوراقالعطارجعفربنالفهعبدبنمحمدبنمحمد

وغيرهما.السليطىالحسنوأبىمطرابنعمروابىعنحدث،الشمائلمليح،دين،فاضل،الفقيه

.(6")السياقمنالمنتخب.(!416)سنةتوفى

به.سفيانطريقمن(1969)خزيمةوابنبه.إبراهيمعن(3241)الكبرىفىالنالىأخرجه

"البزاز".:مفى

عقبالكبيرالعللخطأ.هذاسفيانعنالأزرقإسحاقحديث:الترمذىقال.2/182الدارقطى

(152).
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صومهيبطلفلايحتجمالصائمبابالصومكتاب

بنمحمدبنعلئحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-8352

حدثنا،الفيثأبىبنإبراهيمحدثنا،الهيثمبنيزيدحدثنا،سختويه

سعيدأبىعن،المتوكلأبىعن،الحذاءخالدعن،سفيانعن،الأشجعئ

.(1)والقبلةالحجامةفىللقائمرخص:قالر!بهالخدرئ

سعيد:أبىعنآخروجهمنوروى

بالكوفة،القاضىجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-8353

أبىبنحازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

عن،أسلمبنزيدبنالزحمنعبدحدثنا،الحضاخ!هويحىحدثنا،2غرر

ولا3)قاء،منيفطردالا:ع!ي!الفهرسولقال:قالسعيدبىأعن،عطاءعن،بيهأ

.(4)"(3احتجممنولا،احتلممن

القمفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-8354

حدثنا،الحجبئالوفابعبدبنالفهعبدحدثنا،ئب!ضلاعمربنعثمانحدثنا

أبىعن،يساربنعطاءعن،أبىحدثنا،زيدأبوأسلمبنزيدبنالزحمنعبد

،ءالقىالفحائم؟يفطرنلا"ثلاث:ع!ي!الفهرسول(قال):قالالخدرئسعيد

به.الأشجعىطريقمن2/182والدارقطنى،(1969)خزيمةابنأخرجه(1)

.!"جزرة:سفى(2)

.4/1641المهذبوينظر.ااحتلممنولااحتجممن"ولا:مفى(3-3)

والتفريقالجمعأوهامموضحفىوالخطيب.بهالرحمنعبدطريقمن(0391)يعلىأبرأخرجه(4)

به.أسلمبنزيدطريقمن125/2

.م،4ص:فىليى(5)
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بالحجامةالإفطارفىروىالذىالحديثبابالصومكتاب

.(2)بالقوىوليسزيدبنالزحمنعبدرواهكذا.(1)"والحلم،والحجامة

منرجلعنأسلمبنزيدعنومخيرهالثورىسفيانروايةوالضحيح

قاء،منيفطر"لا:قالؤ!كالنبىعنجمج!النبىأصحابمنرجلصأصحابه

(3
."(3احتلممنولااحتجم،منولا

بنسليمانالقاسمأبوحدثنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناه-8355

.(4)فذكره.الثورىعت،الرزاقعبدعن،الذبرئإسحاقحدثنا،أحمد

بصحيح.وليسزيد.بنالرحمنعبدروايةنحوالثورىعنروىوقد

بناللهوعبد،وفاصأبىبنسعدعنذلكفىالزخصةفىوروينا

وزيد،علىبنوالحسين،عمربنالفهوعبد،عباسبنالفهوعبد،مسعود

.(5)أجمعينعنهماللهرضىسلمةوأم،الصديقبنتوعائشة،أرقمابن

بالحجامةالإفطارفىروىالذىالحديثباب

عن،يونسعن،الأعلىعبدحدثنا:عياشلىقال:البخارئقال

4/265عن/:لهقيلوالمحجوم((.الحاجم"أفطر:قالمرفوعاواحدغيرعن،الحسن

.(8113)فىتخريجهتقدم(1)

.(1212)عقبعليهالكلامتقدم(2)

احتجم".منولااحتلممن"ولا:4صفى(3-3)

من(1281)فىوتقدم.بهالرزاقعبدطريقمن(9741)خؤيمةابنوأخرجه.(7538)الرزاقعبد(4)

به.سفيانطريق

السنةوشرح،(94،9404،09406.9410،9420،4909"2)شيبةأبىابنمصنفينظو(5)

.3،301"./6للبغوى
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بالحجامةالإفطارفىروىالذىالحديثبابالصومكتاب

أعلم.الله:قالثمنعم.:قالع!ح!؟النبى

حدثنا،الأصبهاكأإسحاقأبوأخبرنا،الفارسئبكرأبوأخبرنا-8356

عتاش،حذثنى،البخارئإسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسابنأحمدأبو

.(1)جمعالنبىعن،الحسنعن،يونسعن،الأعلىعبدحطشى

محمدبنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8357

حدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،البراءبنأحمدبنمحمدحدثنا،الإسفرايينئ

أصحابمنواحدغيرعن،الحسنعن،أبيهعن،سليمانبنالمعتمر

والمحجوم")2(.الحاجم"أفطر:قالص!يهصالنبى

(3)ريوء
عنقتادةورواه،هريرهابىعنالحسنعنيونسرواه:علىقال

بنمعقلعنالحسنعنال!ائببنعطاءورواه،(4)ثوبانعنالحسن

.(6)!س!عالنبىعنعلىعنالحسنعنمطرورواه،(5)ر-

عنزيدبنأسامةعنالحسنعنأشعثورواهأحمد:الإمامقمال

المدينى)7(:بنعلىأيضاوذكره.صئىالنبى

.(1937)حديثعقبالمبخارى(1)

به.المعتمرطريقص(3171)البهرىفىالنسائىوأخرجه.(67)عقبالمدينىابن(2)

به.يون!طريقمن(3172)البهرىفىوالشائى،(8768)أحمدأخرجه(3)

به.قتادةطريقمن(1984)خزيمةوابن،(3160)البهرىفىالنسائىأخرجه(4)

به.عطاءطريقمن(3166)البهرىفىالنسائىأخرجه(5)

به.مطرطريقمن(3164)البهرىفىالنسائىأخرجه(6)

.(67)المدينىلابنالعلل(7)
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بالحجامةالإفطارفىروىالذىالحديثبابالصومكتاب

بنأحمدحامدأبوأخبرنا،العلوىالحسنأبوحدثناه،و46/5أ-8358

أبوحدثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثنا،القلانسئالفهعبدبنمحمد

زيدبنأسامةعن،الحسنعن،أشعثحدثنامخلد،بنالضحاكعاصم

والمحجوم(()11.الحاجم"أفطر:م!مجاللهرسولقال:قال

السوسى،يوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدأبوأخبرنا-8359

أبوحدثنا،عوفبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

اللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(الأوزاعىأخبرنا،المغيرة

أخبرنا،!تيدبنالوليدبنالعباسأخبرنا،العباسأبوحدثنا،السوسئ

قلابةأبوحذثنىكثير،أبىبنيحيىحدثنى،الأوزاعئسمعت،أبى

!رالفهرسولمولىثوبانحدثنى،الرحبئأسماءأبوحذثنىالجرمئ)2(،

فإذا،رمضانمنخلتليلةعشرةثمانفىلمجماللهرسولمعخرجت:قال

والمحجوم")3(.الحاجم"أفطر:ع!يمالفهرسولفقال،بالبقيعيحتجمرجل

اللهعبدأبىبنوهشامالنحوىالرحمنعبدبنشيبانرواهوكذلك

.(4)ريثكأبىبنيحيىعنالدستوائئ

(1

(2

(3

(4

فىالهئمىوقال.بهالأشعثطريقمن(3165)الكبرىفىوالنسائى،(21826)أحمدأخرجه

أسامة.منيسمعلم:وقيل،مدلسوالحسن:168/3المجمع

.4/491،492النلاءاعلامسيهروينظر"الحرمى".ت4صفى

طريقمن(3532)حبانوابن،(1963)خزيمةوابن.بهالمغيرةأبىعن(04122)أحمدأخرجه

به.الأوزاعى

فىوالنسائى.بهشيبانطريقمن(0681)ماجهوابن،(2371)داودوأبو،(05422)أحمدأخرجه

.(2078)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.هثامطريقمن(3137)الكبرى
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بالحجامةالافطارفىروىالذىالحديثبابالصومكتاب

بنإبراهيمعنكثيبرأبىبنيحيىعنفرواهراشد؟بنمعمروخالفهم

قال:)اقالخديجبنرافععنيزيدبنالسائبعنقارفيبنالفهعبد

والمحجوم".الحاجمأفطر9:جمر(االلهرسول

العلوىداودبنالحسينبنمحمد(2)الحسنأبوأخبرناه-8365

يحيىبنمحمدحدثنا،الشرقىابنحامدأبوأخبرنا،اللهرحمه

حدثناقالوا:ال!لمئوحمدانالأزهروأبوبشربنوعبدالرحمن

اللهعبدبنإبراهيمعن،كثيرأبىبنيحيىعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبد

عى:اللهرسولقال:قالخديجبنفعراعن،يزيدبنال!ائبعن،قارظابن

والمحجوم")3(.الحاجم"أفطر

السكرىالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-8361

.الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارإسماعيلأخبرنا،ببغداد

بمثله.فذكره

يحسى:عنسلأمبنمعاويةرواهوكذلك

حدثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدابوأخبرناه-8362

بنيحيىعن،سلابمبنمعاويةحدثنا،نافعبنالربيعحدثنا،شريبنبنعبيد

.،النبى"عن:حىفى(ا-1)

.98/17النبلاءأعلامسيروينظرالحشن!.أأبو:4صفى(2)

.(3535)حبانوابن،(1964)خزيمةوابن،(774)الترمذىطريقهومن.(7523)الرزاقعبد(3)

صحيح.حسن:الترمذىوقال
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بالحجامةالإفطارفىروىالذىالحديثبابالصومكتاب

بالاسنادينالحديثروىكثيرأبىبنيحيىوكأن.(1)بنحوهفذكرهكثير.أبى

:أوسبنشذادعنالأشعثأبىعنقلابةأبىعن:قيلوقد

حدثنا،الفقيهالنضرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-8363

ابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(مئالذارسعيدبنعثمان

حدثنا،وهي!حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:قالاداودأبوحدثنا،داسة

نأأوس،بنشذادعن،الأشعثأبىعن،قلابةأبىعن،أتوب

لثمانبيدىاخذوهو،يحتجموهوبالبقيعرجلعلىأتىلمجيمالفهرسول

:داودأبوقالوالمحجوم")2(.الحاجم))أفطر:ققال،رمضانمنخلتعشرة

.(3)مثلهأئوببإسنادقلابةأبىعنالحذاءخالاورواه

أبىعنقلابةأبىعنالأحولعاصمأيفث!اورواهأحمد:الإمامقال

جميعا)6(.(الزجلين)منالحديثسمعقلابةأباوكأن،شذادعن(4)الأشعث

به.معاويةطريقمن428/1والحاكم،(1965)خزيمةابنأخرجه(1)

(3141)الكبرىفىوالشانى،(17124)أحمدوأخرجه.(2369)داودوأبو،1/428الحاكم(2)

.(0762)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.أيوبطريقمن

.(8373)فىوسيأتى.(2369)عقبداودأبو(3)

أسماء".أبىعن9:سفىبعده(4)

.إالوجهين:أبخطه:الأصلحاشيةفى(5)

،1/428والحاكم،(3149،5315،3151)الكبرىفىوالنسائى،(0752)الرزاقعبدأخرجه(6)

به.الأحولعاصمعن429
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بالحجامةالافطارفىروىالذىالحديثبابالصومكتاب

أبىعنالأشعثأبىعن،ظ46/51قلابةأبىعنعاصمعن:قيلوقد

شذاد:عنأسماء

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناه-4836

عن،الأحولعاصمأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،أسامةأبىبنالحارث

أسماءأبىعنالصنعاك!،الأشعثأبىعن،قلابةأبووهوزيدبناللهعبد

عشرةثمانفى!عالفهرسولمعمررت:قالاوسبنشذادعن،الزحبى

الحاجم"أفطر:فقاليحتجمرجلافأبصر،رمضانشهرمنخلت

والمحجوم")1(.

محمدحدثنا،الأزهرىمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/266/4

إلا(2)الحديثينأرىما:المدينىبنعلئقال:قالالبراءبنأحمدابن

منهما)3(.سمعهأسماءأبويكونأنيمكنوقد،صحيحين

ثوبالأ:عنأسماءأبىعنآخروجهمنوروىأحمد:الإمامقال

قالا:قراءةالفقيهطاهروأبوإملاءالعلوئالحسنأبوحذثناه-8365

بنمروانحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا

الكبرىفىوالنسائى.بهيزيدطريقمن(3147)الكبرىفىوالنسائى،(17119)أحمدأخرجه(1)

به.عاصمطريقمن(3533)حبانوابن،(3148)

أبىحديثالاخروالحديث،(8359)فىوتقدمثوبانعناسماءأبىحديث،بالحديئينويعنى(2)

شداد.عنأسماء

.429/1الحاكم(3)



بالحجامةالإفطارفىروىالذىالحديثبابالصومكتاب

الصنعانئ،داودبنراشدالمهلبأبوحذثنى،حمزةبنيحيىحدثنا،محمد

جم!سيهاللهرسولأن،و!مجالفهرسولمولىثوبانعن،الرحبئأسماءأبوحدثنا

:فقال،رمضانمنعشرةلستأوعشرةلثمان،يحتجمرجلعلىبالبقيعمر

والمحجوم")1(.الحاجم"أفطر

أبىعنمكحولعنثوبانبنالرحمنوعبدالحارثبنالعلاءورواه

.(2)ثوبانعنأسماء

نأ،أخبرهالحىمنشيخاأن،مكحوليعنجريجابنورواه-8366

والمحجوم".الحاجم"أفطر:قالك!جماللهنبئأن،أخبرهعقجالنبىمولىثوبان

حدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه

:قالجريجابنعن،الرزاقوعبدبكربنمحمدحدثنا،حنبلبنأحمد

(3)فذكره.مكحولأخبرك!

جم!يهم:النبىعنالأشعرىموسىأبىعنوروى

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرناه-8367

المروزىصالحوأبوالأزهرأبوحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمد

به.مروانطريقمن(3136)البهرىفىالنسائىأخرجه(1)

به.مكحولعنالحارثبنالعلاءعن(3135)الكبرىفىوالنسائى،(2371)داودأبوأخرجه(2)

وصححه.بهمكحولعنلوبانبنالرحمنعبدعن(208،3518)الثاميينمسندفىوالطبرانى

.(2؟78)داودأبىصحيحفىالألبانى

البهرىفىالنسائىوأخرجه.(7525)الرزاقوعبد،(22431)وأحمد،(2370)داودأبو(3)

.(0772)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.جريجابنطريقمن(3134)
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بالحجامةالإفطارفىروىالذىالحديثبابالصومكقاب

،الوزاقمطرعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،عبادةبنروححدثنا:قالازاج

موسىأبىعلىدخلت:قالرافعأبىعنالمزخ!،الفهعبدبنبكرعن

مرخ!تأ:قالنهارا؟هذاكانألا:فقلترمضانفىليلايحتجموهوالأشعرئ

الحاجم"افطر:يقولجتالقهرسولسمعتوقد،صائموأنادمىأهريقأن

عنسعيدعنالأعلىعبدورواه.عبادةبنروحرواهكأاوالمحجوم؟إإ)1(.

-و(2)
مطرعنشعبهورواه.مرفوعاموسىابىعنبريدةابنعنأصحابهبعض

الطويلحميارواهوكذلكموقوفا)3(.موسىأبىعنرافعأبىعنبكرعن

(4)ص.
.مرفوعغيرموقولابكرعن

جمين:النبىعنهريرةأبىعنعطاءعنوروى

الشرقى،ابنحامدأبوأخبرنا،العلوىالحسنأبوأخبرنا-8368

ابنحدثنا،الأنصارىاللهعبدبنمحمدحدثنا،الزازىحاتمأبوحدثنا

ا!طجم"أفطر:لمجمالطهرسولقال:قالهريرةأبىممت"عطاءعنجري!"

2/98المعانىسرحفىوالطحاوى،(387)الجارودوابن،(0832)الكبهرىفىالنسائىأخرجه(1)

به.روخطريقمن

به.الأعلىعبدطريقمن(0321)الكبهرىفىالنسائىأخرجه(2)

عنمطرعنسعيدعن(3209)الكبهرىفىالنسانىوعندبكر،عنمطرعنشجةروايةنجدلم(3)

مدارفإن،المقمودةهىالاولىالطريقولعلبكر.عنتتادةعنشجةعن(3213)وفىبكر،

الروايةأنأو،"سعيد!عنصحفت!أشعبةفلعل،وموقوفامرفوعاروايتهفىسعيدعلىالاختلاف

أعلم.فالقهللبيهقى.هكذاوقعت

به.حميدطريقمن(3214)الكبهرىفىالنسالىأخرجه(4)
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الصومكتاب

.(1)(لمحجوموا

بالحجامةالإفطارفىروىالذىالحديثباب

،و47/51بلال!ابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا2)-8369

العطار،داودحدثنا،الوبيعبنالحسنحدثنا،الدورئعباس!حدثنا،البراز

:وقال.هريرةأبوقال:قالانهإلا،بنحوهفذكره.جريجابنعن

االمحجوم")3(.:بدل!"المستحجم((.

ك!حر:النبىعنعباسابنعنعطاءعنخليفةبنفطرعنقبيصةورواه

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-8370

حدثنى،شاكوبنمحمدبنجعفرحدثنى،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

"أفطر:رح!مجاللهرسول!قال!:قال!عباسابنعن،عطاءعن،فطرحدثنا،قبيصة

بنمحمودورواه.قبيصةعن()جماعةرواهكذا.(4)"(2والمحجومالحاجم

مرسلا)6(.ك!حرالنبىعنعطاءعنفطرعنكتابهمنحذثهالهقبيصةعنغيلان

به.الرزاىحاتمأبىطريقمن(3181)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

.4ص:منسقط(2-2)

به.داودطريقمن(6365)يعلىوأبو،(318/2)الكبرىفىالنسالىأخرجه(3)

به.شاكربنمحمدبنجعفرطريقمن(1283)الجامعفىالخطيبأخرجه(4)

والبزار.بهقضةعنقيصةبنعقبةعن(12861)والطبوانى،(3194)الكبرىفىالنسائىأخرجه(5)

:169/3المجمعفىالهيئمىوقالبه.قضةعنالأحمرجعفربنعلىبنحسينعن(4975)

ثقة.وهوكلامفيهخليفةبنفطرانإلاموثقونالبزارورجال

منمرسلا(3195)النسائىعندوهوعليها،أقفلمفطرعنقبيصةعنغيلانبن!حمودرواية(6)

عنفطرعنروايتهأن:107/11العللفىالدارقطنىوعند.بهمطرعنيوسفبنمحمدطريق

قيصة.غرعنمرسلاعطاء
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...الحديثحفاظعنبلغنامابعضذكرفىبابالصومكتاب

سليمانأبىبنالملكعبدورواه.وهمفيهعباسابنوذكر،المحفوظوهو

عنعطاءعنسليمأبىبنليثورواهموقوفا)1(.هريرةأبىعنعطاءعن

أعلم.والفه.(2)ميعالنبىعنعائشة

الحديثحفاظعنبلغنامابعضذكرفىبالث

الحديثهذاتصحيحفى

أباسمعت،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا/-2678371/مل4

أحمدسمعت:يقول،النسوئسعيدبنعلئسمعت:يقولالشرقئحامد

والمحجوم((؟الحاجم"أفطرفىعندكأصخحديثأئما:لئس(3)وحنبلابن

أبىعنقلابةأبىعنكثيرأبىبنيحيىحديثمنثوبانحديث:فقال

ذاك:قال؟خديجبنرافعفحديث:حنبلبنلأحمدفقيل.ثوبانعنأسماء

أبىبنيحيىعنسلأمبنمعاويهرواهوقد:حامدأبوقال.4معمربهتفزد

.(كثير)

علىبنالحسينأحمدأبوأخبرنا،الأنصارئقتادةابننصرأبوأخبرنا

به.الملكعبدطريقمن(3187)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

به.ليثطريقمن(3190)الكبرىفىوالنسالى،(25342)أحمدأخرجه(2)

"وقد".:مفى(3)

ترجمةفىكلاهما2/225مفلحلابنالارشدوالمقصد،1/224يعلىأبىلابنالحنابلةطبقات(4)

وروايةمعمر.ذكرفيهوليى.الرزاقعبدرواهإنما:فقالوعندهما:؟الشوىسحيدبنعلى

.(8360)فىتقدمتمعمرعنالرزاقعبد

.(8362)فىتخريجهتقدم(5)
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...الحديثحفاظعنبلغنامابعضذكرفىبابالصومكتاب

سمعت:يقولخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأباسمعتالتميمئ)1(،

لا:يقولاللهعبدبنعلئسمدت:يقولالعنبرئالعظيمعبدبنالعباس

منيعنى.(3)اذمنأصخحديثاوالمحجوم((.الحماجم"أفطر)2(:فىأعلم

خديج.بنرافعحديث

محمدبنأحمدالحسنأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا

عندىصحقد:يقولالدارمئسعيدبنعثمانسمعت:يقولالعنزى

به،قولوأأوسبنوشدادثوبانيثبحد.والمحجوم((الحماجماأفطر:حديث

ثوبانحديثعندهصحأنهويذكر،بهيقولحنبلبنأحمدوسمعت

(4)!ا
.وشداد

ابنحدثنا،الحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا

:يقولحنبلبنأحمدسمعت،يحيىأبىبنأحمدحدثنا،عصمةأبى

بعضهايشذيثأحاد((بولئإلانكاح"لاو،والمحجوم"الحماجم"أفطر:يثأحاد

.(إليها)أذهبوأنا،بعضا

:يقولهانىبنصالحبنمحمدسمعت،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا

،14/366،407/16النبلاءأعلاموسير،478/1،479الأنسابوينظر"التيمى".:سفى(1)

408.

4:"فطر".صىف(2)

.(1964)خزيمةابن(3)

.1/430الحاكم(4)

.3/1115عدىابنأخرجه(5)
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...الحديثحفاظعنبلغنامابعضذكرفىبابالصومكتاب

شدادلحديثيقولإبراهيمبنإسحاقسمعت:يقولسلمةبنأحمدسمعت

صحيحالحديثوهذا،الحخةبهتقومصحيحإسنادهذا:أوسابن

.(1)نقولوبهبأسانيد،

بنمحمدبنالحسنمحمد(2)وبأحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

بنعلئحدثناالبراء،بنأحمدبنمحمدحدثنا،الإسفرايينئإسحاق

يحتجمرجلارأىائهجم!الفهرسولعناوسبىبنشدادحديث:قالالمدينى

عنالأشعثأبىعنقلابةأبىعنالأحولعاصمرواه.رمض،ن،ظ47/51فى

ولا.ثوبانعنأسماءأبىعنقلابةأبىعنكثيرأبىبنيحيىورواه،شذاد

جميعا)3(.منهماسمعهيكونأنيمكنفقد،ص!حيحينإلاالحديثينأرى

داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،وذبارئالزعلىأبوأخبرنا

الحاجم"أفطر:فىأصخحديثأئ:حنبلابنيعنىلأحمدقلت:قال

عنالحىمنشيخعنمكحولعنج!رجابنحطسث:قالوالمحجومإ؟

(4).اء
لوبالى.

قلت:يقولالحافظعلىأباسمعت،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

سمصت:فقال؟صائموهواحتجمجم!النبئأنيصخ:الأهوازئلعبدان

.428/1الحاكم(1)

.15/535النبلاءأعلامسيرويظر"ابنا.:4صفى(2)

.(8367)فىوتقدم.429/1الحاكم(3)

.(8366)فىتقدمجريجابنوحديث،(2371)عقبداودأبو(4)
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الصومكتاب
الحديثنسخعلىبهيستدلماباب

أبىحديثصحقد:يقولالمدينىبنعلئسمعت:يقولالعنبرىعباسا)1(

وروخنىوا!جوم")2(.ا!طجم"أفطر:قالع!يمالنبئأنصرسىأبىعنرافع

هريرةأبىعنعطاءحديثعنزرعةأباسألت:قالالترمذىعيسىأبىعن

حسن.حديثهو:فقالمرفوعا،

الحديثنسخعلىبهيستدلماباب

الصئمفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-8372

عن،هشيمعن،عونبنعمروحدثنا،قماشأبىابنعيسىبنمحمدحدثنا

268/4معكنت:قالأوسبنشدادعن،الأشعثأبىعن،قلابةأبىعن،منصور/

منعشرةلسبعأوعشرةلثمانرجلعلىفمر،الفتحعامه!عالفهرسول

والمحجوم(()4(.الحاجم"أفطر:فقال،يحتجمرمضان3شهر

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-8373

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالؤبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

عن،الألثمعثأبىعن،قلابةأبىعن،الحذاءخالدعن،الثقفئالوفابعبد

لثمانيحتجمرجلافرأى،الفتحزمانعدلمالنبىمعكنا:قالأوسبنشداد

.(والمحجوم")الحاجم"أفطر:بيدىاخذوهوفقال،رمضانمنخلتعشرة

.""العباس:م،سفى(1)

.1/430الحاكم(2)

.4ص:فىلي!(3)

به.هثيمطريقمن(3138)البهرىفىالنسائىأخرجه(4)

-،(17112)أحمدوأخرجه.ا97صالحديثواختلاف،(2540)المعرفةفىالمصنف(5)
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الصومكتاب
الحديثنسخعلىبهيستدلماباب

أخبرنا،لزبيعاأخبرنا،العباسبوأحدثنا،لفهاعبدبوأوأخبرنا-4837

نأعباسابنعن،مقسمعن،زياببىأبنيزيدعن،سفيانأخبرنا،الشافعئ

عن(1)عباسابنوسماع:الشئافعئقالصائما.محرمااحتجمجم!الفهرسول

حجةقبلمحرمايصحبهولم،محرمايومئذيكنولم،الفتحعامكفالنبى

عشر،سنةالإسلامحخةعامجمتالنبىحجامةعباسابنفذكر،الإسلام

بسنتين.الإسلامحجةقبلثمانسنةوالمحجوم")2(الحماجم"أفطر:وحديث

والمحجوم"الحاجم"أفطر:وحديث،ناسخعباسابنفحديثثابتينكانافإن

عباسابنوحديث،مثتبهمعاالحديثينوإسناد:الشافعئقال.منسوخ

ولئلآاحتياطا،إلئأحمثكانالحجامةرجلتوفىفإنإسنادا.أمثلهما

ومع،الحجامةتفطرهفلااحتجمفإنفيفطر،يضعفأنصومهيعرض

جمحمالقهرسولأصحاببعضعنأحفظاتذىالقياسعباسابنحديث

(3)

بالحجامة.أحايفطرلاأنه،المدنيينوعافةوالتابعين

علئأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-8375

حدثنا،العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدالقاسمأبوحدثنا،الحافظعمرابن

به.الحذاءخالدطريقمن(3534)حبانوابن،(3153-3138،0315)الكبرىفى-والنسائى

الحديث:اختلافوفى.ا645/4والمهذبالصغرىوالسننالسننومعرفةالنسخفىكذا(1)

فليتهامللما.المعنىيتقيموبه،أوسابن:"لعله:الأصلحاشيةوفىأأوس،.

."الفتحفى:"بخطه:الأصلحاشةفىأمامها(2)

.197،198صالحديثواختلاف،(1359)الصغرىوالسنن،(2541)المعرفةفىالمصنف(3)

.(8345)فىوتقدم
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الحديثنسخعلىبهيستدلمابابالصومكتاب

عن،المثنىبنالفهعبدحدثنامخلد،بنخالدحدثنا،شيبةأبىبنعثمان

الحجامةكرهتماأول:قالمالكبنأنس،و48/51عنالبناخ!،ثابت

:فقال!صالنبئبهفمر،صائموهواحتجمطالبأبىبنجعفرأن،للمخائم

أنس!وكان،للصائمالحجامةفىبعدع!ي!النبئرخصشم."هذان"أفطر

لهأعلمولاثقاتكفهم:الدارقطنئعمربنعلئقال.صائموهويحتجم

.(1)ةلع

هذا،علىيدلالترخيصبلفظالخدرئسعيدأبىوحديث:الشيخقال

أعلم.والله،النهىبعديكونالترخيصأنالأغلبفإن

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناوقد-8376

النضر،أبوحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الطرا!ئعبدوسابن

!راللهرسولمز:قالثوبانعن،الأشعثأبوحدثنا،ربيعةبنيزيدحدثنا

ع!ؤ:اللهرسولفقالرجلا)2(يقرضوهو،الحخامعنديحتجموهوبرجل

هذافىإلاأكتبهلم.رجلايقرضوهو:قولهوالمحجوم")3(.الحاجم"أفطر

هذهدونأوسبنشدادعنالأشعثأبىعنرواهيزيدوغير،الحديث

عدبثىءخالدانفردوإذا،مقالالقهوعبدخالدفى:4/1645الذهىوقال.2/182الدارقطنى(1)

منكرا.

.2/483الرايةونصب،4/41النهايةينظر.القطع:القرضمن،بغتابه:أى:رجلايقرض(2)

الذهىوقالبه.النضرأبىطريقمن(1417)الطبرانىوأخرجه.(2549)المعرفةفىالمصنف(3)

الحديث.منكر:حاتمأبووقال،الدارقطنىتركهيزيد:عن4/1645
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للصائمالعلكمضغكرهمنبابالصومكتاب

أعلم.واللهالففظة)2(،هذهدونثوبانعنرواهالزحبئأسماءوأبوالففظة)1(.

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-4/2698377

أخبرك!،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثناالقسقار،محمدابن

فكان،بعدتركهثتمصائموهويحتجمعمرابنكان:نافعقال:قالشعيب

.3؟سمعهشىءأوذكرهشىءعنأدرىفلا،بالليليحتجم

حامدأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8378

حدثنا،سواربنشبابةحدثنا،الصباحبنمحمدبنأحمدحدثنا،الشرقىابن

ل!يهنه،عمرابنعن،نافععن،جميعاالعلاءابنعمرووأبوالغاز)4(بنهشام

.(الفطر)وقتعندرمضانشهرفىيحتجمكانأنه

للصائ!االعلك)6(هضغحرهمنباب

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-8379

مسلم،بنالوليدحدثنا،عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

:تقول!سح!النبىزوجحبيبةأئمسمعتأنهاجذتهعن،عيسىبنسعيدأخبرش!

(3

(5

(6

.(8372)فىتقدم(

.(8359،8365)فىتقدم(

شيبةأبىوابن.بلغهشىءأمأكرههأدرىفلا:وعنده،(7532)الرزاقوعبد،1/982مالكأخرجه(

به.نافعطريقمنبنحوهمختصزا(9405)

.7/60النبلاءأعلاموسير،258/30الكمالتهذيبوينظر)الغار!.:4صفى(

."صائموهوالليلعندإيحتجم:بلفظبهالغازبنثامطريقمن(9406)شيبةأبىابنأخرجه(

.(كل)ع283/27التاجوأعلاك.علوكوالجمع،ينماعفلايمضغكالفبانصمغ:العلك(



...ىتحالصومفرضيلزمهلاالصبي:بابالصومكتاب

الضائم)1(.العلكيمضغلا

.موقوفوالحديث،الزبيعأمجذته:الشيخقمال

يبلغحتىالصومفرضيلزمهلاالصبئ4بافي

يفيقحتىالمجنونولا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8385

اخبرنى،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

:قالعباسابنعن،ظبيانأبىعن،مهرانبنسليمانعن،حازمبنجرير

أميريا:ر!يهطلعمرعلئفقال،ترجموهىزنتقدفلانبنىبمجنونةعلئمز

قولتذكرأما:قال.نعم:قال؟فلانةبرجمأمرت،المؤمنين

الضبئوعن،يستيقظحتىالنائمعنثلابئ:عنالقلم"رفع:ع!يمالفهرسول

.(2)اهنعفخلىبهافأمر.نعم:قال؟"يفيقحتىالمجنونوعن،يحتلمحئى

رمضانشهرخلالفىيسلمالرجلباب

الفهعبدأبوأخبرنا،إجازةالسلمئالزحمنعبدأبوأنبأنى-8381

!ن(927")ئيبةأبىوابنبه.المصنفطريقمن21/273دمثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

.بنحوهحبيبةأمعناخروجه

عبدبنالفهعبدبنمحمدعن(0301،4803)خزيمةابنوأخرجه.(5033)الصغرىفىالمصنف(2)

ابنطريقمن(431)حبانوابن،(7343)الكبرىفىوالنسائى،(1044)داودوأبو.بهالحكم

وصححه.برفعهيفصحولمالأعمشعنالضبىوجريروكغرواه:4/6461الذهبىوقال.بهوهب

.(1370)داودأبىصحيحفىالألبانى
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والمشاتمةاللغطعنصيامهينزهالصائمبابالصومكتاب

وغيرهماهاك!وعقىبنإبراهيمحدثنا،البغوئالقاسمأبوأخبرنا،العكبرئ

المختاربنبراهيمإ(ظ51/48حدثنا،الأصبهاك!سعيدبنمحمدحدفا:قالوا

عطئةبنسفيانعن،الفهعبدبنعيسىعن،إسحاقبنم!ممدعن،الرازى

قئة،لهمفضربكعوالنبىعلىثقيفمنوفدناقدم:قالالثقفىربيعةابن

مامنهفصامواجمحداللهرسولفأمرهم،رمضانمنالنصففىوأسلموا

.(1)فاتهممابقض،ءيأمرهمولم،منهاستقبلوا

والمشاتمةاللغطعنصبامهينزهالصائ!اباب

بنأحمدسهلأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-8382

القاضى،عيسىبناحمدبنأحمدحدثنا،القطانزيادبنالفهعبدبنمحمد

النضرأبوحدثنا،الىحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكعن،القعنبئحدثنا

أبىعن،مالكعلىترأفيماالقعنبئحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،الفقيه

،(2)ةثج"الصيام:قالصئناللهرسولأنهريرةأبىعن،الأعرص!عن،الزناد

فليقل:،شاتمهأوقاتلهامزؤن!ف،(4)يجهلولا/يرفث)3(فلاصائما،أحدكمكانفإذا4/027

الذهبىوقال.بهإسحاقابنطريقمن(0176)ماجهابنوأخرجه.(1261)للبغرىالصحابةمعجم(1)

:4/376الاصابةفىحجرابنوقال،!سفيانبن!عطية:ماجهابنهذا.وعنديصحلم:4/1646

.المحفوظهو

.178/1الجوزىلابنالحديثغريبالشهرات.منيؤذىماصاحبهيقىأى:الوقاية:الجئة(2)

القبيحالكلام:والآخر،الجماع:أحدهماوجهينعلىالعربكلامفىالرفث:البرعبدابنقال(3)

.10/241التمهيد.المقالفىوالفحش

.367/1القارىعمدةالجاهية.أفعالمنشيئايفعللا:يجهللا(4)
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والمشاتمةاللغطعنصيامهينزهالصائمبابالصومكتاب

منمسلموأخرجه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"عاعإنى

الرناد)2(.أبىعنعيينةابنحديث

يوسفبناللهعبدمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرلا-8383

الشيبانىيوسفبنيعقوببنمحمداللهعبدأبوأخبرنا:قالاالأصبهاض!

حدثنا،عبادةبنروحأخبرنا،السعدىالفهعبدبنإبراهيمحدثنا،الحافظ

:يقولهريرةأباسمعأنهالرياتصالحأبىعنعطالمح!،أخبرض!،جريجابن

والصوم،بهأجزىوأنالىفإنهالضيامإلالهآدمابنعمل"كل:ع!يمالفهرسولقال

وأأحدساثهفإن،(3)بخسيولايومئد،يرفثفلاأحدكمصوميومكانفإذاجنة،

أطيبالصائمفم(4)لخلوف،بيدهمحمدنفسوالذى.صائمامرؤإنى:فليقل،قاتله

فرحأفطرإذابهما؟يفرحفرحتانوللصائم،المسكريحمنالقيامةيوماللهعند

بنهشامحديثمنالبخارىأخرجه.()"بصومهفرحربهلقىوإذا،بفطره

ابنعنالززاقعبدحديثمنمسلموأخرجه،جريجابنعنيوسف

.(3253)الكبرىفىالنسائىطريقهومن.1/310ومالك،(1433)الصغرىفىالمصنف(1)

به.القعنبىعن(2363)داودأبووأخرجه

.(1511/016)ومسلم،(1894)البخارى(2)

.2/349الهاية.الصياحبمعنىوالصخبالسخب(3)

.2/67الهاية.الفمريحتغير:والخلوفدا."لخلوم:4صفى(4)

طريقمنفحسبجنة""الصوم:بذكر(1890)خزيمةوابن،مختصرا(26069)أحمدأخرجه(5)

به.جريجابنطريقمن(3423)حبانوابن.بهروخ
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والمشاتمةاللغطعنصيامهينزهالصائمبابالصومكتاب

.((هلآدمابنعملكل:الفهاقال:الحديثأؤلفىهشامحديثوفى.اجريج

بوأحدثنا،داسةبنابكربوأأخبرنا،الزوذبارئعلعبوأأخبرنا-8384

أبيه،عن،المقبرئعن،ذئبأبىابنحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،داود

بهوالعملالزورقوليدعلمإمن:جمتالفهرسولقال:قالهريرةأبىعن

منإسنادهفهمت:أحمدقال."وشرابهطعامهيدعأنحاجةللهفليس،والجهل

رواه.(2)أخيهابنأراهجنبهإلىرجلالحديثوأفهمنى،ذئبأبىابن

.(3)إياسأبىبنوآدميونسبنأحمدعن""الصحيحفىالبخارئ

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8385

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالمزكىإسحاقأبىابنزكرئا

الليثئ،عياضبنأنسأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا

قال:قالهريرةأبىعنعفه،عن،الرحمنعبدبنالحارثعن

اللغومنالصيامإنمافقط؟والشربالاكلمن(4)الصيام"ليس:جمتالفهرسول

.()"صائمإنىفقل:،عليكجهلأوأحدسابكفإن،والزفث

.(1511/163)ومسلم،(4190)البخارى(1)

،3346)الكبرىفىوالنسانى،(707)والترمذى،(9839)أحمدوأخرجه.(2362)داودأبر(2)

به.ذلبأبىابنطريقمن(1995)خزيمةوابن،(1689)ماجهوابن،(3247

يرن!.بنأحمدعن(5760)وفى،آدمعن(1903)البخارى(3)

"الصانم".:سفى(4)

خزيمةابنطريقهومن،(313)موطنهفىوهبوابن،(61)الأوقاتفضائلفىالمصنف(5)

به.الحارثطريقمن(3479)حبانوابن.(1996)
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...الصوميطيقلاالكبيرالشيخبابالصومكتاب

المزكى،،و49/51يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىأخبرنا-8386

)ح(قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيهأيوببنإسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا

عمروأبوأخبرنا،إملاءسليمانبنمحمدبنسهلالطيبأبوالاماموحذثنا

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا:قالاالذهلئعلىبنإبراهيمحدثنا،مطرابن

سعيدأبىبنسعيدعنعمرو،أبىبنعمروعنمحمد،بنالعزيزعبد

منحظهقائيم"رب:يقول!عالفهرسولسمعأنههريرةأبىعن،المقبرى

.(1)((والعطشالجوعصيامهمنحظهصائبموربئالسهر،قيامه

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأحبرنا-8387

بناللهعبدحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنالوليدعنسيف،أبىابنعن،حازمبنجريرأخبرنىوهب،

سمعت:قالالجزاحبنعبيدةأبىعن،غطيفبنعياضعن،الرحمنعبد

.(2)"تخرقهلمماجئة"الضوم:يقوللمجتاللهرسول

الصوميطيقلاالحبيرالثمميخباب

ويفتدىيفطر،الحفارةعلىويقدر

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-8388

به.محمدبنالعزيزعبدطريقمن(3481)حبانابنوأخرجه.(59)الأوقاتفضاللفىالمصنف(1)

.بنحوهبهسعيدطريقمن(0325)الكبرىفىوالنسائى،(1690)ماجهوابن،(9685)واحمد

صحيح.حسن:(1371)ماجهابنصحيحفىالألبانىوقال

وأحمدبه.نصربنبحرعن(1892)خزيمةابنوأخرجه.(58)الأوقاتفضائلفىالمصنف(2)

به.سيفأبىابنطريقمن(2542)الكبرىفىوالنسائىبه.جريرطريقمن(1170)
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...الصوميطيقلاالكبيرالشلئبابالصومكتاب

حدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

يحيىبنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)ح(روح

بنزكرتا/حدثنا،عبادةبنروححدثنا،الأزهرأبوحدثنا،البزازبلالابن4/271

)وعلى:يقرأعباسابنسمعأنهعطاءعن،ديناربنعمروحدثنا،إسحاق

هو؟منسوخةليست:عباسابنفقال.(1)(مسكينطعامفديةيطؤقونهالذين

يومكلمكانفيطعمايصوما،أنيستطيعانلاالكبيرةوالمرأةالكبيرالشيخ

بنإسحاقعن"الصحيح"فىالبخارىرواهالضغاخ!.حديثلفظمسكيئا)2(.

(3)

روص!.عنمنصور

الحسنبنالزحمنعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8389

،ورقاءحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

الذيف)وعلى:قولهفىعباسابنعنعطاء،عن،نجيحأبىابنعن

ض!يم!هوتطوخ)فمنمسكينطعام،يستطيعونهولايتكففونهيعنىيطيقونم!)4(

ولم:عباسابنقال.منسوخةوليستلاو!ضئر)فهواخر،مسكينافأطعم

(1)

(2)

(3)

(4)

وطاوس،المسيببنوسجد،وعالة،عنهبخلافعباسابنقراءةوهى.184:البقرةسورة

وقرأوعطاء.،السختيانىوايوب،وعكرمة،عنهبخلافومجاهدجير،بنوسجد،عنهبخلاف

"يطيقونهإ.:أيضاعباسابنوقراو"يطئقونه!،أيطؤقونه!،أيضا:وعكرمةومجاهدعباسابن

،8/180البارىوفتح،173-171/3الطبرىتفشروينظر،118/1جنىلابنالمحتسب

.2/35حيانلأبىالمحيطوالبحر

"يطيقونه!.:وفيه،بهدياربنعمروطريقمن(2316)النسائىأخرجه

.(5054)البخارى

والمثبت،بمعنىوهما،تقدمكماعباسابنعنمرويانقراءتانوهما"يطوقونها.:4ص،مفى

التخريج.لمصدرموافق
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...الصوميطيقلاالكبيرالشيخبابالصومكتاب

علمائذىوالمريض،الصياميطيقلاالذىالكبيرللشئيخإلاهذافىيرخص

.(1)يشفىلاأنه

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-5839

عن،حفصبنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،الأصئمهوالعباسأبو

يقرؤها:كانأنهعباسابنعنمجاهد،عن،منصورعن،الثورىسفيان

الق!يام،يستطيعلاالذىالكبيرالشيخهو:قال.((2)يطوقونهالذين)وعلى

منصاعنصف:الروايةهذهفىكذا.(4)مويمكان(3)عاصنصفويطعمفيفطر

حنطة.

.(لادامه)ومدا،لطعامهمدا:قالأنهعنهوروى

الحارثابنبكروأبوالسلمئالرحمنعبدأبوأخبرناوقد-8391

الجهمأبىبنمنصوربنمحمدحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الفقيه

عن،الحذاءخالدحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،علىبننصرحدثنا،الشئيعئ

كلعنأطعم،الصيامعنالكبيرالشيخعجزإذا:قالعباسابنعن،عكرمة

صحأبىابنطريقمن3/174،175تفسيرهفىالطبرىوأخرجه.22،221.صمجاهدتفسير(1)

"يطيقونه".:4ص،والدارقطنى،الثورىتفسيرفى(2)

.إحنطة!من:م،سفىبعده(3)

فىوالطحاوى،3/172والطبرى،(7574)الرزاقعبدطريقهومن،56،57صالثورىتفسير(4)

.207/2والدارقطنى،6/184المشكلشرح

.1/31النهايةكان.شىءأئالخبزمعيؤكلما:إدامه(5)

.(2553)عقبالمعرفةفىالروايةهذهالمصنفذكروتد
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...الصوميطيقلاالكبيرالشلئبابالصومكتاب

.(1)اذممذايوم

بنمحمدبنإسماعيلأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو2938-وأخبرنا

محمدحدثنا،إدريسبنمحمدحاتمأبوحدثنا،بالزئالفقيهإسماعيل

عكرمة،عنالحذاء،خالدحدثنا،وهيبحدثنا،الزقاشئالفهعبدابن

عنويطعميفطرأنالكبيرللشيخرخص:قالعباسابن(ظ49/51عن

.(2)عليهقضاءولامسكينا،يومكل

عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-8393

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

حدثه،حمنئأباأن،صالحبنمعاويةحذثنى،صالحأبوحدثناالضغاض!،

من:يقولهريرةأباسمعائهرباحأبىبنعطاءعن،موسىبنسليمانعن

.(3)حمقمنمذيوملكلفعليه،رمضانشهرصياميستطعفلمالكبرأدركه

عمر،بنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-8394

سعيدحدثنا،روححدثنا،عرفةابنحدثنا،الوكيلالفهعبدبنأحمدحدثنا

يطعمواأنأهلهمروأ،فأفطرموتهقبلماعاضعفأنساأن،قتادةعن،وهشام

مسكينا)4(.ثلاثينفأطعم:حديثهفىهشامقالمسكينا.يومكلمكان

.2/402قطنىارلدا(1)

محمدطريقمن2/502الدارقطنىوأخرجهالبخارى.شرطعلىصحيح:وقال1/044الحاكم(2)

به.اللهعبدبن

به.صالحبنالفهعبدطريقمن208/2والدارقطنى،7اصالنايغفىعيدأبوأخرجه(3)

من(675)والطرانى،6/188المشكلصرحفىالطحاوىوأخرجه.2"2/072،8الدارقطنى(4)

الصحيح.رجالورجاله:3/164المجمعفىالهيئمىوقالبه.وحدههامطريق
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...الصوميطيقلاالكبيرالشيخبابالصومكتاب

منصور،بنالحسينبنعبدوسأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-8395

يطقلم:قالحميدحدثنى:قالالأنصارىحدثنا،الرازىحاتمأبوحدثنا

ابنهفسألت،يقضيهأنيستطيعلاانهوعرف،توفىعامرمضانصومأنمس

ولحمخبزمنجفانا)1(لهجفنا:فقال؟حمنئأبوفعلما:أنمسبنعمر

.(2)الجريوملكلرجلاثلاثينمنيعنى.أكثرأوالعدةفأطعمنا

أبوحدثنا،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-8396

ابنعن،إسحاقبنعلئأخبرنامسعود،أبوحدثنا،الأصبهانئصالح

:قالمجاهدعن،ميسرةبنإبراهيمعن،مسلمبنمحمدعن،المبارك

عنهيطعمأنالانسانيفتديهرمضانشهرإن:يقولال!ائببنقيسسمعت

مسكينين)3(.عنىفأطعموا،مسكينيوملكل

بنالعباسمنصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-8397

عن،يعقوبحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،الفضل

272/4ائذجمت)وجملى:قولهفىالمسيببنسعيدعن،حرملةبنالرحمن/عبد

يصومكانالذىالكبيرهو:قال.،184:البقرةأمشكايز!وطعامفديةيطيقون!

الهايةينظر.عليهالناسوجمعنا-القصاعوهىالجفان-فىطعامااتخذناأىجفانا:لهجفنا(1)

.(نف)خ359/34والتاخ،1/280

فىحجروابن-4/177التعليقتغليقفىكماحميد-بنوعبد،(121)جعفربنإسماعيلأخرجه(2)

بنعبدوعند.توفىعام:إسماعيلعندولي!+بنحوهبهحميدطريقمن178/4التعليقتغليق

عمر.ابنهيذكرلمأن!عنحميدعنحميد:

"مسكيناإ.:وعنده،بهمسلمبنمحمدطريقمن(929)الطبرانىوأخرجه.08/22الدارقطنى(3)

.ثقاتورجاله:3/164المجمعفىالهيئمىوقال!مسكينينإ.:منبدلا
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للصائمالسواكبابالصومكتاب

حتىيوم(1)لكمسكينطعامفعليهماعليها،يشقالحبلىوالمرأةفيعجز،

.(2)رمضانشهرينقضى

ببغداد،الجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-8398

ابنعن،الرزا!تىعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارإسماعيلأخبرنا

نأ،لعائشةمولىعمروبىأعن،جعفربنعتادبنمحمدأخبرخ!:قالجريج

.(3)(فديةيطؤقونهائذين)وعلى:تقرأكانتر!نهاعائشة

للصائمالسواكباب

الحسنابنبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-8399

:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

اللهعبيد4)بنعاصمأن،الثورئسفيانأخبرك:وهببناللهعبدعلىقرئ

بيهأعن،العدوئربيعةبنمرعابنالفهعبدعن،حذثه(4الخطاببنعمرابن

.()صائموهويتسوكجم!اللهرسولرأيتماأعذولاأحصىما:قال

.!الكل:الطبرىوتفسير،مفى(1)

حزموابن،3/171والطبرى،56صتفسيرهفىسفيانوأخرجهتفسير(.-263)منصوربنسعيد(2)

به.حرملةبنالرحمنعبدطريقمن176،177صناسخهفىالجوزىوابن،6/204المحلىفى

173/3تفسيرهفىالطبهرىطريقهومن،1/70تفسيرهوفى،(7576)مصنفهفىالرزاقعبد(3)

فحسب.القراءةبذكروعندهم

إلىاللهعبيدنسبوهنااص.عمر!بنعاصمبنالقهعبيدبنعاصم:)صوابه:الأصلحاشيةفى(4-4)

عمر.جده

طريقمن(0702)خزيمةوابن،(725)والترمذى،(15678)احمدواخرجه.(280)وهبابن(5)

حسن.حديث:الترمذىوفال.بهافورى



الصومكتاب
للصائمالسوا&باب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0084

أبوحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،المثنىبنمعاذحدثناالصفار،عبيد

قالت:عائشةعن،مسروقعن،الشئعبىعن،مجالدعن،المؤدبإسماعيل

الئمواك")1(.الصائمخصال"خير:عججيهاللهرسولقال

بالقوئ،ليسالفهعبيدبنوعاصم،(2)هنمأثبت،و50/51غيرهمجالا

أعلم.والله

:الذىالحديثوأما

أخبرنا،بمكةفهربن(3الحسنبن3)علئالحسنأبوأخبرنا-8401

علىبنمحمدبناللهعبدالحافظعلىأبوحدثنا،الشافعئمحمدبناللهعبد

ميمونبنيوسفبنإبراهيمحدثنا،بمكةالبلخئميمونبنجعفرابن

بنعلىأيامعليناقدمخوارزمقاضىمئالخوارزإسحاقأبوحدثنا،البلخئ

(1

(2

(3

ضيفإشادهذأ:(607)الزجاجةمصباحوفى.بهالمؤدبطريقمن(1677)ماجهابناخرجه(

.وغيرهالبخارىرواه،ربيعةبنعامرحديثمنشاهدولهمجالد...لضعف

.(7449)فىعل!الكلامتقدم(

.سفىوبياض،م:فىلي!(3-

منسمع،المالكىالفقيهالفهرىالحسنأبوفهربنالعباسبنمحمدبنالحسنبنعلىوهو

منهسمع،بالصثرقوسمعجزءا.عرأثنىفى"مالكفضائل"صنفوقدبمصر،وكان،جماعة

بينتوفىفيىتالذهبىذكره.مثلهألقولم،ومكةبمصرلقيته:وقالصفرةابىبنوالمهلبالدلائى

حدودفىموجوداكان:الوافىوفى.(ص044-ص142)بينتوفىفيمنأعادهثم،(ص042-ص4؟1)

حوادث-025ص(ص042-ص104)سنةووفياتحوادث:الاسلامتاريخ.والأربعمائةالأربعين

.02/412والوافى،405ص(ص044-ص142)سنةووفيات
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الصومكتاب
للصائمالسواكباب

نعم.:فقال؟الصائمأيستاك:فقلت،الأحولعاصماسألت:قالعيسى

:قالاخره؟والنهارأؤل:قلت.نعم:قال؟ويابسهال!واكبرطب:فقلت

بهينفردفهذا.(1)مجملالنبىعن،مالكبنأنسعن:قالعفن؟:قلت.نعم

قاضى،الزحمنعبدبنإبراهيم:ويقال،بيطاربنإبراهيم(2)إسحاقأبو
،*(3)

به.يحتجلا،بالمناكيرالأحولعاصمعنبلمخحذثخوارزم

واخره:النهارأؤلذكرفيهليسآخروجهمنعنهروىوقد

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناه-2084

محمدحدثنا،واصلبنالفهعبيدحدثنا،البخارئمزدكبنأحمدبنمحمد

عنالأحولعاصماسألت:قالالزحمنعبدبنإبراهيمأخبرنا،سلامابن

:فقال؟ويابسهال!واكبرطب:فقلت.بهبأسلا:فقال،للضائمال!واك

عن،مالكبنأنسعن:قالعقن؟:قلتالماء؟منرطوبةأشذأتراه

محفوظة.غيرأحاديثهعافةهذاإبراهيم:أحمدأبوقاللمجيد)4(.النبى

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقابىابنزكرتاأبوأخبرنا-0384

،عونبنجعفرأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

به.الخوارزمىإسحاقأبىطريقمن2/022الدارقطنىأخرجه(1)

"بن".:4صفىبعده(2)

الضعفاءفىوالمغنى،1/28والمتروكينوالضعفاء،1/021المجروحين:فىعليهالكلامينظر(3)

.1/41الميزانولسان،1/45،489/4الاعتدالوميزان،1/11

.259/1الكامل(4)
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...بالعشيالسواككرهمنبابالصومكتاب

أحدارأيتما:قالحديربنزيادعن،الأسدئنهيكأبىعن،مسعرأخبرنا

عبيد:أبوقال/.(1)ىوذقدبعود:قالأراهعمر.منصائموهوسواكاأدأب

(2)(3)
يبس.:يعنى

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبواخبرنا-8404

نافعبنالفه(4)دبععن،وكيعحدثنا،نصربنسعدانحدثناالضفار،محمد

.(صائئم)وهويستاككانالهعمرابنعن،أبيهعنعمر،ابنمولى

صائفاكانإذابالعشىالسواككرهمنباب

الصائ!اا!فخلو!منيستحبلما

فىالهروئالقرشئمحمدبنالعباسبنسعيدعثمانأبوحدثنا507-84

بنعلئأخبركم:لهقلتالزفاء،علئأبىعلىقرأت:قالالزوضة

هريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشحدثنا،نعيمأبوحدثنا،العزيزعبد

وأكلهث!هوتهيدعبه،أجزىوأنالىالفوم:الئه"يقول:عنىالفهرسولقال:قال

حينوفرحةيفطر،حينفرحة:فرحتانمئا!مللوجئة،والفوم،أجلىمنوشربه

(1

(2

(3

(5

ابىطريقمن2/642المعرفةفىوالفسوى،(9235)ثيبةأبىوابن،3/365عبيدأبوأخرجه

بدل"أدوم!وعدهماذوىدا.قدبعود:قال"أراه:والفسوىشيبةأبىابنعدويىبه.نهيك

.،أدأبأ

)قد!.:سفىبعده

.3/365عبيدلأبىالحديثغريب

.16/213الكمالتهذيبوينظر"عبيد!.:سفى

به.نافعطريقمن(9242)ثيبةأبىوابن،(7488)الرزاقعدأخرجه
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بالعشى...السواككرهمنبابالصومكتاب

فىالبخارىرواه.(2)"المسكريحمنالفهعندأطيب(1)هيفولخلوفالفه،يلقى

.(3)نعيمأبىعن""الصحيح

العلوىهاشمأبىبنمحمدبنجعفربنزيدالقاسمأبوأخبرنا-6584

قال؟بالكوفةالمقرئالتميمئ()خشيشبنعلىبنمحمد(4)الحسينوأبو

دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوحدثنا:المقرئوقال،أخبرنا:العلوئ

أبىعن،الأعمشعن،وكيعأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثناالثئيباك!،

يضاعفآدمابنعمل"كل:!عاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،صالح

،ظ51/05فإنهالصومإلا:وجلعزاللهقال.ضعفسبعمائةإلىأمثالهاعشرالحسنة

،فطرهعندفرحة:فرحتانللضائم.أجلىمنوشهوتهطعامهيدعبه،أجزىوأنالى

الصوم،جنةالفوم،المسكريحمناللهعندأطيبفيهولخلوف،رئهلقاءعندوفرحة

.(7)وكيععنالأشبئسعيدأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.جنه"
-(6)

حدثنامحمد،بنحامدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5784

عبيدبنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(المثنىأبو

(3

(7

.إالصائمفم9:سفى(

.(8189)فىتخريجهتقدم(

.(7492)البخارى(

.إ"الحن:سفى(

.1/175فىترجمتهوتقدمت.المهملةبالحاء!!ثخ9:م،4ص،سفى(

من(1638)ماجهوابن،(4971)أحمدوأخرجه.القاسمأبىعن(0441)الصغرىفىالمصنف(

به.وكيعطريق

.(1151/164)مسلم(
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بالعشى...السواككرهمنبابالصومكتاب

حدثنا،سليطبنعمربنإسحاقحدثنا،المثنىبنمعاذحدثناالصفار،

هريرةأبىعن،صالحأبىعن،مئبنضرارحدثنا،مسلمبنالعزيزعبد

أجزىوأنالىالصوم:وجلعزالله"يقول:ك!يهماللهرسولقال!:قالاسعيدبىوأ

4/274الصائمفمولخلوففرح،فجزاهربهلقى/وإذافرح،أفطرإذا:فرحتانوللصائم.به

بنإسحاقعن"ح!ا"فىمسلمرواه.(1)((المسكريحمناللهعندأطيب

(2)
سليط.بنعمر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5884

يقول!:معينبنيحيىسمعت:يقول!محمدبنالعباسسمعت:قال!يعقوب

قدوكانمولاهبلال!بنيزيدعن،عمرأبىكيسانعن،ثابتبنعلىحدثنا

ولكن،بالعشىالصائميستاكلا:قال!ل!جبهعلىعن،صفينعلىمعشهد

.(3)القيامةيومعينيهبيننورالصائمشفتىيبوسفإن،بالليل

سهلبنالمظفرالطيبأبوحدثنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-9584

سمعت:قال!بيهأعن،الواسطئحسانبنأيوببنإسحاقحدثنا،(4)الخليل

ربهعنك!يههالنبئيرويهفيما،محمدأبايا:فقال!،عيينةبنسفيانسأل!رجلا

بنضرارطريقمن(19".)خزيمةوابن،(7174)احمدوأخرجه.(3581)الشعبفىالمصنف(1)

به.مرة

.(1151/165)مسلم(2)

عن(1933)والأسماءالكنىفىالدولابىوأخرجه.(0372)الدورىبروايةمعينبنيجىتاريخ(3)

به.الدورى

الشعب.فىومثله"الخليلى".:وفيه(8585)فىوسيأتىهنا،كذا(4)
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...بالعشيالسواككرهمنبابالصومكتاب

عيينة:بنافقال.؟"هبأجزىوأنالىفإنهالصومإلألهآدمابنعمل"كل:وجلعر

وجلعراللهيحالسبالقيامةيومكانإذا؟وأحكمهاالأحاديثأجودمنهذا

الضوم،إلايبقىلاحتىعملهسائرمنالمظالممنعليهماويؤذىعبده

.(1)الجنةبالضومويدخلهالمظالممنعليهبقىماالفهفيتحفل

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-8410

بنمحمدخراسانأبوحدثنا،إسماعيلبنالقاسمعبيدأبوحدثنا،الحافظ

القصابعمرأبوحدثنا،النعمانبنالضمدعبدحدثنا،نك!لابنأحمد

ولا،بالغداةفاستاكواصمتمإذا:قالعلىعن،بلالبنيزيدعن،كيسان

بيننوراكانتاإلابالعشىشفتاهتيبسصائممنليسفإنه؟بالعشىتستاكوا

.(2)القيامةيومعينيه

عمر،بنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-8411

أبوكيسانحدثناالضمد،عبدحدثنا،خراسانابوحدثناعبيد،ابوحدثنا

علئئ:قال.(3)مثله!جالنبىعن،خئابعن،الزحمنعبدبنعمروعن،عمر

.معروفغيرعلىوبينبينهومن،بالقوئليسعمرأبوكيسان

.(3582)الإيمانضعب(1)

ضربالمصنفوكأنإلى.اخرها:وعلى...لاأولها:منالأصلفىعليهامحلمالروايةوهذه

.(8585)فىأخرىمرةو!أتىعليها،

وفيه:،بهالنعمانبنالصمدعبدطريقمن(3696)الطبرانىوأخرجه.2/4،2الدارقطنى(2)

.1/62التلخيهصفىحجرابنإصنادهوضعفإالقصار".:منبدلا"العطار".

به.الصمدعبدطريقمن(3696)والطبرانى،(2138)البزاروأخرجه.2/420الدارقطنى(3)
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تمامهقبلمنهوالخروجالتطوعصيامبابالصومكتاب

حدثناعمر،بنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-8412

أبوحدثنا)1(،الخياطإسحاقبنمحمدحدثنا،إسماعيلبنالحسين

إلىالسواكلك:قالهريرةأبىعن،عطاءعن،قيسبنعمرحدثنا،منصور

"خلوف:يقوللمجصاللهرسولسمعتنىفإ؟فألقهالعصرصفيتفإذا،العصر

.(2)"المسكريحمنالفهعندأطيب،و51/51الضائمفم

تمامهقبلمنهوالخروجالتطوعصيامباب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبركأ،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8413

بنالواحدعبدحدثنا،كاملأبوحدثنا،الإمامنصربنمحمدالفهعبدأبو

بنبشرحدثنامحمد،بنالفهعبدحدثنا،عمروأبووأخبركأ:قال)ح(زيافى

بنطلحةبنيحيىبنطلحةحدثنا،زيادبنالواحدعبدحدثنا،العقدىمعاذ

قال:قالتالمؤمنينأمعائشةعن،طلحةبنتعائشةحدثتنى،الفه/عبيد

لا:قلت:قالت."؟ءىشعندكهل،عائشة"يا:يومذاتج!عاللهرسول3

فأهديتع!ج!اللهرسولفخرج:قالت."صائغ"إفى:قال.4شىعندناماوالله

الله،رسوليا:قلتجمتاللهرسولرجعفلما،(4)روزجاءناأوهدثةلنا

قلت:."؟وه"ما:قال.شيئالكخبأتوقدزورجاءناأوهدئهلناأهديت

.1/241بغدادناريخوينظر،4ص،الأصل:منسقط(1)

واه.عمر:4/1651الذهبىوقال.2/032الدارقطنى(2)

.4ص:فىيى(3)

وقد،وناثمصالمبمعنىونومكصومالاسمموضعوضعمصدزالأصلفىوهوالزالر،:الزور(4)

.318/2النهاية.وركبكراكبزائرجمعيكون
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تمامهقبلمنهوالخروجالتطوعصيامبابالصومكتاب

.(2)"امئاصاصبحت"قدكنت:قال!ثتم،فأكلبهفجئت"هاتيه((.:قال.احي!

كاملأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.العقدئلفظ:الفهعبدأبوقال

:فقالالحديثبهذامجاهدافحذثت:طلحةقال:فيهوزاد،الجحدرئ

شاءوإنأمضاهاشاءفإن،مالهمنالقحدقةيخرجالزجلبمنزلةذاك

أمسكها)3(.

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-4841

سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

عائشةعن،طلحةبنتعائشةعفتهعن،يحيىبنطلحةعن،عيينةابن

إنى"أما:فقال!.حيسالكخبأناإنا:فقلت!اللهرسول!علئدخل:قالت

عيينة،بنسفيانعنجماعةرواه!زا.(4)((هيبرقولكنالصومأريدكنت

هذافىالقنهصاءمنهمأحايذكرلم.يحيىبنطحةعنجسماعةرواهكل!كو

.()الحديث

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناوقد-8415

.4/142السننمعالم.فيؤكليجمع،وأقطوعويقوصمنتمرمنأخلاط:الحيس(1)

خزيمةبنوا،(4232)ئىلنساوا،(733)مذىوالتر،(5542)داودبووأ،(02242)حمدأأخرجه(2)

به.يحيىبنطلحةطريقمن(3628)حبانوابن،(2141)

.(169/1154)مسلم(3)

السنةشرحفىالبغوىوأخرجه.ا1/286،03/2والافعى،(2559)المعرفةفىالمصنف(4)

به.الاصمطريقمن(1812)

به.يحىبنطلحةعنمعنبنوالقاسمووكغيحىطريقمن(2327-2325)النسانىأخرجه(5)

صحيح.حسن:(2194-2192)النسانىصحيحفىالألبانىوقال
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عمروبنمحمدحدثنا،جميلبنإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الأصبهاخ!حئان

عن،عمتهعن،يحيىبنطلحةعن،عيينةبنسفيانحدثنا،العباسابن

كنت"إنى:فقال.حيسالكخبأنا:فقلتلمجيهالنبئعلئدخل:قالتعائشة

.(1)"مكانهيوماوأقضىقزبيهولكن،الصومأريد

اللفظهذافى(2)يحملتعالىاللهرحمهالدارقطنئالحسنأبووكان

اللفظبهذايروهلمأنهويزعم،هذاالباهلىالعباسبنعمروبنمحمدعلى

،عمرهاخرفىعيينةابنبهحدثفقد؟كذلكوليس.(3)عليهيتابعولمغيره

.محفوظغير،بالحديثالعلمأهلعندوهو

حدثنا،الأرموىمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوبذلكأخبرنا-8416

حدثنا،المزنئحدثنا،سلامةابنجعفرأبوأخبرنامحمد،بنشافع

وزاد،الربيعرواهالذىبالففظالحديثهذافذكر.سفيانأخبرنا،الشافعئ

سمحت:يقولفعئالشاسمعت:المزنئقالمكاظ".يومما"سأصوم:آحضهفى

قبلعليهعرضتهثممكاظ".يوما"سأصوم:فيهيذكرلا(4)مجالستهعامةسفيان

.()"مكانهيوما"سأصوم:فيهفأجاب،بسنةيموتأن

هذافيهيذكرلا،الحديثلهذادهرهعامةوروايته،ظ51/51ال!ثيخ:قال

به.العباسبنعمروبنمحمدطريقمن177/2الدارقطنىأخرجه(1)

.2/177الدارقطنى(2)

."يحتمل":4صفى(3)

.""مجالسه:مفى(4)

السننفىوالثمافحى،109/2المعانىشرحفىوالطحاوى،(2560)المعرفةفىالمصنف(5)

.(962)المأثورة
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منهمأحد؟منهميذكرهلا،يحىبنطلحةعنالجماعةروايةمعالففظ

الجزاحبنووكيعزيادبنالواحدوعبدالحخاجبنوشعبةالثورئسفيان

القفظة،هذهخطأعلىتدذ،وغيرهمعبيدبنويعلىالقطانسعيدبنويحى

أعلم.والفه

الففظة:هذهفيهليس،عائشةعناخروجهمنروىوقد

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحذثناه-1784

عنمعاذ،بنسليمانحدثناداود،ابوحدئنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

،يومذاتجميهوالفهرسولعلئدخل:قالتعائشةعن،عكرمةعن،سماك

مايوعلئودخل:لتقا.اصوم"،إذن:قال.لا:قلت.فىغ؟،هـأعندك:فقال

فرضتكنتوإنأفطر،"اذن:قال.رمم:قلت.مل؟غىف"أعندك:فقال،اخر

صحيخ.إسنادوهذا.(1)"الصوم

القاضى؟الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1884

بنعلىبن/محمدجعفربوأثناحد:لقاضىاوقال،أخبرك!:اللهعبدبوأقال

أبوأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،حازمبناحمدحدئناالشيباك!،دحيم

سلمانبيناخىلمجي!اللهرسولأن،بيهأعن،جحيفةبىأبنعونعن،عميس

:فقال،متبذلة2)الذرداءأئمفإذا،يزورهسلمانفجاءه:قال.الذرداءبىأوبين

النهارويصومالفيليقومالدرداءاباأخاكإن:قالتالذرداء؟2(أئمياشأنكما

.2/175الدارقطىطريقهومن.(1655)والطيالى،(1435)الصغرىفىالمصنف(1)

.4ص:فىلي!(2-2)
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إليهوقزببهفرخبالذرداءأبوفجاء.حاجةالدنيامنشىءفىلهوليس

عليكأقسمت:قال.صائمإنى:قال.اطعم:سلمانلهفقالطعاما،

منكانفلماعندهباتثئم،معهفأكل.تأكلحتىبآكلأناما:قال.نهء.-

لجسدكإنالذرداءأبايا:لهوقال،سلمانفمنعهيقومأنالذرداءأبوأرادالفيل

وأتوصل،فطووأصم،حفاعليكولأهلك،حفاعليكولرئك،حفاعليك

نإالآنقم:قالالضبحوجهفىكانفلفاحفه.حقذىكلوأعط،أهلك

اءالذرفىأبوفدنا،الضلاةإلىخرجاثئمركعاثئمفتوضافقاما:قال.شئت

أبا"يا:ع!ي!القهرسوللهفقال،سلمانأمرهبائذىغ!ي!الفهرسولليخبر

فىالبخارىرواه.(2)"ناملد(1)كلقالمامثلحفاعليكلجسدكإنالذرداء،

(3)
.عونبنجعفرعنبندارعن""الصحيح

أبوحدثناالأصبهاض!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-8419

عمر،بنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

قالت:الحارثبنتجويريةعن،أئوبأبىعن،قتادةعن،شعبةأخبرنا

أمس؟""صمت:فقال،صائمةوأناالجمعةيوملمج!الفهرسولعلئدخل

الزينة.ثابللبىتاركةأنهاوالمراد،ومحىوزناالمهنةوهى،البذلةثابلابسةأى:ومتبذلة=

.4/021البارىفغ

"له،.:سفى(1)

وابن،(2144)خزيمةوابن،!أمتبذلة:منبدلأ."متتلة!:وعده،(2413)الترمذىاخرجه(2)

به.جعفرطريقمن(320)حبان

.(1968)الخارى(3)
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أخر!4"فأفطرى")1(.:!اللا.:!التغذا؟""تصومين:قاللا.:قالت

(2)ري،
شعبه.حديثمن""الصحيحفىالبخارئ

القاسمأبىبنالحسين(4)ىبأبنمحمد(3)رذابوأخبرنا-8420

المباركبنأحمدعمروأبوحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىحدثنا،المذكر

حاتمحدثنا،الحجاجأبىبنيحيىحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،المستملى

قالت:هاكؤرق!أمعن،صالحبىأعن،حرببنسماكعن،صغيرةبىأابن

وأنا(سؤره)فناولنىفشربفاستسقى(و52/51لمججالفهرسولىعلئدخل

لاشيئافعلتالفهرسولىيا:فقلت،لمجيه!الفهرسولىسؤرفشربت،صائمة

سؤرأرذأنفكرهت،صائمةوأناسؤركناولتنى!؟أخطأتأمأصبتأدرى

:!ال.متطوعة:قلت."؟رمضانمنقضاءأم"أمتطؤعة:قال.لمجيه!الفهرسولى

.(6)"رطفأشاءوإنصام،شاءإنبالخيار"المتطؤع

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8421

القاضى،عيسىبنصفوانحدثنا،القاضىقتيبةبنبكارحدثنا،يعقوب

الكبرىفىوالنانى،(26755)وأحمدبه.عمربنعثمانعن(1557)حميدبنعبدأخرجه(1)

.(8567)فىوسيأتىبه.شحبةطريقمن(2754)

.(1986)البخارى(2)

.(0341)فىوتقدمأداود!.:4صوفى،"بكرأ:سفى(3)

.م،س:فىلي!(4)

.(رأ)س483/11التاجوالفضلة.شىءكلمنالقية:بالضمالسؤر:سؤره(5)

به.الحجاجأبىبنيحيىطريقمن(3308)الكبرىفىالنائىأخرجه(6)
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صالح،أبىعن،حرببنسماكعن،صغيرةأبىبنحاتميونسأبوحدثنا

نإنفسهأميرالمتطوع"الصائم:يقولكانع!ي!اللهرسولأنرلمحنهاهاض!أمعن

.(1)((رطفأشاءوإنصام،شاء

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيد)2(أبوأخبرنا-8422

الوليد،أبوحدثنا،القاضىالبر!محمدبنأحمدحدثنا،الصفاراللهعبد

محمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا)ح(عوانةأبوحدثنا

عوانة،أبوحدثنا،الحجاجبنإبراهيمحدثنا،يعلىأبوأخبرنا،حيانابن

أمح!:قالتمنهاسمعهأنهجدتهعن،هاض!أمابنابنعن،سماكعن

صائمةوكنتفشربتناولنىثم،فشربمكةفتحيومبشراب!اللهرسول

كنتإنى،الفهرسول!يا:فقلت3)،لمجماللهرسولفضلأردأنفكرهت

عنكتقضين"أكنت:لهافقال!.(3!يجعاللهرسول!فضلأردأنفكرهتصائمة

روايةوفى،إبراهيمحديثلفظهذايضزك"."فلا:قاللا.:فقلتشيئا؟".

منهاسمعهأنهزعمهاض!،أئمعنهاض!،أمابنبنهارونعن:قالالوليدأبى

!":هـاللا.:هـاكشيئا؟".عنكتقضين"أكنتلها:قال!عجه!النبئأن

(4)فى.ر
كتابه.منسماكحديثحدثنا:الوليدأبوقال."يفرك

بنخالدرواه:4/1653الذهبىوقال.بهصفوانعن(27385)أحمدواخرجه.1/439الحاكم(1)

قالأنهعنهروى،ضعيف،الكلبىصاحبهوصالحوأبو:النسائىقال،فأرسلهحاتمعنالحارث

كذب.فهوبهحدثتكمشىءكل:مرضهفى

"سعد".:4صفى(2)

.4ص:منسقط(3-3)

-(42738)وأحمد."نئهاأمابن"عن:وفيه.بهلوليدابىأطريقمن(4033)لكبرىافىالنسائىأخرجه(4)
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حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبو3248-وحذثنا

منرجلجعدةأخبرنا،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

ابناأخبرخ!:فيقوليحذثهحرببنسماكوكانهاخ!،ائمابنوهوقريش

أنهانىائمعن،فحذثنىجعدةأفضلهماأنافلقيت:شعبةقال.هاننأئم

فشربت،ناولهاثئم،فشربشرابافناولتهعليهادخلع!ي!الفهرسول

أالصائم:ع!ي!الفهرسولفقال.صائمةكنت،الفهرسوليا:فقالت

فقلت/:شعبةقالأفطردأ.شاءوإنصام،شاءإننفسهأميز،أو،أمينالمتطؤع

أئممولىصالحوابوأهلناأخبرخ!:قالهانىئجائممنأنتاسمعته:لجعذ

.(اهاخكثأمنع!خاه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلعابوأخبرنا-8424

بىأبنيزيدعن،الحميدعبدبنجريرحدثنا،شيبةبىأبنعثمانحدثنا،اودد

مكةحتك.مويكانلفا:هاخ!قالتأمعن،الحارثبناللهعبدعنزياد،

:قال.يمينهنع!خاهوائمجمرالفهرسوليسارعنفجلستفاطمةجاءت

هاخ!أم(ظ52/51(2)ناولهثئم،فشربفناولتهشرابفيهبإناءالوليدةفجاءت

لها:فقال.صائمةوكنتأفطرتلقد،الفهرسوليا:فقالت،منهفشربت

هانئ.أمعنهانئامابنأوهانئامبنتابنهارونعن:وفي.بهحرببنسماكطريقمن-

والترمذى،(26893)احمدطريقهومن،(1723)والطيالسى،(2563)المعرفةفىالمصف(1)

والعمل،مقالإسنادهفىهانئاموحديث:الترمذىوتال.(3303)الكبرىفىوالنسانى،(732)

الفتحيومانهاالخبريوهنمما:الحاثيةفىا4/653المهذبنسخوفى.العلمأهلبعضعندعليه

تطعا.رمضانشهرفىكافتلأنها؟متطوعةتكونأنلهايجوزلا

.""ناولته:4صفى(2)
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.(1)"اعوطتكانإنيضرك"فلاظل.لا:قالتشيئا؟".تقضين"أكنت

ببغداد،شاذانبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنعلىأبوأخبرنا-8425

اللهعبيدحدثنامحمد،بنعباسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأخبرنا

عن،الأحوصأبىعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلأخبرنا،موسىابنيعنى

النظرين،بأحدفأنتالصيامتنوىوأنتأصبحتإذا:قالمسعودبناللهعبد

.(2)أفطرتشئتوإن،صمتشئتإن

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-8426

مسلمأخبرشا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

عطاءعن،جريجابنعن،روادأبىبنالعزيزعبدبنالمجيدوعبدخالدابن

،التطوعصيامفىالإنسانيفطرأنبأسايرىلاكانعباسابنأنرباحأبىابن

صلىأو،احتسبماأجرفلهيوفهولمسبعاطافرجل:مثالاألذلكويضرب

.(3)احتسبماأجرفلهأخرىيصلولمركعة

أخبرنا،الربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،زكرياأبوأخبرنا-8427

ديناربنعمروعن،جريجابنعنالمجيد،وعبدمسلمأخبرنا،الشافعئ

.(4)اسأبالتطوعصيامفىبالإفطاريرىلاعباسابنكان:قال

فىالألبانىوصححهبه.ضيبةأبىبنعثمانعن(1777)الدارمىوأخرجه.(2456)داودأبو(1)

.(2145)داودأبىصحيح

.بنحوهبهالأحوصأبىطريقمن(917")شيبةأبىابناخرجه(2)

به.جريجابنعن(7767)الرزاقعبدوأخرجه.1/287والافعى،(5652)المعرفةفىالمصنف(3)

به.جريجابنعن(7769)الرزاقعبدوأخرجه.1/287والافعى،(5662)المعرفةفىالمصنف(4)
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أخبرنا،لربيعاأخبرنا،لعباسابوأثناحد،زكريابوأوأخبرنا-8248

بنجابرعنالربير،أبىعن،جريجابنعن،المجيدعبدأخبرنا،الثافعئ

.(1)اسأبالتطؤعصيامفىبالإفطاريرىلاكانأنهالفهعبد

حدثنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-8429

بنسعدعن،الأشجعىمالكأبىعن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدان

النهار)2(.نصفوبينبينهمابالخيارالصائم:قالعمرابنعن،عبيدة

رفعه:يصخولامرفوعاأخرأوجهمنهذاوروى

أبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8435

السعدى،اللهعبدبنإبراهيمحدثناقوهيار،بنمحمدبنالعباسالفضل

نأمالكبنأنسعن،عبيدةأبوالطويلحميدحدثنا،عمارةبنعونأخبرنا

النهار")3(.نصفوبينبينهمابالخيار"الصائم:قال!عالنبئ

حدثنا،الفضلأبوأخبرنا،العلوئالحسنأبو/وحذثنا-278/48431

أبىعن،القاسمعن،الزبيربنجعفرحدثنا،عمارةبنعونأخبرنا،إبراهيم

ضعيف.وهو(الغبرى)عمارةبنعونبهتفزد.(4)مثلهلمج!النبىعن،أمامة

.،جرجىابنعن(7771)الرزاقعبدوأخرجه.1/287والافعى،(2567)المعرفةفىالمصنف(1)

به.معاويةأبىعن(9167)سيهبهةأبىابنأخرجه(2)

بنعونطريقمن15/252تاريخهفىعساكروابن،(278)دينارالالفجزءفىالقطيعىأخرجه(3)

به.عمارة

.متروكوجعفر:4/1654الذهبىوقال.بهالزبيربنجعفرطريقمن(7954)الطرانىأخرجه(4)

محمد-أبو،العبهدىالقيسىعمارةبنعونوهو!الفبرىإ.:م،4ص،سوفى،الأصلفىكذا(5)
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إبراهيمبنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8432

حدثنا،غيلانبنيحيىحدثنا،الأزردتىالفرجبنمحمدحدثنا،ببغدادالبزاز

سمعت:يقولذرأباسمعت:قالنبهانبنسريعحدثنا،مزاحمبنإبراهيم

النهار".نصفإلىبالخيارالتطوعفى"الصاثم:يقول!جالقاسمأباخليلى

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىوأخبرنا-8433

بنإبراهيم.مثلهبإسنادهفذكره.الأزرقالفرجبنمحمدحدثنا،الصفار

.(1)مجهولاننبهانبنوسريعمزاحم

تطوعاصومهكانإنالقضاءفىالتخييرباب

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-8434

بنحمادحدثنا،داودأبوحدثنا(و53/51،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

أبىتنب!ضاهأمعن،هانىأمبنهارونعن،حرببنسماكعن،سلمة

قالت:أو،فشرببشرابلهفدعوتلمجماللهرسولعلئدخل:قالتطالب

كنتإنى،اللهرسوليا:وقلت،فشربتناولنىثئم،فشرببشرابدعا

منقضاغكان"إن:ك!جالهاللهرسسلفقال.سؤركأرذأنكرهتولكنىصائمة

وتهذيب،388/6والتهعديلوالجرح،18/7الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالبصرى.-

فىحجرابنوقال.ا8/54التهذيبوتهذيب،7/330الميزانولسان،22/461الكمال

ضعيف.:2/90التقريب

.مجهولمنقطغا.حديثاروى:اللهعدبنسريعترجمةفى3/12الميزانلسانفىحجرابنقال(1)

حديثاذرأبىعننبهانبنسريععنمزاحمبنإبراهيمطريقمنالصيامفىالبيهقىواخرج.انتهى

.1/253الضعفاءفىالمغنىوينظراص..؟غيرهاوذاأهوادرىفما.مجهولسريع:وقال.الصومفى
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الصومكتاب
تطوعاصومهكانإنالقضاءفىالتخييرباب

فلاشئتوإنفاقضى،شئتفإنتطوعاكانوإن،مكانهيومافصومىرمضان

(1)
تقفمى".

الصفار،اللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-8435

بنحقادحدثنا،الطيالسئالوليدأبوحدثناالبرمح!،محمدبنأحمدحدثنا

هاخ!أتمابنابنأوهاك!،أمبنتابنهارونعن،حرببنسماكعن،سلمة

فشربته،شرابهفضل/فناولنىمكةفتحيومجمتالنبئعلئدخل:قالت279/4

"إن:فقال.سؤركأرذأنكرهتنىوإصائمةكنتإنى،المهارسولبا:فقلت

وإنفاقفحيه،شئتفإنتطوعاكانوإن،مكانهيومافصومىرمضازمنقضاءكان

(2)"ص.
."تمضيه!لاشئت

أخبرنا،الأنصارىقتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-8436

ال!امئ،الرحمنعبدبنمحمدحدثنا،الهروئالفضلأبىابنحاتمأبو

عن،المنكدربنمحمدعن،أويسأبوحدثنا،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا

هوفأتاخ!طعاماجم!القهلرسولصنعت:قالأنهالخدرئسعيدأبى

فقال.صائمإنى:القوممنرجلقالالطعاموضعفلفا،وأصحابه

مكانهوصئم"أفطز:لهقالثئملكم".وتكففأخوكمادعاكم:لمجتاللهرسول

فىحجرابنوقال.بهحمادطريقمن(3305)الكبهرىفىالنسائىوأخرجه.(1721)الطيالسى(1)

لاهارون:القطانابنوقالتفرد.إذاعليهيعتهمدليىسماك:النسائىوقال:2/121التلخيص

.يعرف

.إالمشددةالتأكيدبنرن.تقضينهلا:العلها:الحاضيةوفى"تقضينه".:الأصلفى(2)

به.سلمةبنحمادطريقمن(02691)أحمدأخرجهوالحديث
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الصومكتاب

.(1)"تثشإنيوما

ذلكوروى

.(2)""الخلاف

القضاءعليهرأىمنباب

فىأخرجناهقدالخدرئسعيدأبىعنآخربإسناد

القضاءعليهرنىمنباب

أبىابنزكرئاوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-8437

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:المزكىإسحاف

بنومالكعمربنالل!عبيدأخبرك:وهببنالف!عبدعلىقرئ:قالنصر

أصبحتاوحفصةعائشةأنبلغنى:قالشهابابنعن،يزيدبنويونسأنس

عليهمافدخل،عليهفأفطرتاطعاملهمافأهدى،متطوعتينصائمتين

ابنةوكانت،بالكلاموبدرتنى-حفصةفقالت:عائشةقالت.لمجمالنبئ

وأهدى،متطؤعتينئمتينصاوعائشةناأأصبحتإنى،الف!رسوليا:-(3)اهيبأ

هذا.(4)"رخآيومامكانه"اقضيا:لمج!اللهرسولفقال.عليهفأفطرناطعاملنا

أنسبنمالكمنقطغا؟عنهالرهرىأصحابمنالحفاظالثقاترواهحديث

(1)

(2)

(3)

(4)

فىوالطبرانىبه.إسماعيلطريقمن(163)الصجةادابفىالسلمىالرحمنعبدأبواخرجه

وما،لينأوي!أبو:4/1655الذهبىوقالبه.المنكدربنمحمدطريقمن(3240)إلأوسط

سعيد.أبىمنسمعالمنكدربنمحمدأعرف

منه.المطبوعفىيوجدولم،الخلافيات".:،مسفى

.2/50الأحوذىتحفةكأبيها.جريئة:أىابيها؟خصالعلى:تعنىابيها:ابنةوكانت

فىالنسائىوأخرجه.الليثىيحىبنيحيىبرواية1/306الموطأفىومالك،(286)وهبابن

به.مالكطريقمن(3298)الكبرى
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الصومكتاب
القضاءعليهرأىمنباب

بنالقهوعبيدسعيدبنويحيىجريجوابنراشدبنومعمريزيدبنويونس

(1)وبر

وعيرهم.وائلبنوبكرالربيدئالوليدبنومحفدعيينةبنوسفيانعمر

إملاء،الأصبهاك!يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثناوقد/-4/2808438

الهلالئ،الحسنبنعلئحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا

عروةعن،الزهرىعن،برقانبنجعفرأخبرنا،موسىبنالله2عبيدحدثنا

لنافعرضصائمتينوحفصةأناكنت،ظ53/51:قالتعائشةعن،الزبيرابن

وكانت-حفصةفبدرتنىلمجيه!الفهرسول!علينافدخل،فأكلناهفاشتهيناهطعام

!دا.(3)"رخآيومما"ا!صيا:لمجح!لارسصلفقال،ة!اعليهفقضتبيها-أبنةا

الزهرى،عنحسينبنوسفيانالأخضرأبىبنوصالحبرقانبنجعفررواه

الرهرى)4(.عنفيهوهمواوقد

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرناوقد-8439

بنالملكعبدحدثناالرزاز،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرناببغداد،

له:قلتشهابابنعن،جريجابنحدثنا،عبادةبنروححدثنامحمد،

لم:فقال!ئمتين؟صاوحفصةأناأصبحت:قالتأنهاعائشةعنعروةأحدثك

(1)

(2)

(3)

(4)

به.عمربناللهعيدطريقمن(3297)ونى.بهمعمرطريقمن(3296)الكبرىنىالنسائىأخرجه

سعيدبنويحىجريجابنروايةوستأتىبه.وائلبنبكرعن83/2الفعفاءنىالعقيلىوذكره

قريئا.وسفيان

.19/164الكمالتهذيبوينظر"عبد!.:سنى

به.جعفرطريقمن(3291)الكبرىنىوالنسائى،(735)والترمذى،(26267)أحمدأخرجه

.(118)الترمذىضعيفنىالالبانىوضعفه

به.حسينبنسفيانطريقمن(3292)الكبرىنىوالنسائى،(25094)أحمدأخرجه
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القضاءعليهرأىمنبابالصومكتاب

بنسليمانخلافةفىناسحدثنى(1)ولكنشيئاهذافىعروةمنأسمع

أناأصبحت:قالتأنهاعائشةعلىيدخلكانمنبعضعن،الملكعبد

فبدرتنى!عاللهرسولعلينافدخل،كلناهافأهديةلنافأهدىصائمتينوحفصة

.(2)"مكانهيوما"اقضيا:فقال،لهذلكفذكرت،أبيهاابنةوكانت،حفصة

.(3)جريجابنعنخالدبنومسلمهمامبنالرزاقعبدرواهوكذلك

بنأحمدأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-5844

منصوربنمحمدحدثنا،الأبارعلىبنأحمدحدثنا،الفقيهالحسنبنسلمان

عنالأخضر)4(،أبىبنصالحمنسمعناه:قالسفيانحدثناالجواز،

فأهدىصائمتينوحفصةأناأصبحت:قالتعائشةعن،عروةعن،الرهرى

!رالنبئعليناودخل،منهفأكلناعليه(محروص)والطعام،طعاملنا

صائمتينأصبحنااللهرسوليا:فقالت،أبيهابنتوكانت،حفصةفابتدرتنى

قال."مكانهيوما"صوما:وقالك!يه!النبئفتبسم.منهفأكلناطعاملنافأهدى

.(6)ال:قال؟عروةعنهو:فقالوا،شاهدوأناالرهرئفسألوا:سفيان

اولكنى".:مفى(1)

به.روحطريقمن(735)عقبالترمذىأخرجه(2)

به.مسلمعن1/285،286الافعىواخرجه.(7791)الرزاقعبد(3)

.13/8الكمالتهذيبوينظردا."الأحوص:سفى(4)

إلىوالرهالإرادةشدةوهو،الحرصمنمفعولاسم:ومحروص"!روض،.:4ص،سفى(5)

.(صر)ح17/510الاجينظر.المطلوب

به.منصوربنمحمدعن(3293)الكبرىفىالنسائىأخرجه(6)
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القضاءعليهرأىمنبابالصومكتاب

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-8441

:قالسفيانحدثنا،الحميدئبكرأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

:سفيانقالمرسلا.الحديثهذافذكر.عائشةعنيحذثالرهرئسمعت

المجلسمنقيامهعندذلكوكان،لا:قال؟عروةعنهو:للرهرئفقيل

الأخضرأبىبنصالحسمعتكنتوقد:سفيانقالالضلاة.وأقيمت

نأفظننت.عروةعنهوليس:الرهرىقال.عروةعن،الرهرئعن،حذثناه

عنواحل!غيرأخبرخ!:الحميدئبكرأبوقال.العرضقبلمنأح!صالحا

.السيتهماعروةحديثمنكانلو:الحديثهذافىقالائهمعمر

شاهداوهماالرهرئ-علىشهداعييةبنوسفيانجريجابنفهذان

عيسىأبوقال؟وصلهمنوصليصخفكيف.عروةمنيسمعهلمبأنهعدل-

لا:فقال؟الحديثهذاعنالبخارئإسماعيلبنمحمدسألت:الترمذئ

.(2)عائشةعنعروةعنالرهرئحديثيصخ

وسفيانجريجابنبحكايةواحتبئالذهلئيحىبنمحمدقالوكذلك

الأئفة.من،و54/51الرهرئعنالحديثأرسلمنوبإرسالعييةابن/281/4

(3)ريص

عائشه.عنعمرةعنسعيدبنيحيىعنحازمبنجريرعنروىوقد

المعرفةفىوهوبه.الفضلابنالحسينأبىطريقمن118/68تاريخهفىعساكرابنأخرجه(1)

.2/740،741والتاريخ

.119صالكيرالعلل(2)

به.جريرطريقمن(3517)حبانوابن،(3299)الكبهرىفىالنسائىأخرجه(3)
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القضاءعليهرأىمنبابالصومكتاب

أحمدذلكفىخطأهوقد،فيهواهمفهوالثقاتمنكانوإنحازمبنوجرير

عنالرهرىعنسعيدبنيحيىعنوالمحفوظ،المدينىبنوعلئحنبلابن

مرسلا.عائشة

سمعت:قالالصيرفئبنداربنعلئأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا

لأبىقلت:يقولالأثرمبكرأباسمعت:يقولبجيربنمحمدبنعمر

عائشة:عن،عمرةعن،يحيىعنتحفظه:حنبلبنأحمديعنىالفهعبد

بنجرير:قلت؟رواهمن:وقال،فأنكرهصائمتين؟وحفصةأناأصبحت

بالتوهم.يحذثكانجرير:فقال.حازم

مظفر)1(بنمحمدحدثنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8442

منصوربنأحمدحدثنا،الخلالموسىبنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظ

بنيحيىعنتحفظالحسنأبايا:المدينىبنلعلىقلت:قالالرمافىى

فقالصائمتين؟وحفصةأناأصبحت:قالتعائشةعن،عمرةعنسعيد،

سعيد.بنيحيىعن،حازمبنجريرعن،وهبابن:قلتهذا؟(2)نم:!ر

عنزيد،بنحمادحدثناهذا؟!مثليقولمثلك:قالثم،فضحك:قال

صائمتين.أصبحتاوحفصةعائشةأنالزهرىعن،سعيدبنيحيى

عائشة:عنعروةعناخهـروجهمنوروى

الفضلبنموسىبنومحمدالحافظالفهعبدبنمحمدأنجرناه-4384

.إ"مطرف:4صفى(1)

.4/1656المهذبوينظر"روى!.:مفىبعده(2)
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القضاءعليهرأىمنبابالصومكتاب

حدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبواخ"دح:قالا

حذثنى:قالالهادابنعن،مالكبنوعمزحيوةأخبرخ!،صبوربنالفهعبد

!رأهدى:قالتائهاعائشةعنالربير،بنغروةعن،عروةمولىازميل

نألكهللصاحبتها:إحداهمافقالت،صائمتينوكناطعامولحفصة

الفهرسوليا:لهفقالتا،!سوالفهرسولدخلثتمحمافأفطر.نعم:قالت؟تفطرى

آخريوما)2(صوماعليكما،"لا:فقالفأفطرنا.فاشتهيناههدثةلناأهدىإنا

!يء(3)
زميل.أبىعن:بعضهموقال،وهبابنعنجماعهإسنادهاقام.نه"

.إسنادهفىعروةبعضهميذكرولم

:قالالحافظعدىبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا

منسماع(4)لزميل!عرفلا،الهادابنعنهروى،عروةعنعباسبنزميل

يذكرهحضادابنسمعت.الحخةبهتقومولا،زميلمنالهادلابنولا،عروة

.(البخارئ)عن

قد،ذلكمن2شىيصخلاعائشةعنأخرأوجهمنوروى:الشيخقال

.(6)""الخلاففىضعفهابئنت

.ازميل"أو:الأصلحاثيةفىكتب(1)

.س:فىلي!(2)

وهبابنطريقمن(5742)داودوأبو.بهسليمانبنالربغعن(0932)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.(531)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.حيوةعن

مثل"."له:4صىف(4)

.3/450الكبيهروالتاريخ،3/0891الكامل(5)

منه.المطبرعفىيوجدولم"الخلافياتإ.،متسفى(6)

-64-



الصومكتاب
الصومفىالوصالعنالنهىباب

ابناللهعبدأبوأخبرنا،إسحادتىأبىابنزكرياأبوأخبرنا8444

مسعر،حدثنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

أحدكمأصبحإذا:قالعباسابنعنعطاء،عن،ثابتأبىبنحبيبعن

.(1)رعسمشك.يومامكانه:قالأو.مكانهيومافليصميفطرأنلهفبداصائما

الصومفىالوصالعنالنهىباب

أنجرنا،بالطابرانالفقيهيعقوببنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8445

مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،الفقيهالنضرأبو

،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا/)ح(

مالك،علىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،السلامعبدبنمحمدحدثنا

إنك:قالوا،ظ051/54الوصالعننهىجمحمالنبئأن،عمرابنعن،نافععن

يحيىحديثلفظ.(3)"ىقسأوأطعم(2)ىنإممهيثتكم،لست"إنى:قال.تواصل

مالك،عنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.يحيىابن

.(4)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه

أبىبنالرحمنعبدمحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8446

النيسابورممثىعبدانبنمحمدبنمحمدبنسعيدعثمانوأبوالمقرممئىحامد

4/282

مختصرا.بهمسعرطريقمن(9179)شيبةأبىابناخرجه(1)

.بياض:سفىوبعدهابيت"،9:مفىبعده(2)

به.القعبىعن(2360)داودأبوواخرجه.1/030مالك(3)

.(2011/55)ومسلم،(9621)البخارى(4)
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الصومكتاب
الصومفىالوصالعنالنهىباب

(1)ىلعبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:

نافع،عن،عمربنالفهعبيدعن،الطنافسئعبيدبنمحمدحدثنا،العامرئ

إنك:لهفقيل،ونهاهمرمضانفىواصلكجالفهرسولأنعمر،ابنعن

دى!مأخرج!.(2)"ىقسأوأطعمإنىمئلكم،لست"إنى:قال.تواصل

.(3)هفلاعبيدحديثمن""الصحيح

الفهرحمهالعلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-4784

يوسفبنأحمدحدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبنالفهعبيدحدثنا،إملاء

ماهذا:قالمنئهبنهفامعنمعمر،أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،ال!لمئ

!ك،نج:،!الوا."والوصال"إئاكم:!حال!رسولقال:قالهريرةابوحذثنى

ربىيطعمنىأبيتإنى،مثلكمذاكمفىلستاإنى:قال.الفهرسولياتواصل

عن"لصحيحا"فىالبخارئرواه.(4)،طاقة،كمماالعملمنقكلفوا،ويسقنى

وأبىوالأعرجزرعةأبىحديثمنمسلموأخرجه،الرزاقعبدعنيحى

.()هريرةأبىعنصالح

بنأحمدمحمدأبوأخبرك!،الحافظالقهعبدابووأخبرنا-8448

.اعفانبنعلى:"بخطه:الأصلحاشيةفى(1)

(3263)الكبرىفىوالنسانى،(1472)وأحمد.بهعبيدبنمحمدعن(575)حميهدبنعبدأخرجه(2)

به.الفهعبيدطريقمن

.(56/1102)مسلم(3)

حبانوابن،(8181)أحمدطريقهومن،(7754)الرزاقوعبد،(1441)الصغرىفىالمصنف(4)

(3575).

.(0311/58)ومسلم،(1966)البخارى(5)
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الصومكتاب
الصومفىالوصالعنالنهىباب

،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدابنيعيىعلئأخبرناالمزض!،الفهعبد

هريرةأباأنالرحمنعبدبنسلمةأبوحدثنى،الرهرىعن،شعيمبأخبرض!

فإنك:المسلمينمنرجللهفقال،الوصالعنكج!اللهرسولنهى:قال

فلما."ويسقييىرئىيطعمنىأبيتإنى؟مثلى"وأتكم:قال.تواصلللهارسوليا

:فقالالهلالرأواثتم،يوماثميومابهمواصل،الوصالعنينتهواأنأبوا

فىالبخارىرواهينتهوا)2(.أنأبواحين(1)مهبكالتنكيللزدتكم".تأخرالو

ابنعنيزيدبنيونسحديثمنمسلموأخرجه،اليمانأبىعن""الصحيح

الزهرئ)3(.شهاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8449

،هارونبنيزيدحدثنا،النرسئالقهعبيدبنأحمدحدثناالضفار،عبيد

لمج!القهرسولأنمالكبنأنسعن،البنانىثابتعن،الطويلحميدأخبرنا

لنامد"لو:فقاللمج!اللهرسولذلكفبلغ،الناسفواصلالشهراخرفىواصل

أبيتإنىكهيئتى،لستمإنكم،تعمقهمالمتعفقون)4(يدعوصالالواصلتالشهر

ء(5)
عنالحارث(6بنخالد6)حديثمنمسلماخرجه.ويسمييى"ربىيطعمنى

لهمإ.:"بخطه:الأصلحاشيةفى(1)

به.شعيبطريقمن(3264)الكبرىنىالنائىأخرجه(2)

.(0311/57)ومسلم،(1965)البخارى(3)

.3/299النهايةينظر.غايتهأقصىيطلبونالذين،فيهالمتشددونالأمرفىالمبالغون:المتعمقون(4)

طريقمن(0702)خزيمةوابن،(1472)والبخارى.بههارونبنيزيدعن(07013)أحمدأخرجه(5)

به.حميد

.،نع"مالك:سفى(6-6)
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الصومكتاب
الصومفىالوصالعنالنهىباب

ويسقينى".ربىيطعمنىأظل"إنى:وقال.رمضانشهراخرفى:وقال،حميد

.(1)سنأعنقتادةحديثمنالبخارئوأخرجه

حدثنا،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8455

إبراهيم،بنإسحافحدثنا:قالاالقئاخ!محمدبنوحسينسلمةبنأحمد

قالت:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهثامعن،سليمانبنعبدةأخبرنا

لست"إنى:قال.تواصلإنك:قالوا.لهمرحمةالوصالعن!يه!النبئنهاهم

ير(2)
عثمانعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.ويسقشى"رئىيطعمنىإنهكهيئتكم،

إبراهيمبنإسحاقعنمسلمورواه،عبدةعنوغيرهشيبةأبىبن،و55/51

(3)ربو
وعثمالى.

،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-1584

عنالهاد،ابنعن،القيثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثنا

"لا:عولط!علح!القهرسولسمعائهالخدرئسعيدأبىعن،خئاببنالقهعبلى

ياتواصلفإنك:قالواالشحر".حتىفليواصليواصلأنأرادفأيكمتواصلوا،

يسقييى")4(.وساقييطعمنىمطعمالىإنكهئتكم،لستاإنى:قال.الفهرسول

.(1691)لبخارىوا،(4011/06)مسلم(1)

به.إبراهيمبنإسحاقعن(3266)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

.(5011/16)ومسلم،(4961)البخارى(3)

من(3577)حبانوابن،(0732)خزيمةوابن،(1967)والبخارى،(55011)أحمدأخرجه(4)

به.الهادابنطريق
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الحاجلغيرعرفةيومصومبابالصومكتاب

الفيث)1(.عنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

الحافيلغيرعرفةيومصومباب

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8452

قتيبة،بنبكارحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهما

283/4غيلانسمعت:قالشعبةحدثنا:قالاحكامبنوعمروعبادةبنروححدثنا/

الأنصارئ،قتادةأبىعن،الزماخ!معبدبنالفهعبدعن،يحدثجريرابن

الماضيةالسنة"يكفر:قال،عرفةيومصومعنسئلع!حماللهرسولأن

.(3)وغيرهشعبةحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)"والباقية

الفضلبنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-8453

بناللهعبدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلعلىأبوحدثنا،ببغدادالقطان

أبىعنشابور،بنداودعن،عيينةبنسفيانحدثناالمخرمئ)4(،أيوب

ع!حاله:الشئ،لجغقتادةأبىعن،حرملةأبىعن،الليلأبىعن،!زعة

.(سنة")كفارةعاشوراءيوممو!عوتليها،والتىسنةكفارةعرفةيوممو!ع"

.(3691)لبخارىا(1)

وسيأتىمطولا.بهشجةطريقمن(22537)أحمدوأخرجه.(184)الأوقاتفضائلفىالمصنف(2)

.(8473)فى

.(1162)مسلم(3)

المحرمى".4:9صفى(4)

المسندزوائدفىأحمدبناللهعبدوأخرجه.(2574)والمعرفة،(3762)الشعبفىالمصنف(5)

به.سفيانطريقمن(2803،2804)الكبرىفىوالنسائى،(22531)
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الحاجلغيرعرفةيومصومبابالصومكتاب

:قالقتادةأبىعنالشيباخ!إياسبنحرملةعنمجاهاورواه-8454

عنوسئلالشنة"."يكفر:فقال،عاشوراءيومصيامعن!ي!القهرسولسئل

أبو.أخبرناه"مستقبلةوسنة،ماضيةسنةدنتين؟)يكفر:فقال؟عرفةيومصيام

حدثنا،الصفارإسماعيلأخبرناببغداد،ال!كرئيحىبنالفهعبدمحمد

عن،منصورأخبرخ!،الثورئأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمد

.(1)فذكره.مجاهد

بنحرملةعنالبصرئالخليلأبىعنمنصورعنجريرورواه-8455

عن،(2قتادةأبىعن2)،قتادةأبىمولىعنأوقتادةأبىعن،الشيباخ!إياس

عاشوراءوصوم،بعدهوسنة،قبلهسنةدنتين،كفارةعرفةإصوم:قالجمتالنبى

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ(3)الحسنأبو.أخبرناهسنة"كفارة

.(4)فذكرهجرير.حدثنا،الزبيعابوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

الشيبانى،حرملةعنالخليلأبىعنمنصورعنالثورئورواه-8456

أبوحدثنا،المهرجاخ!حامدأنجو.أخبرناهقتادةأبىعن،قتادةلأبىمولىعن

الحفرئ،داودأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الأصئمالعباس

.(2797)الكبرىفىوالنسانى،(22588)أحمدطريقهومن،(8732)،(7827)الرزاقعبد(1)

.س:فىلش(2-2)

"الحسين".:4صفى(3)

طريقمن(2798)الكبرىفىالنسائىوأخرجهبه.جريرعن67/3تاريخهفىالبخارىذكره(4)

.6/151الدارقطنىعللوانظرفقط.قتادةأبىعن:وفيه،بهمنصرر



الصومكتاب

.(1)فذكره.سفيانعن

عرفةيومصومتركفىللحاجالاختيارباب

عرفةيومصومتركفىللحاجالاختيارباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8457

حدثنا،يوسفبناللهعبدحدثنا،الصغاخ!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

ابنمولىعمير(3)نع،اللهعبيدبن(2)رمعمولىالنضرأبىعن،مالك

،ظ51/55عرفةيومعندهاتمارواأناساأن،الحارثبنتالفضلأمعن،عباس

بصائم.ليمس:بعضهموقال!.صائمهو:بعضهمفقال!لمجؤ،اللهرسولفى

.()فشرببعيرعلى(4)بعرفةواقفوهو،لبنبقدحالفضلأمإليهفأرسلت

حدثنا،الشيبانئيعقوببنمحمدأخبرنا،اللهعبدأبووأخبرنا-5884

:قاليحيىبنيحيىحدثنا:قالاالصمدعبدبنوحسنالسلامعبدبنمحمد

بناللهعبدعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.فذكره.مالكعلىقرأت

.(6)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،يوسف

."بمعناه:بخطه":الأصلحاشةفى(1)

وأخرجهبه.المهرجانىعن(236)والفضائل،(3782)الشعبفىالمصنفعندوالحديث

به.داودأبىطريقمن(2799)الكبرىفىالنساثى

.س:فىليمى(2)

"بن!.:4صفى(3)

.!عرفة"يوم:سفى(4)

وابن،(2828)خزيمةوابن،(4142)داودوأبو،(26883)أحمدطريقهومن،1/375مالك(5)

.(6036)حبان

.(1231/011)ومسلم،(1988)البخارى(6)
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4/284

عرفةيومصومتركفىللحاجالاختياربابالصومكتاب

وغيرهمالحارثبنوعمروعيينةبنوسفيانالثورئسفيانرواهوكذلك

النضر)1(.أبىسالمعن

محمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدبنمحمدوأخبرنا-8459

مهرانبنإسماعيلبنومحفدمهاجربنحسنبنحسينحدثنا،يعقوبابن

(2)ء،و
ابنيعنىعمرواخبرخ!،وهبابنحدثناسعيد،بنهارونحدثنا:قالا

أنهاميمونةعن،عباسابنمولىكريبعن،الأشبئبنبكيرعن،الحارث

إليهفأرسلت،عرفةيوملمجي!اللهرسولصيامفىشكواالناسإن:قالت

.(4)ينظرونوالناسمنهفشرد!،الموقففىواقفوهوب-اميمونة (3)بحلا

مسلمورواه،وهبابنعنسليمانبنيحيىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه

(5)

سعيد.بنهارونعن

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5846

حدثنابكار،ابنيعنىسهلحدثناعمر،بنعثمانحذثنىالصفار،عبيد

وهوعباسابنعلىأتيت:قالجبيربنسعيدعن،أيوبحدثنا/،وهيب

به.الثورىطريقمن(1231/011)عقبومسلم،(5636)والبخارى،(26883)أحمدأخرجه(1)

به.عيينةابنطريقمن(1123/011)ومسلم،(1658،5604)والبخارى،(26872)وأحمد

به.الحارثبنعمروطريقمن(2828)خزيمةوابن،(1123/111)ومسلم

هولا.:"بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

.1/162للخطابىالحديثغريب.ناقةحلبةيعإناء:الحلاب(3)

به.وهبابنطريقمن(2829)خزيمةابنأخرجه(4)

.(1241)ومسلم،(1989)البخارى(5)
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عرفةيومصومتر&فىللحاجالاختياربابالصومكتاب

.(1)بعرفةأفطرمج!حالهااللهرسول!أنفحذث،بعرفةرمانايأكل

.(2)بوئأعنعيينةبنسفيانرواهوكذلك

محمدبنعلئالحسنأبوأخبرناكمازيدبنحمادورواه-8461

،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ

عن،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا:قالاالزبيعوأبوحرببنسليمانحدثنا

الفضلأمحدثتنى:وقال!،فأكلهبرقان!أ،بعرفةأفطرعباسابنأنعكرمة

.(3)فشربهبلبنالفضلأئمأتته،بعرفةأفطرؤ!كاللهرسول!أن

قالا:موسىبنمحمدسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8462

أبووأخبرنا)ح(الكلبئأسامةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

حدثناقالا:داودأبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلى

حدثنا،الهجرىمهدىعن،عقيلبنحوشبحدثنا،حرببنسليمان

عننهىم!كاللهرسول!أنفحدثنا،بيتهفىهريرةأبىعندكنا:قال!عكرمة

.4بعرلمحةعرلمحهيومصوم

،السماكابنعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8463

(1)

(2)

(3)

(4)

به.سعيدعنرجلعنأيوبعنوهيبطريقمن(2516)أحمداخرجه

به.عيينةابنطريقمن(2814)الكبرىفىالنسائىاخرجه

وابن،(26869)واحمد.بهوحدهحرببنسليمانطريقمن(0282)الكبرىفىالشائىاخرجه

به.حمادطريقمن(3605)حبانوابن،(0221)خزيمة

واحمدبه.حرببنسليمانطريقمن(2830)الكبرىفىالشائىواخرجه.(2440)داودأبو

.(528)داودابىضجففىالألانىوضعفهبه.حوشبطريقمن(1732)ماجهوابن،(8031)
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العشر...فىالصالحالعملبابالصومكتاب

حوشبحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،الربرقانبنجعفربنيحيىحدثنا

هريرةأبىعن،عكرمةعن،العبدئح!ان)1(بنمهدئحدثنا،عقيلابن

.(2)بعرفاتعرفةيومصومعنجمتاللهرسولنهى:قال

المهرجاخ!،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبواخبرنا-8464

حدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفرابنبكرأبوأخبرنا

بنطلحةعن،عئاشابنمولىزيادعن،مالكحدثنابكيرةبنيحى

وأفضل،عرفةيومدعاءالذعاء"أفضل:قالبئاللهرسولأن،كريزبناللهعبيد

مرسل.هذا.(3)"هلشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قبلىمنواببيونأناقلتما

الحجةذىمنالعشرفىالصالحالعملباب،و51/56

يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا،فظالحااللهعبدبوأأخبرنا-6584

الأعمش،عن،معاويةأبوحدئناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يوسفابن

أخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرابووأخبرنا)ح(البطينمسلمعن

شعبة،حدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبد

ابنعن،جبيربنسعيدعن،يحذثالبطينمسلمسمعت:قالالأعمشعن

وهو.يسمهولمالعبدى.:خزيمةابنوعند،4/1660والمهذبوالمستدرك،النسخفىكذا(1)

.28/586الكمالتهذيبفىترجمتهينظرالهجرى.العبدىحربابنمهدى

به.داودأبىطريقمن(1021)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/434الحاكم(2)

-ظ5/41)بيهربنيحىبروايةومالك،(468)الكبيروالدعوات،(191)الفضائلفىالمصنف(3)

.1/214،422الليثىيحىوبرواية،(مخطوط
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عرفةيومصومتركفىللحاجالاختياربابالصومكتاب

:قالوا."الحجةذىعشرفىمنهأففحلأئامفىالعمل"ما:قال!لمجفالنبئأنعباس

،(االفهسبيلفىالجهاد"ولا:قالا).!؟الفهسبيلفىالجهادولا،اللهرسول!يا

يثحدلفظبشىء".ذلكمنيرجع(2)الثئم،اللهسبيلفىومالهبنفسهخرجرجلإلا

العملأئاممن"ما:ه!عالفهرسول!قال!:قال!معاويةأبىروايةوفى،شعبة

.بمعناهوالباقى.العشرأئاميعنى.(3)"الأيامهذهمناللهالىأححثفيهاالصالح

.4شعبةعنعرعرةبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-8466

عن،(الصئاح)بنالحزعن،عوانةأبوحدثنا،مسددحدثنا،الخليلبنزياد

كان:قالتم!عالنبىأزواجبعضعن،امرأتهعنخالد،/بنهنيد

كلمنأياموثلاثةعاشوراء،ويوم،الحجةذىتسعيصومم!عاللهرسول!

داودأبوورواه.(7)رخاويوماتعنى.والخميسالشهر،مناثنيناول!شهر

.4:صفىسيل(ا-1)

."مل:أصله"فى:الأصلحاشةفى(2)

احمدوأخرجه.(2753)والطالسى،(1421)الصغرىوالسنن،(171)الفضائلفىالمصنف(3)

من(432)حبانوابن،(2865)خزيمةوابن،(1727)ماجهوابن،(757)مذىوالتر،(9681)

به.محاويةأبىطريق

.(969)البخارى(4)

،3/410الكمالوتهذيب،5/161الإكمالوينظر.التحتيةالموحدةبالباء"الصباح":4ص،مفى(5)

.339/5المشتبهوتوضح

.،الاثنين)أو:4صفى(6-6)

-.""الخميسينوفيهما.بهعوانةبىأطريقمن(1237،6142)والنسائى،(42332)أحمداخرجه(7)
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الحجةذىمنأيامتسعةفىرمضانقضاءجوازبابالصومكتاب

(1)ريو
.مسددعن

أبوحدثنا،المؤملبنعلىبنالحسنمحمد)2(أبوأخبرنا-8467

يعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،البصرئاللهعبدبنعمروعثمان

أخبرنا،لهوالففظالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(الأعمشحدثنا،عبيدابن

إبراهيم،بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبو

عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوأخبرنا

فىمسلمرواه.(3)طقالعشرفىصائمالمجتالفهرسولرأيتما:قالت

.(4)وغيرهإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيح

.()عباسابنحديثمنمضىمامعالنافىمنأولىوالمثبث

الحجةذىمنأيامتسعةفىرمضانقضاءجوازباب

أحمدنصرأبوأخبرنا،الحافظبراهيمإبنمحمدبكربوأأخبرنا-6884

بنعلىحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانحدثنا،العراقئعمروابن

عن،قيسبنالأسودعن،سفيانحدثنا،الوليدبناللهعبدحدثنا،الحسن

."الخميس":منبدلا-

.(2129)داودأبىصححفىالألبانىوصححه.(2437)داودأبو(1)

.،"الحسن:4صفى(2)

(0836)حبانوابن،(2872)البهرىفىوالنسالى،(756)والترمذى،(47142)احمدأخرجه(3)

به.معاويةأبىطريقمن

.(1176/9)مسلم(4)

.(8465)فىتقدم(5)
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عاشوراءيومفضلبابالصومكتاب

منرمضانشهرفيهاأقضىأنإلئأححثأتاممنما:قالز!عنهعمرأن،أبيه

العشر)1(أتام

أباسمعت:قالموهببنعثمانحدثنى،سفيانوحذثنا:قال-8469

العشر؟فىأتطوعأنأريدوأنارمضانعلئإن:فقالرجلوسأله،هريرة

.(2)تئشمابعدتطوعثم،فاقضهالفهبحقابدأبللا،:قال

أخبرنا،البصرىعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-8475

إسحادتىأبىعن،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوقابعبدبنمحمد

الجمعة-يومتصمولا،الحجةذىفىرمضانتقضلا:دك!يهنهعلىقال:قال

.(3)صائموأنتتحتجمولامنفردا-أظنه

وهذاالعشر.فىالقضاءكراهيةفىز!عنهعلىعن،الحسنعنأيضاوروى

مازادفاذامتتابعا.عنه-الروايتين،ظ56/51إحدىفى-قضاءهيرىكانلاله

التشريق!وأيامالنحربيومتتابعهانقطعأيامتسعةعلىقضاؤهعليهوجب

عاشوراء(4)مويفضل/باب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8471

(2096)شيبةأبىوابن."!يق"ذكربدون،بمعناهبهالثورىسفيانعن(4771)الرزاقعبدأخرجه(1)

.بمعناهبهالاسودطريقمن

به.الثورىسفيانطريقمن(4960)شيبةأبىوابن،(7715)الرزاقعبدأخرجه(2)

.3/571قطنىارلداعللويمنظر.علىعنالحارثعنإسحاقبىأطريقمن(3096)شيبةبىأابنأخرجه(3)

صوم".:"بخطه:الأصلحاشيةفى(4)
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عاشوراءيومفضلبابالصومكتاب

عن،سفيانحدثنا،عمربىأابنحدثنا،طالببىأبنبراهيمإحدثنا،يعقوب

نأعباسابنعن،أبيهعنجبير،بنسعيدبنالفهعبدعن،أيوب

لهمفقالعاشوراء،يومصيامااليهودفوجدالمدينةقدم!الفهرسول

عظيميومهذافقالوا:تصوموف؟".الذىالومهذاما9:!الفهرسول

فصامه،وقومهفرعونفيهوغزق،وقومهموسىفيهوجلعرالفهأنجى

بمولمىوأولىأحق"فنحن:لمج!والفهرسولفقال.نصومهفنحنشكراموسى

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)بصيامهوأمرلمجفالفهرسولفصامه.((منكم

.(2)رمعأبىابنعنمسلمورواه،سفيانعنالمدينىبنعلىعن

ال!كرىالجبارعبدبنيحيىبنالقهعبدمحمدأبووأخبرنا-8472

حدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

ابنسمعأنهيزيد)3(ابىبنالقهعبيدعن،جريجابنأخبرنا،الززاقعبد

غيرهعلىفضلهيلتمسيومصياميتحزىلمجيوالفهرسولرأيتما:يقولعباس

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)رمضانوشهر،عاشوراءيوم؟اليومهذاإلا

عنعيينةابنحديثمنوأخرجاهالززاق،عبدعنرافعبنمحمد

ابنيذكرولم،بهعيينةابنطريقمن(1734)ماجهوابن،(2835)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

به.أيوبطريقمن(2644)وأحمد!عيدأ.بنالله"عد:ماجه

.(0131/281)وصملم،(3397)البخارى(2)

.178/19الكمالتهذيبوينظرأزيد".:سفى(3)

.(3475)أحمدطريقهومن.(7837)الرزاقوعد،(235)الفضائلفىالمصنف(4)
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الصومكتاب

.(1)هفلاعبيد

عاشوراءيومفضلباب

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-8473

وهشامزيدبنحمادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيوذسحدثنا،جعفر

،قتادةعن:هشاموقال.جريربنغيلانعن:ومهدئحمادقال،ومهدى

أعرابياأن،قتادةأبىعن،الرماك!معبدبناللهعبدعن،جريربنغيلانعن

عمرفقام،وجههفىذلكعرفحتىفغضب،صومهعنجمتالفهرسولسأل

أعوذنبئا،وبكدينا،وبالاسلامرئا،باللهرضينا:فقالل!حبهالخطابابن

:فقالسكنحتىذلكيرددعمريزلفلم.رسولهوغضباللهغضبمنبالله

"لا:لمج!اللهرسولفقال.؟كفهالدهريصومرجلفىتقولما،اللهرسوليا

بمنكيفاللهرسوليا:فقالأفطر".وماصام"ما:قالأوأفطر".ولاصمام

الله،رسوليا:فقال."؟كلذيطيق"ومن:فقاليوما؟ويفطريومينيصوم

.(2)((كلذطوقتأفى"لوددت:فقاليوما؟ويصوميومينيفطربمنكيف

ولدتيوم"ذلك:فقال؟الاثنينيومصومفىتقولفما،الفهرسوليا:فقال

يوما!ومرجلفىتقوذفما،اللهرسوليا:فقالوافيه".علئوأنزلفيه

الفه،رسوليا:قال."السلامعليهداودأخىصوم"ذلك:فقاليوما؟ويفطر

يكفرأنوجلعزاللهعلىلأحتسب"إفى:قالعاشوراء؟يومصومفىتقولفما

.(6002)لبخارىوا،(1321)مسلم(1)

لعجزلاغيرهلحقهوإنماذلكيكونأنوجهه:الخطابىقال،عليهأقدرت:أى:ذلكطؤقت(2)

الحديثغريبالنساء.حقوقمنيلزمهكانمايطيقهأنمنلهالماحأن-اعلموالله-ونرى،نفسه

.3/231للقرطبىالمفهموينظر،1/514للخطابى
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التاسعيومصومبابالصومكتاب

"إنى:قال؟عرفةيوم(ايصوممن1)فىتقولفما،الفهرسوليا:قال."السنة

فىمسلمرواه.(2)"اهدعبالتىوالسنةقبلها،التىالسنةيكفرأناللهعلىلأحتسب

عناخروجهومنزيد،بنحمادعنوغيرهيحيىبنيحيىعن""الصحيح

(3)

.ميمونبنمهدى

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-8474

بنأحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،(و57/51

الأسودعن،إسحاقأبىعن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،منصور

وأبى/علىمنعاشوراءيومبصيامامركانأحذارأيتما:قاليزيدابن287/4

(4)
رص!نما.موسى

التاسعيومصومباب

إملاء،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-8475

بناللهعبدحدثنا،المطؤعئسهلبنحمدويهبن(محمد)نصبرأبوأخبرنا

صوم!.:"بخطه:الأصلحاثيةوفىإصومإ.:مفى(ا-1)

والترمذى،(2425)داودأبووأخرجه.(636)والطيالسى،(1413)الصنرىفىالمصنف(2)

من(3632)حبانوابن،(0872)خزيمةوابن،(1713)ماجهوابن،(2386)والنسائى،(749)

.(8452)فىوتقدمبه.مهدىطريقمن(22621)وأحمدبه.حمادطريق

.(1162)مسلم(3)

.(7836)الرزاقعبد(4)

.15/80النبلاءأعلامشروينظرأحمد!."بن:4صفىبعده(5)



التاسعيومصومبابالصومكتاب

بناللهعبدمحمدأبو1)وحدثنا)ح(مريمأبىبنسعيدحدثنا،الآملئحماد

الحسنبنالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،لهوالففظالأصبهانئيوسف

يحيىحدثنا،مريمأبى(ابنسعيدأخبرنا،حيويهبنمحمدأخبرنا،القطان

يقول!:طريفابنغطفانأباسمعأنه،أميةبنإسماعيلحذثنى،أيوبابن

مروأعاشوراءيومجميهماللهرسول!صامحين:يقول!عباسبناللهعبدسمعت

فقال!.والنصارىاليهودتعظمهيومإنه،اللهرسول!ياقالوا:بصيامه

فلم:قال!."اللهشاءإنالتاسعيومصمناالمقبلالعامكان"فإذا:ع!يه!اللهرسول!

عن"الصحيح"فىمسلمرواهعجييه)2(.النبئتوفىحتىالمقبلالعاميأت

.(3)مريمأبىابنعنالحلواض!علىبنالحسن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8476

ابنحدثنا،عبادةبنروححدثنا،مصرقاضىقتيبةبنبكارحدثنا،يعقوب

عنعمير،بنعبيدبناللهعبدعن،(4)عباسبنالقاسمعن،ذئبأبى

(يوم)لاصومنقابلإلىسلمت"لئن:قالع!ح!اللهرسول!أنعباسبناللهعبد

محمد".بن"الحسن:سفى(ا-1)

بنيحيىطريقمن(4542)داودأبووأخرجه.(1641)والصغرى،(042)الفضائلفىالمصنف(2)

به.أيوب

أولفىوالذى،مسلمصحيحغرائبمنهذا:1663/4الذهبىوقال.(133/1134)مسلم(3)

منه.أصحالباب

.23/372الكمالتهذيبوينظر"عياش".:الأصلفى(4)

.4/1663المهذبوينظر.""اليوم:والمسند،مفى(5)
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التاسعيومصومبابالصومكتاب

.(2)بئذأبىابنعنوكيعحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجهالئالع")1(.

اللهشاءإنعشتإإن:متنهفىوقال،ذئبأبىابنعنيونسبنأحمدورواه

عاشوراء)3(.يوميفوتهانمخافةالثاسع".اليومصمت

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8477

الطيالسئداودأبوحدثنا،مصرقاضىقتيبةبنبكاربكرةأبوحدثنا،يعقوب

الأعرجبنالحكمسمعت:قالعمربنحاجبحدثنا:قالاعبادةبنوروح

إليهفجلست:قالى.زمزمعندرداءهمتوشدوهوعباسابنإلىانتهيت:قالى

ثم،قاعدافاستوىعاشوراء.يومعناخبرك!:فقلت،الجليسنعموكان

رأيتإذا:قالى؟نصوميومأىصيامهعن:قلتتسألى؟حالهأئعن:قالى

قلت::قالىصائما.فأصبحتاسعهمنأصبحتفإذافاعدد،المحزمهلالى

من""الصحيحفىمسلمأخرجه.(4)معن:قالىلمجر؟محمديصومكانكذلك

.()حاجبعنوكيعحديث

ما.نعم:الجوابفىبقولهوأراد،العاشرمعصومهأرادل!جهوكائه

هذا:يبئنوائذى،صومهعلى!حعزمهمنروى

به.روخعن(0621)أحمدأخرجه(1)

.(1134/134)مسلم(2)

به.يرن!بنأحمدطريقمن(10817)الطبرانىأخرجه(3)

،9702)خزيمةوابن،(754)مذىوالتر،(4624)داودوأبر،(2135،0254)أحمدأخرجه(4)

الحكمطريقمن(2859)البهرىفىوالنسائى.بهحاجبطريقمن(3633)حبانوابن،(9802

.(1331/132)مسلم(5)
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التاسعيومصومبابالصومكتاب

ببغداد،الجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرناما-8478

حدثنامنصور،بنأحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

:يقولعباسابنسمعأنهعطاءأخبرخ!،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبد

اليهود)1(.وخالفواوالعاشرالتاسعصوموا

موقوفا)3(.كذلكعباسابنعنيزيدأبىبناللهعبيد)2(أيضاورواه

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-8479

ابنعن،سفيانحدثنا،الحميدىحدثيى،سفيانبنيعقوبحدثناجعفبر،

"لئن:قاللمج!اللهرسولأنجذهعن،أبيهعن،علىبنداودعن،ليلىأبى

.(اء)عاشوريوم؟((بعده(4يوبمأو4)قبلهيويم(ظ51/57بصياملامرنبقيت

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-8480

)ح(هشيمحدثنامسدد،حدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا

هشيم،حدثنا،الربيعأبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

:قالعباسابنجذهعن،أبيهعن،علىبنداودعن،ليلىأبىابنأخبرنا

.(7839)الرزاقوعبد،(242)الفضائلفىالمصنف(1)

.178/19الكمالتهذيبوينظرإعبدإ.:سفى(2)

طريقمن(2582)المعرفةفىالمصنفطريقهومن،(337)المأثورةالسننفىالثافعىأخرجه(3)

به.الفهعبيد

.،"ويوم:4صفى(4-4)

.(485)والحميدى،(3789)الشعبفىالمصنف(5)
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4/288

واجبا...كانعاشوراءصومأنزعممنبابالصومكتاب

وأيوماقبلهصوموااليهود،فيهوخالفواعالثوراءيوم"صوموا:كتالفهرسولىقالى

قبله"صوموا:عبدانابنروايةوفى،المقرئحديثلفظهذا.(1)"امويبعده

.(4)وبعدهقبله:ليلىأبىابنعنشهاب(3)وبأرواهوبمعناه.(2)"امويوبعدهيوما

وجوبهنسخا!ثواجباكانعاشوراءصومأنا!عزمن/باب

ببغداد،الذقادتىطاهرأبىبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-8481

أبووأخبرنا)ح(قلابةأبوحدثنا،(الخرقئ)سليمانبنمحمدبنعلئأخبرنا

حدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،لهوالففظالحافظالفهعبد

أبىبنيزيدحدثنا،إبراهيمبنمكئحدثنا،الزقاشئمحمدبنالملكعبد

إلىعاشوراءيومأسلممنرجلابعثجمتالنبئأنالأكوعبنسلمةعن،عبيد

قالى:.يطعمواحتىآتيهمأرىما:فقالى.اليومهذافليصوموايأمرهمقومه

بنمكىعن"ح!ا"فىا!خمارئرواه.(6)"يومهبقيةفليصممنهمطعم"من

أبىبنيزيدعنإسماعيلبنحاتمحديثمنمسلموأخرجه،إبراهيم

،(7)
عبيل!.

(1

(2

(3

(5

(6

(7

به.مسددطريقمن(2095)خزيمةابنوأخرجهالانى.بالإسناد(243)الففائلفىالمصنف(

به.هثمعن(2154)وأحمد

بنمحمدوفيه:3/188المجمعفىالهيثمىوقال.بهليلىأبىابنطريقمن(5238)البزارأخرجه(

.كلاموفيهليلىأبى

.16/485الكمالتهذيبوينظرابن!.9:م،سفى(

به.شهابأبىطريقمنعمر(مند-651)الآثارتهذيبفىالطبرىأخرجه(

.(2644)فىوتقدم)الحرفى".:4صوفى،")الحربى:مفى(

.(8114)فىتخريجهتقدم(

.(1135)ومسلم،(0720)البخارى(
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واجبا...كانعاشوراءصومأنزعممنبابالصومكتاب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8482

بنبشرحدثنامسدد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

أرسل:قالتعفراءبنمعوذبنتالربيععن،ذكوانبنخالدحدثنا،المفضل

كان"من:المدينةحولالتىالأنصارقرىإلىعاشوراءصبيحةلمج!اللهرسول

وكنا:لتقا."يومهبقية(1)فليصممفطراأصبحكانومن،ع!ومهفلي!معائماأصبح

،(2)العهنمناللعبةلهمونجعلالضغارصبيانناونصوم،ذلكبعدنصومه

حتىذلكأعطيناهالطعامعلىأحدهمبكىفإذاالمسجد،إلىبهمونذهب

وأخرجهمسدد،عن""الصحيحفىالبخارىرواهالافطار)3(.عنديكون

.()المفضلبنبشرعن(4)نافعابنبكرأبىعنمسلم

بوأحدثنا:لواقاوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنزكريابوأأخبرنا-8384

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(مالك

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثناداود،

وكان،الجاهليةفىقريش!تصومهيوماعاشوراءيومكان:قالتعائشةعن

صامهالمدينةك!يهيهاللهرسولقدمفلما،الجاهلئةفىيصومه!رالفهرسول

."4،م:"فليتمص،سىف(1)

.3/326النهاية.الملونالصوف:العهن(2)

به.ذكوإنبنخالدطريقمن(27026)أحمدوأخرجه.(234)الفضاثلفىالمصنف(3)

"رافع".ة4صفى(4)

.(1136/136)ومسلم،(1960)البخارى(5)
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واجبا...كانعاشوراءصومأنزعممنبابالصومكتاب

فمن،عاشوراءيوموتركالفريضةهوكانرمضانفرضفلفا،بصيامهمروأ

اللهعبدالقعنبىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)تركهشاءومنمهصاشاء

.(2)هشامعنأخرأوجهمنمسلموأخرجه،مسلمةابن

المزخ!،اللهعبدبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبواأخبرنا-8484

شعيب،أخبرنا،اليمان،و58/51أبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئحدثنا

مرأجميوللهارسولكان:قالتئشةعاأنالربيربنعروةأخبرخ!،الرهرئعن

كانرمضانشهرصيامفرضفلفا،رمضانيفرضأنقبلعاشوراءيومبصيام

بىأعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(3)رطفأشاءومن،عاشوراءصامشاءمن

الزهرى،عنيزيدبنويونسعيينةابنحديثمنمسلمورواه،اليمان

عروةعنحديثهمافىوليس،عروةعنمالكبنعراكحديثمنوأخرجاه

.(4)التركلفظمنهشامحديثفىما

الماسرجسئ،المؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبووأخبرنا-8485

بنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرئاللهعبدبنعمروعثمانأبوحدئنا

/اومالك،01صاالحديثواختلاف،(699)فعىانومسند،(5852)المعرفةفىالمصنف(1)

،(11024)وأحمد.بهمالكطريقمن(3621)حبانابنوأخرجه،(2442)داودوأبو،299

عروةبنهشامطريقمن(0802)خزيمةوابن،(2838)الكبرىفىوالنسائى،(753)والترمذى

.(5211/131،411)ومسلم،(2002)البخارى(2)

وأحمد.بهشعيبطريقمن(2839)الكبرىفىالنائىوأخرجه.(238)الفضائلفىالمصنف(3)

به.الزهرىطريقمن(1733)ماجهوابن،(26107)

.(1125/141،151،161)ومسلم،(1893،1002)البخارى(4)
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واجبا...كانعاشوراءصومأنزعممنبابالصومكتاب

عمير،بنعمارةعن،الأعمشحدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا،الوفابعبد

يوماللهعبدعلىقيسبنالأشعثدخل:قاليزيدبنالزحمنعبدعن

اليومليسأو:فقال.للغداءادنمحمد،أبايا:فقال،يتغذىوهوعاشوراء

كانيوماكان/إنماعاشوراء؟!يومماتدرىأو:قالعاشوراء؟يوم

4/289أخرجه.(1)كرترمضاننزلفلما،رمضانينزلأنقبليصومهلمجرالقهرسول

.(2)الأعمشعنوجريرمعاويةأبىحديثمن""الصحيحفىمسلم

عن:وقيل،(3)اللهعبدعننك!لابنقيسعنعمارةعنزبياورواه

.()اللهعبدعنعلقمةورواهال!كن)4(،بنقيسعنعبيدةبنسعدعنزبيد

حدثنا،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8486

علىبنحسنحدثناقالا:إسماعيلبنومحفدطالبأبىبنإبراهيم

ابنعن،نافععن،عمربنالفهعبيدعن،نميربنالفهعبدحدثناالحلواخ!،

مهصالمجماللهرسولوإن،عاشوراءيوميصومونكانواالجاهليةأهلأنعمر

قالرمضانافترضفلضا،رمضان(6)يفرضأنقبلوالمسلمون

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

خزيمةوابن،(2845)الكبرىفىوالنسالى.بهزائدةأبىوابنيعلىعن(0244)احمدأخرجه

به.الأعمشطريقمن(2081)

.(1127/122)مسلم

به.زبيدطريقمن(2846)الكبرىفىوالنسالى،(123/1127)مسلمأخرجه

الدارقطىعللوينظر.بهزبيدطريقمن(03851)والطبرانى،1/434تاريخهفىالبخارىأخرجه

به.علقمةطريقمن(1127/124)ومسلم،(4503)البخارىأخرجه

."يفترض:إبخطه:الأصلحاشيةفىفى
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واجبا...كانعاشوراءصومأنزعممنبابالصومكتاب

شاءومن،صامهشاءفمنالفه،أياممنيومعاشوراء"إن:جممالفهرسول

"(2)(1)ص
بناللهعبدعنوغيرهبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه."ترك

.(3)هفلاعبيدعنالقطانيحيىحديثمنوأخرجاهنميبر،

بنمحمدبنالزحمنعبدبنمحمدالزحمنعبدأبوأخبرنا-8487

بنبشرحدثنا،الفقيههارونبنأحمدالعباسأبوحدثنا،الذهانمحبور

القاسموأبوالصقربنعلىبنطلحةالقاسمأبووأخبرنا)ح(الأسدئموسى

بنمحمدبكرأبوحدثنا:قالاببغدادالبزاز)4(إبراهيمبنمحمدبنغيلان

حدثناقالا:الأزرقالفرجبنمحمدحدثنا،الشتافعئإبراهيمبنالفهعبد

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(شيبانحدثنا،الأشيبموسىبنالحسن

بنحازمبنأحمدحدثناالشيباك!،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

أبىبنأشعثعن،شيبانأخبرنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،غرقأبى

الله!رسولكان:قالسمرةبنجابرعن،ثورأبىبنجعفرعن،الشعثاء

لمرمضانفرضفلفا،عندهويتعاهدناعليهويحثناعاشوراءبصياميأمرنا

.أتركه:"بخطه:الأصلحاشةفى(1)

حبانوابن،(0822)خزيمةوابن،(2443)داودوأبو.بهنميرابنعن(6292)أحمدأخرجه(2)

به.القهعبيدطريقمن(3622)

.(1450)والبخارى،(1261/171)مسلم(3)

المصنفعنهروىالنجاد،سمعمحمد،بنمحمدطالبأبىالمسندأخو،الغدادىالهمذانى(4)

،333/12بغدادوتاريخ.(!416)شةمات.ئقةوكان،عنهكتبنا:الخطيبقال،والخطيب

.064ص(!042-041شةووفيات)حوادثالإسلاموتاريخ
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واجبا...كانعاشوراءصومأنزعممنبابالصومكتاب

مسلمرواه.اللهعبيدحديثلفظ.(1)عندهيتعاهدناولمينهنا،ولميأمرنا،

.(2)اللهعبيدعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفى

الباقرحئ،جعفربنمخلدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8488

حمادحدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،الدميكأبىبنطاهربنمحمدحدثنا

:قالشهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،العمش!أبىعن،أسامةابن

اليهودتعظمهيوماعاشوراءيومكان:الأشعرئ،ظ58/51موسىأبوقال

فىافيرئرواه.(3)"أنتم"فصوموه:!عاللهرسولفقالعيدا،وتتخذه

عنشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،المدينىبنعلىعن""الصحيح

.(4)أسامةبنحمادأسامةأبى

أخبرنا،بالطابرانالفقيهيعقوببنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8489

شعبة،حدثنا،روححدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثنا،الفقيهالنضرأبو

ك!الهاللهرسولقدملما:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبوحدثنا

فيهظهرالذىاليومهذا:فقالوافسألهمعاشوراءتصوماليهودوجدالمدينة

.(فصوموه(()منهمبمودىأولى"أنتم:فقال.فرعونعلىالسلامعليهموسى

،عبادةبنروحعنإبراهيمبنيعقوبعن""الصحيحفىالبخارئرواه

به.شيبانطريقمن(0832)خزيمةوابن،(2؟908)احمدأخرجه(1)

.(1128)مسلم(2)

به.أسامةابىطريقمن(2848)الكبرىفىوالنسائى،(19669)أحمدأخرجه(3)

.(1311/912)ومسلم،(5002)البخارى(4)

أبىطريقمن(8402)خزيمةوابن،(4442)داودوأبو.بهشعبةطريقمن(4631)أحمدأخرجه(5)

به.بشر
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قطواجبايكنلمأنهعلىبهيستدلمابابالصومكتاب

موسىأبىحديثمنوأخرجاه،اشعبهعنغندرحديثمنوأخرجاه

.(2)بصومهالأمرفىالأشعرئ

قطواجبايحنا!لأنهعلىبهيستدلماباب

بوأحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقبىأبنازكرئابوأأخبرنا-0984

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

محمدبنمحمدالنضرأبواخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(/مالك4/290

عن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،سعيدبنعثمانحدفا،يوسفابن

أبىبنمعاويةسمعأنهعوفبنالزحمنعبدبنخكيدعن،شهابابن

أين،المدينةأهليا:يقولالمنبرعلىوهوحبئ-امعاشوراءيومسفيان

ولمعاشوراءيوماليومهذا"إن:يقوللمجج!الفهرده!لسمعت؟علماؤكم

حديثلفظهذافليفطز".شاءومنفليصئمشاءفمن،صيامهعليكمالفهيكتب

والباقى."فليصمشاءفمنصائم"وأنا:روايتهفىالشافعئوزاد،القعنبى

ير(3)
وج!منمسلمواخرجه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.005

الرهرئ)4(.عنأخراوجهومنمالكعناخر

قط؟واجبايكنلمائهعلىيدل.!صيامهعليكمالفهيكتب)ولى:وقوله

.(0131/271)مسلمو،(4737،0684)البخارى(1)

.(1311/921)مسلمو،(5002)البخارى(2)

ومالك،(702)مسندهفىوالافعى،(239)الفضائلوفى،(2589)المعرفةفىالمصنف(3)

به.مالكطريقمن(16868)أحمدوأخرجه.299/1

.(1129)ومسلم،(0302)البخارى(4)
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الصومكتاب

للماضى.الم(لأن

قطواجبايكنلمأنهعلىبهيستدلماباب

حدثنا،البزازبلال!ابنمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-1984

قال!قال!:حميدعن،الرهرئعن،سفيانحدثنا،المكئالزبيعبنيحى

!صالفهرسول!كان؟المدينةأهلياعلماؤكمأين:المدينةمنبرعلىمعاوية

"إنما:ويقول!شعر-منكفهمن(2)ةبكمن(1)ةصقوأخرجهذه-مثلعنينهى

أهلياعلماؤكمأينهذا".مثلنساؤهماتخذتحيثإسرائيلبنوهلكت

"إنى:يقول!يعنىعاشوراءيوماليومهذافىع!حوالفهرسول!سمعت؟المدينة

بىأابنعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)((فليصميصومأنمنكمشاءفمنصائم

(4).اوصو
.سفيادعنعمر

أحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،إملاءالعلوىالحسنأبوحدثنا-9284

ابنعن،الرزاقعبدحدثناالأزهر،بنأحمدحدثنا،الدقاقدثويهابن

يوموذكرع!حماللهرسول!قال!:عمربناللهعبدقال!:قال!نافععن،جريج

الفقيه،يعقوببنمحمدالحسنأبووأخبرنا)ح("كان((:عندهعاشوراء

أبو(و51/59الطيالسئحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنا

ع!قهالفهرسول!عنعمر،ابنعن،نافععنسعد،بنليثحدثناالوليد،

.4/71النهايةينظرالشعر.منالخصلة:قضة(1)

.(بب)ك4/96التاجينظر.المجتمعالشىء:والكبة.،"كثبة:سفى(2)

به.سفيانطريقمن(23070)والنسالى،(16891)أحمدأخرجه(3)

.(1129)مسلم(4)
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قطواجبايكنلمأنهعلىبهيستدلمابابالصومكتاب

يصومه،أنمنكمأحبفمن،الجاهليةأهليصومهكانيومعاشوراء"يوم:قال

عنوغيرهقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواهفليدعه")1(.كرههومنفليصمه

الفيث)2(.

قالا:عمبروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8493

الحارثئ،الحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عمربناللهعبدأننافعحدثنى:قال!كثيربنالوليدعن،أسامةأبوحدثنا

كانيومهذا"إن:عاشوراءيومفىيقول!جمحمالفهرسول!سمعائه،حذثهم

فليركه".يتركهأنأحبومن،فليصمهيصومهأنأحبفمن،الجاهليةأهليصومه

"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)صيامهيوافقأنإلايصومهلاالفهعبدوكان

.(4)أسامةأبىعنكريبأبىعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8494

،الزهرىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،ملئالزشيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

فىقريشتصومهيوماعاشوراءيومكان:قالتعائشةعن،عروةعن

شاءومن،صامهشاء"من:لمججالفهرسولقال!الإسلامجاءفلفا،الجاهلئة

فىوالنسالىبه.الطالسىطريقمن(3623)حبانابنوأخرجه.(3778)الشعبفىالمصنف(1)

به.الليثطريقمن(1737)ماجهوابن،(2840)الكبرى

.(118/1126)مسلم(2)

طريقمن(0256)المستخرجفىنجموأبو،عمر(مسند-622)الآثارتهذيبفىالطبرىأخرجه(3)

به.الوليد

.(2611/911)مسلم(4)
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الحرمأشهرفىالصومفضلبابالصومكتاب

(2)سفيانعنالناقدعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"!رت

الحرماشهرفىالصومفضل(3)باب

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-9584

4/291عن/،بشربىأعن،عوانةأبوحدثنا:قالاسعيدبنوقتيبةمسددحدثنا،داود

ك!يهيه:اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،الحميرىالرحمنعبدبنحميد

المفروضةبعدةال!فلاأففلوإن،المحرمالفهشهررمضانشهربعدالصيام"أففل

فىمسلمرواه"رمضان".:قال"شهر".:قتيبةلمجللم.(4)"الليلمنصلاة

.(سعيد)بنقتيبةعن""الصحيح

حدثنا،يعقوبابناللهعبدأبوحدثنا،مئالفانصرأبووأخبرنا-9684

)ح(عوانةأبوحدثنا:قالاومسددالحجبئحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيى

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا

بنالملكعبدعن،عوانةأبوحدثنامسدد،حدثنا،الخليلبنزيادحدثنا

أبىعن،الحميرىالزحمنعبدبنحميدعن،المنتشربنمحمدعن،عمير

الذىاللهشهررمضانشهربعدالصيام"أففل:ع!فهاللهرسولقال:قالهريرة

.بمعناهبهعييةابنطريقمن(4502)البخارىأخرجه(1)

.(114/1125)مسلم(2)

"فىلا.:4صفىبعده(3)

من(3636)حبانوابن،(1612)والنسائى،(438،074)مذىالتروأخرجه.(4292)داودأبو(4)

به.قيبةطريق

.(6311/202)مسلم(5)
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الحرمأشهرفىالصومفضلبابالصومكتاب

.(1)"الفيلجوففىالصلاةالمفروضةبعدالفلاةوأفضل،المحزمتدعونه

أماعمير.بنالملكعبدعنالحميدعبدبنوجريرزائدةرواهوكذلك

الضلاة)2(.كتابفىمضىفقدزائدةحديث

جرير:حديثوأما

إبراهيم،ابنالفضلابواخبرنا،الحافظالفهعبدأبوفأخبرناه-8497

عنجرير،أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

عن،الزحمنعبدبنحميدعنالمنتشر،بنمحمدعن،عميربنالملكعبد

وأى،المكتوبةبعدأفضلالضلاةأئ:!الفهرسولسئل:قالهريرةأبى

فىالصلاةالمكتوبةبعدالصلاة"أفضل:فقال؟رمضانشهربعدأفضلالضيام

رواه.(3)"المحرم،ظ59/51صومرمضانشهربعدالصياموأفضل،الليلجوف

(4)بر
جرير.عنحرببنرهيرعن""الصحيحفىمسلم

كما:فرواهالزقئعمروبنالفهعبيدإسنادهفىوخالفهم

المهرجاخ!الحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدابوأخبرنا-8498

سعيدبنعثمانحدثنا،العنزئعبدوسبنمحمدبنأحمدحدثنا،العدل

عمروبنالفهعبيدأن،الحلبئتوبةأبونافعبنالزبيعحدثنا،الدارمئ

به.عوانةأبىطريقمن(8507)أحمدأخرجه(1)

.(4723)فىتخريجهتقدم(2)

به.جريرطريقمن(1134،0762)خزيمةوابن،(2905)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.(1631/032)مسلم(4)
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أشهر"الحرمفىالصومفضلبابالصومكتاب

كان:قالالبجلىسفيانبنجندبعنعمير،بنالملكعبدعن،حدثهم

وإن،الليلجوففىالصلاةالمفروضةبعدالضلاةأفضل"إن:يقولكيه!النبئ

.(1)"المحزمتدعونهائذىاللهشهررمضانشهربعدالضيامأفضل

وأبوالمهرجاض!الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-8499

حدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا:قالاالفامئعلىبنأحمدنصر

:قالحكيمبنعثمانحدثناعبيد،بنمحمدحدثنا،اللهعبدبنإبراهيم

علىأبووأخبرنا)ح(فيه؟ترىكيفرجبصومعنجبيربنسعيدسألت

بنإبراهيمحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارئ

:قالحكيمابنيعنىعثمانحدثنا،يونسابنيعنىعيسىأخبرنا،موسى

نأعباسابنأخبرخ!:فقالرجب؟صيامعنجبيربنسعيدسألت

لا:نقولحتىويفطر.يفطرلا:نقولحتىيصومكانلمجؤالفهرسول

(3)(2)،ص
موسى.بنإبراهيمعن""الصحيحفىمسلمرواه.يصوم

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-0085

علئالحسنأبووأخبرنا)ح(حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

بنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسناخبرنا،المقرئمحمدابن

الجريرى،سعيدعن،سلمةبنحمادحدثناالواحد،عبدحدثنا،يعقوب

ينسب.سفيانبناللهعبدبنجندبوهو،القهعبدبنجندبحديثمن(4472)فىتخريجهتقدم(1)

.2/247،248الإصابة.سفيانبنجندب:فيقالجدهإلى

به.عيدبنمحمدعن(4046)أحمدوأخرجه.(2430)داودأبو(2)

.(1157/179)مسلم(3)
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شعبانصومفضلفىبابالصومكتاب

أتىأنهعفها،أوأبيهاعنالباهلئة،مجيبةعنال!ليل،أبىعن

بعدفأتاه:(1)موسىروايةوفىسنبما.بعدإليهفعاد،انطلقثئمكل!اللهرسول

"ومن:قالتعرفنى؟أما،الفهرسوليا:فقال،وهيئتهلهحصتغيرتوقدسنة

حسنكنتوقدغيرك"فما:قال.أؤلعامجئتكافذىالباهلئناأ:قال."؟تنأ

لمجيه!:اللهرسولفقال.بليلإلافارقتكمنذمما!طأكلتما:قال."؟الهيئة

بىفإنزدنى:قاليوما".شهيركلومنالصبر،شهرصئم؟نفسكعذبت"ولم

ثلأثة"صئم:قال.قوةبىفإنزدفي،:شال."يومينشهبركلمناصم:قالقورة

من"صئم:قال.قوةبىفإنزدض!:قالشهبر".كل"من:الواحدعبدزادأيايم".

من"عم:قال.ى!دز:،إقاموسى/روايةوفىثلاثا.يقولها."واتركالحرم4/292

الثلاثبعهبأصاوقال."ث!رتاوالحرممنصم،واتركالحرممنصئم،واتركالحرم

أرسلها)2(.ثمفضمها

شعبانصومفضلفىبافي

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8551

والحسنالحسينبنمحمدبنوجعفرال!لامعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

أبىعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:قالواالصمدعبدابن

."موسىروايةفى:)بخطه:الأصلحاشيةوفى،!موسى!أبى:4ص،الأصلفى(1)

فىوالنسائى،(20323)أحمدوأخرجه.(2428)داودوأبو،(3738)الشعبفىالمصنف(2)

الباهلىمجة"عن:النسائىوعند.بهالجريرىطريقمن(1741)ماجهوابن،(2743)الكبرى

ضعيففىالألبانىوضعفه.،عمهعنأوأبيهعنالباهلىمجيبةأبى"عن:ماجهابنوعند،إعمهعن

.(526)داودأبى
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الصومكتاب
شعبانصومفضلفىباب

أثمعائشةعن،الزحمنعبدبنسلمةأبىعن،اللهعبيدبنعمرمولىالئضر

يفطر.لا:نقولحتىيصوم!والفهرسول،و51/60كان:قالتالمؤمنين

قطشهرصياماستكمله!عالفهرسولرأيتوما.يصوملا:نقولحتىويفطر

فىالبخارئرواه.(1)شعبانفىمنهصياماأكثرشهرفىرأيتهوما،رمضانإلا

بنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيح

(2)

يحيى.

الحسنحدثنا،الوليدأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-2585

لبيد،أبىابنعن،سفيانحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،(3)سفيانابن

يصومكان:فقالتع!فه؟اللهرسولصيامعنعائشةسألت:قالسلمةأبىعن

قطشهرمنصائماأرهولم.أفطرقد:نقولحتىويفطر.صامقد:نقولحتى

إلاشعبانيصومكان،كفهشعبانيصومكان،شعبانمنصيامهمنأكثر

(4)ير

.()شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.-

الحسينوأبوبنيسابورإملاءيوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-3085

إسحاقبنمحمدبنالفهعبدأخبرناقالا:ببغدادعليهقراءةبشرانابن

وعند.(2350)والنسالى،(2434)داودوأبو،(24757)أحمدطريقهومن،309/1مالك(1)

.الحارثبنبعمرومقروناالنسائى

.(1561/175)ومسلم،(1969)البخارى(2)

.14/157النبلاءأعلامسيروينظر"سنانلا.:سفى(3)

من(1782)والنسائى،(16142)أحمدوأخرجه.(0171)ماجهابنوعنه،(4985)شيبةأبىابن(4)

به.سفيانطريق

.(176/1156)مسلم(5)
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الصومكتاب
شوالمنأيامستةصومفضلفىباب

محمدبنيحىحدثنا،مسزةأبىابنيحىأبوحدثنا،بمكةالفاكهئ

بنمحمدعنالهاد،بنيزيدعنمحمد،بنالعزيزعبدحدثنا،الجارى

فىلتفطرإحداناكانتإن:قالتانهار!بفآعائشةعن،سلمةأبىعن،إبراهيم

يأح!حش!الفهرسولمعتقضيهأنعلىتقدرفما!الفهرسولزمان

كان،شعبانمنيصومكانماشهرمنيصوملمجي!الفهرسولكانما،شعبان

.اكفهيصومهكانبلقليلا،إلاكفهيصومه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4085

بنمعاويةأخبرك!،وهببنالفهعبدحدثنانصر،بنبحرحدثنا،يعقوب

أحثكان:تقولعائشةسمعائهحذثهقيسأبىبنالفهعبدأن،صالح

.(2)برمضانيصلهثئم،شعبانيصومهأن!ي!الفهرسولإلىالشهور

شوالمنأثامستةصومفضلفىبافي

يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبوأأخبرنا-5085

،الموزعبنمحاضرأخبرناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يوسفابن

،2(3)،8
الأنصارىلابتبنعمرأخبرخ!:قال،الأنصارىسعيدبنسعدحدثنا

صام"من:يقوللمجي!اللهرسولسمعت:قالنصارئالأأئوبباأسمعت:قال

.(176)الفاكهىوفوائد،(حديثةاجزاءمجموعضمن-ا52)لرانابننجوائد(1)

به.نصربنبحرعن(0772)خزيمةابنوأخرجه.1/434والحاكم،(19)الففائلفىالمصنف(2)

معاويةطريقمن(4312)داودوأبو،(48552)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(9234)والنسائى

.(2124)داودابىصحيحفىالألبانىوصححهبه.

.283/21الكمالتهذيبوينظر"عمرو،.:م،صفى(3)
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شوالمنأيامستةصومفضلفىبابالصومكتاب

الصحيح""فىمسلئمأخرجه.(1)"رهدلاصيامفذاكشواليمنستأأتبكهثثمرمضان

عنالمباركبناللهوعبدثميربناللهوعبدجعفربنإسماعيلحديثمن

.(2)ديعسبنيحيىأخىسعيدبنسعد

حدثنا،البزازبلالطابنمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-6085

،المقرئيزيدبناللهعبدحدثنا:قالاخزيمةبنىر!لاومنصوربنأحمد

بنأحمدنصروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(أيوبأبىبنسعيدحدثنا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالفامئعلى

لهيعةابقأخبرنى،وهبابنحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوب

قالط:الحضرمىجابربنعمروعنمضر،بنوبكرأئوبأبىبنوسعيد

))من:يقولطلمج!اللهرسولط،ظ51/60سمعت:يقولطالفهعبدبنجابرسمعت

قالط:الفقيهروايةوفى4).(3)"اهلكالشنةصامفكأنماشؤاليمنوستارمفانصام

.(4!يهمالفهرسولطأن،جابرعن

293/4أبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا/-8507

أحمدوأخرجه.(2621)المحرفةوفى،(3730)الشحبوفى،(1412)الصغرىفىالمصنف(1)

خزيمةوابن،(2863)الكبرىفىوالنسائى،(759)والترمذى،(4332)داودوأبو،(23533)

به.ثابتبنعمرطريقمن(3634)حبانوابن،(2114)

.(1164)مسلم(2)

وقالبه.لهيعةابنطريقمن(14303)وفىبه.يزيدبنالفهعبدطريقمن(14302)أحمدأخرجه(3)

.مقالوفيه،الترمذىلهحسنعمرو:4/1669الذهبى

."المصنفأصلفىعليه"مضروب:الأصلحاشيةفى(44)

به.يزيدبناللهعبدعن(14710)أحمدوأخرجه.(3734)الشعبفىالمصنفعندوالحديث
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والخميسالاثنينيومصومبابالصومكتاب

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

حذثنى:قال،حمنئبنيحيىحدثنا،يوسفبنالفهعبدحدثناالصغاخ!،

مولىثوبانعنيحذثالرحبئأسماءأباسمعأنه،الحارثبنيحيى

بعدهأيابموستةأشهر،بعشرةشهر"صيام:قاللمجي!الفهرسولأنلمجي!الفهرسول

.(1)بعدهأئاموستةرمضانيعنى."السنةتمامفذلك،بشهرين

والخميسالاثنينيومصومباب

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-8085

بنيعقوبيوسفأبوحدثنا،النحوئدرستويهبنجعفربنالفهعبدأخبرنا

بنمهدئحدثنا:قالاوالحخاجالفضلبنمحمدالنعمانأبوحدثنا،سفيان

قتادةأبىعنالرقاك!،معبدبنالفهعبدعن،جريربنغيلانحدثنا،ميمون

:قال؟الاثنينيومصومالفهرسوليا:رجللهقاللمجي!النبىعن،الأنصارئ

حديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرج!.(2)"القرآنعلئأنزلوليه،ولدت"ليه

(1)

(2)

من(1521)خزيمةوابن،(2860)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(3736)العبفىالمصنف

طريقمن(3635)حبانوابن،(1715)ماجهوابن،(12224)وأحمد.بهحمزةبنيحىطريق

به.الحارثبنيحى

خالدبنصدقةتابعه:1669/4الذهبىوتال.وحدهخزيمةابنعند...رمضانيعنهى:وقوله

أبىوبينليهفأدخل،الذمارىيحىعن،لينوفيهالعزيزعبدبنمويدورواهشعيببنومحمد

الصنعانى.ايأشعثأباأسماء

،(22550)أحمدوأخرجه.(290)ايأوقاتفضائلوفى،133/2النبوةدلانلفىالمصنف

فىوتقدمبه.ميمونبنمهدىطريقمن(2777)الكبرىفىوالنسائى،(2426)داودوأبر

(8473).
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الصومكتاب

)ميمونبنمهدى

شهركلمنأيامثلاثةصومباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-9585

عن،هشامحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،أحمدبنجعفر

بنقدامةمولىأن،حدثهثوبانبنالحكمبنعمرأنكثير،أبىبنيحيى

كانل!!عبهزيدبنأسامةأن،حدثهزيدبنأسامةمولىأن،حدثهمظعون

له:فقلت،والخميسالاثنينيصوموكان،القرىبوادىلهمالإلىيركب

يوميصوملمجمالفهرسولرأيتإنى:فقالورققت)2(؟كبرتوقدأتصوم

والخميس؟الاثنينيومأتصوم،اللهرسوليا:فقلت،والخميسالاثنين

.(3)"ر!يمخلاوالإثنينيومتعرضالأعمال"إن:فقال

.(4)يحيىعنشدادبنوحربالعطاريزيدبنأبانرواهوكذلك

شهركلمنأيامثلاثةصومباب

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-8515

عن،الجريرىالعباسعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

العباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(النهدىعثمانأبى

.(1162/198)مسلم(1)

.2/252النهايةينظر.ضعفتأى:رققت(2)

فىوالنسائى،(21781)أحمدوأخرجه.(666)والطيالسى،(291)الأوقاتفضائلفىالمصنف(3)

به.هامطريقمن(2781)الكبرى

من(3859)الشعبفىوالمصنف،بهأبانطريقمن(4362)داودوأبو،(41742)أحمدأخرجه(4)

.(2128)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهحربطريق
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شهركلمنأيامثلاثةصومبابالصومكقاب

بنالنضرحدثنامسعود،بنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئأحمدبنمحمد

هريرةأبىعن،النهدئعثمانأبىعن،شمرأبىعن،شعبةحدثنا،شميل

كلمنأئامثلاثةوصيام،الوترعلىالنوم؟بثلاثجمفخليلىأوصاخ!:قال

:فوركابنروايةوفى.اللهعبدأبىحديثلفظ.ىح!ضلاوركعتىشهر،

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)الضحىوصلاة:قال.النومقبلالوتر

حديثمنمسلموأخرجه3)الجريرئ)2(،عنشعبةعنإبراهيمبنمسلم

الض!بعى)4(.شمروأبى(3الجريرئعنشعبةعنغندر

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-1851

أخبرنا،عفانحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،القطانزيادابن

فىكانهريرةأباأن،النهدىعثمانأبىعن،ثابتأخبرنا،سلمةبنحفاد

صائم.إنى:للرسولفقال،ليطعميصفىوهوإليهأرسلوانزلوافلفا،لهسفر

إلىالقومفنظر،يأكلفجعلفجاء،يفرغونوكادواالطعاموضعفلما

.!)الصبح:سفى(1)

أحمدطريقهومن،(2514)والطيالسى،(293)الأوقاتفضانلفىالمصنفعندوالحديث

النسائى:وعند،بهالعباسعنشعبةعن(2536)حبانوابن،(1677)التسالىوأخرجه.(9916)

خزيمةوابن،(476)الكبرىفىوالنسائى،(721/85)ومسلم.،"الضحى:منبدلا)الفجر،.

به.الهدىعثمانأبىطريقمن(2123)

.(1781)البهخارى(2)

.4ص:منسقط(3-3)

.(.../721)مسلم(4)

-152-



الثلاثةالأيامهذهيصومالشهرأىمنبابالصومكتاب

:هريرةأبو،و51/61فقال.صائمائهأخبرك!قد؟تنظرونما:فقالرسولهم

منأيامثلاثةوصومالصبر،شهر"صوم:يقولجم!الفهرسولسمعتإنى،صدق

فىمفطرفأناالشهر)1(؟منأيامثلاثةصمتفقدالذهر".صومشهركل

.(2)هفلاتضعيففىوصائئماللهتخفيف

عثمانبوأحدثنا،فلالمؤبنعلىبنالحسنمحمل!أبووأخبرنا-2185

أخبرنا،الوقابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرئالفهعبدبنعمرو

شقيقبناللهعبدعن،إياسبنجعفرعن،الأعمشحدثناعبيد،بنيعلى

قالوا:هذا؟من:فقلت،أسودطويلرجلفإذاالمدينةأتيت:قالالعقيلى

:قال؟نتأأصائم:قلت:قال.اليومهوحالأئعلىنظرنلأ:فقلتذز.بوأ

فأكل،بقصاعفأيينافدخلوا،،مل!فرعمرعلىالإذنينتظرونوهمنعم.

صائم،أنىأخبرتك،لكقلتماأذسلمإنى:فقال،بيدىأذكرهفحزكته

.(3)صائمأبدافأنا؟أتامثلاثةشهركلمنأصومإنى

الثلاثة؟الأيامهذهيصومالشهرأىمن:/بافي

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-8513

عن،شيبانحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيوذسحدثنا،جعفر

."شهركل":4صفى(1)

(7042)والنسانى.بهعفانطريقمن(8986)أحمدوأخرجه.(942)الأوقاتفضانلفىالمصنف(2)

النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.بهحمادطريقمن(3659)حبانوابن.المرفوععلىمقتصرا

(2268).

به.شعبةطريقمنعمر(مسند-554)الآثارتهذيبفىالطرىأخرجه(3)
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الثلاثةالأيامهذهيصومالشهرأىمنبابالصومكتاب

ثلاثةيصومكانلمج!الفهرسولأن،مسعودبناللهعبدعن،زرعن،عاصم

.(2)رهشكل(1)ةرغمنأئام

يوممفطراكج!اللهرسولرأيتما:قالاللهعبدعنوبإسناده-4851

.(3)الجمعة

بنمحمدبنسعيدعثمانوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8515

العباسأبوحدثنا:قالواالسبعئمحمدبنعلئالحسنوأبوعبدانبنمحمد

شقيق،بنالحسنبنعلىأخبرنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،الأصم

:وقال.بمعناهفذكره.بهدلةابنعاصمحدثنا،ال!كرئحمزةأبوحدثنا

.(4)الجمعةيومصوميفوتهكانوقفما

وأبوالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8516

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبىابنسعيد

سيرين،بنأنسعن،هفامحدثنا،عبادةبنروححدثنا،محمدبنالعباس

!صاللهرسولكان:قالأبيهعن،القيسىملحانبنقتادةبنالملكعبدعن

(1)

(2)

(3)

(4)

عشر.وخاصعئرورابععثرثالثوهىبالقمر،الليالىالبيضالأيام:أىشهبر،كلغرةمن

.3/354النهايةوينظر.1/571المعبودعون.أوله:أىشهر،كلغرةمن:وتيل

والنسالى،(0542)داودابوطريقهومن،(358)والطيالسى،(962)الأوتاتفضائلفىالمصنف

طريقمن(742)والترمذى،(3860)أحمدوأخرجه.(1364)حبانوابن،(2758)الكبرىفى

غريب.حسن:الترمذىوتال.بهشيبان

"ما،.:منبدلا،قلما".:ماجهابنوعند.(1725)ماجهابنطريقهومن،(357)الطيالسى

النسائىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهشقيقبنالحسنبنعلىطريقمن(2367)النئائىأخرجه

(2232).
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الثلاثةالأيامهذهيصومالشهرأىمنبابالصومكتاب

:وقال،عشرةوخمس،عشرةوأربع،عشرةثلاث؟البيضنصومأنيأمونا

.(1)"رهذلاكهيئة"هى

سعيدوأبوالحسنابن(2)ركبوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8517

محمد،بنالعباسحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابن

سمعت:قالسيرينبنأنسسمعت:قالشعبةحدثنا،عبادةبنروححدثنا

:قال!و-النبىأصحابمنوكان:قال-أبيهعن،المنهالبنالملكعبد

صيام))هن:ويقول،الثلاثةالبيضأئامبصياميأموناكيىاللهرسولكان

بنالملكعبدعن:شعبةحديثفىروحقالهكذا:العباسقال.(3)"رهدلا

.المنهال

هوإنماخطأ،هذا:قالأنهمعينبنيحيىعنورويناال!ثيخ:قال

القيسئ.ملحانبنقتادةبنالملكعبد

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا4)-8185

.(4ملحانابنعن،أنسعن،همامأخبرنا،كثيربنمحمدحدثناداود،

وابن.بهروحعن(00322)احمدوأخرجه.ينآخرفىكمالحاعن(297)الاوقاتفضائلفىالمصنف(1)

.(150)النسالىضعيففىالألبانىوضعفهبه.همامطريقمن(2431)والنسائى،(1707)ماجه

"محمد".:مفىبعده(2)

حبانوابن،(7017)ماجهوابن،(9242،0432)والنسالى.بهروحعن(10322)أحمدأخرجه(3)

.(148،149)النسائىضعيفنىالألبانىوضعفهبه.شعبةطريقمن(3651)

الأصل.:فىلي!(4-4)

صحيحفىالألبانىوصححه."أبيهعنملحانابن"عن:وعنده.(2449)داودأبىعندوالحديث

.(1392)داودأبى
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الثلاثةالأيامهذهيصومالشهرأىمنبابالصومكتاب

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوواخبرنا-9185

فطرعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثناالصخفار،محمدابن

:قالذرأبىعن،طلحةبنموسىعن،سامبنيحىعن،ظ51/61،خليفةابن

،عشرةوأربع،عشرةثلاث؟البيضأئامثلاثةبصيامجم!اللهرسولأمرنا

.اعشرةوخمس

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-0852

بنيحيىعن،الأعمشعن،شعبةحدثناداود،ابوحدثنا،حبيببنيونس

قال:يقولبالزبذةذرأباسمعت:يقولطلحةبنموسىسمعت:قالسام

وأربع،عشرةثلاثفصئمأيابمثلاثةالشهرمنصمتإذاذر،أبا"يا:!تلفهارسول

.2!عشرهوخمس،عشره

وقيل:.(3)زذأبىعنالحوتكئةابنعنطلحةبنموسىعنغيرهورواه

(4)ري،ء
.هريرهابىعنموسىعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8521

(1)

(2)

(3)

(4)

(6365)حبانوابن،(1242)والنسائى،(53712)أحمدوأخرجه.(3848)الشعبفىالمصنف

.(2277)النسائىصححفىالألبانىوحنهبه.فطرطريقمن

،(43712)أحمدوأخرجه.بسامبنيحى:وعده،(176)مذىالترطريقهومن،(477)ىسلا!يطلا

حسن.:الترمذىوقال.بهشعبةطريقمن(2128)خزيمةوابن،(2422،4232)والنسائى

صححفىالألبانىوحنه.(2127)خزيمةوابن،(4242)والنسائى،(13342)أحمدأخرجه

.(0282،2812)النسانى

ضعيهففىالألبانىوضعفه.(3650)حبانوابن،(2420)والنسائى،(8434)أحمدأخرجه

.(144)النسانى
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يصومالشهرأيامأىمنيبالىلاقال:منبابالصومكتاب

حدثنا،مسلبمبنعفانحدثناالضغاض!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنمحمدبنالحسنحدثنا،المقرئالحسنأبووأخبرناأح(سلمةبنحماد

حدثنا،غياثبنالواحدعبدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

295/4حفصةعن،الخزاعىسواءعن،بهدلةابنعاصم/عن،سلمةبنحفاد

والخميسالاثنين؟الشهرمنأئامثلاثةيصوممح!مجاللهرسولكان:قالت

.(1)الأخرىالجمعةمنوالاثنين

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2852

فضيل،ابنحدثنا،الجئارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

قالت:سلمةائمعن،أفهعن،الخزاعىهنيدةعن،الفهعبيدبنالحسنعن

والخميسالاثنين؟الشهرمنأئامثلاثةأصومأنمرض!يأع!ي!الفهرسولكان

.(2)والخميس

يصومالشهرأياماى(3)نميبالىلاقال:منباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8523

والنانى،(2451)داودوأبو،(26463)أحمدواخرجه.(298)الأوقاتفضانلفىالمصنف(1)

.(2141)داودأبىصححفىالألبانىوصححهبه.حمادطريقمن(2365)

داودوابو،(26480)أحمدوأخرجه.وحدهالحاكمعن(299)الأوفاتفضائلفىالمصنف(2)

أولهاشهر،كلمنأيامثلاثة:أحمدوعندبه.فضيلابنطريقمن(2418)والنسائى،(2452)

وعند.والخميسالاثنينأولها،شهركلمنأيامثلاثة:داودابىوعند.والخميسوالجمعةالاثين

.(530)داودأبىضعيففىالألبانىوأنكره.والاثنينوالاثينخميسأول:الناثى

.م:فىليى(3)
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والجمعةوالخميسالأربعاءيومصومفىجاءمابابالصومكتاب

بنيونسحدثنا،المنادىداودأبىبنالفهعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوب

سألتانهاالعدوئةمعاذةعن،الرشكيزيدعن،الوارثعبدحدثنا،محمد

قلت:.نعم:قالت؟أئامثلاثةشهركلمنيصوملمجؤالفهرسول!أكان:عائشة

.(1)يصومكانالشهرأئمنيبالىكانما:قالت؟يصومكانالشئهرأئامأئمن

.(2)الوارثعبدعنفزوخبنشيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه

والجمعةوالخميسالأربعاءيومصوم(3)ىفجاءماباب

عثمانأبوحدثنا،المؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-4852

المستملى،المباركبنأحمدعمروأبوحدثنا،البصرئالفهعبدبنعمرو

بنأيوبحدثنى:قال!،واقدبنالفهعبدأخبرخ!،إبراهيمبنإسحاقحدثنا

!واللهرسولعن،عمرابنعن،عطاءعن،وقاصأبىبنسعدمولىنهيبن

لهاللهغفركر،أوقلبماوتصدق،والجمعةوالخميسالأريعاءيومصام"من:قال!

.(4)"هفأولدتهكيومذدلؤيهمنوحم!ح،ذنوبه

بنالفهعبدبنعلىبنمجمدوحذثنى:نهيكبنأئوبقال!-8525

فىيقمن(5342)داودابووأخرجه.(103)الأوقاتفضائلوفى،(2741)الصغرىفىالمصنف(1)

(1302)خزيمةوابن،(9170)ماجهوابن،(763)مذىوالتر،(25127)وأحمد.بهالوارثعبد

به.الرشكيزيدطريقمن

لأ.(1160)مسلم(2)

فضل!.فى:"بخطه:الأصلحاشيةفى(3)

اللهعبدترجمةفى2/30المجروحينفىحبالطابنوأخرجه.(302)الأوقاتفضائلفىالمصنف(4)

به.واقدبنالقهعبدطريقمن(3871)الشعبفىوالمصنف.بهإسحاوطريقمنالحرانىواقدابن
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السلامعليهداودصومفضلفىجاءمابابالصومكتاب

والخميسالأربعاءيصومأنيستحبكانأنهعباسابنعن،أبيهعن،عباس

وأقلبمايتصدقوأنمهنبصومريأكانلمجؤاللهرسولأنويخبر،والجمعة

بعضوثقه،قوىغيرواقدبناللهعبدالكثير)2(.الفضل(1)هللفإنكثر؟

محمدعننهيكبنأيوبعنالبابلتئيحيىورواه.(3)بعضهموضغفهالحفاظ

.()ضعيفوالبابلتئ.(4)رمعابنعنحازمأبىعنقيسابن

منأضعفأخرأوجهمنوالجمعةوالخميسالأربعاءصومفىوروى

.(6)سنأعنهذا

السلامعليهداودصومفضلفىجاءماباب(و51/62

أخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-8526

."هل":سىف(1)

العللفىالجوزىابنوأخرجه.(303)الأوقاتفضائلوفى،(3871)عقبالشعبفىالمصنف(2)

وأيوب،منكرحديثهذا:4/1672الذهبىوقال.بهواقدبناللهعبدطريقمن(795)القناهية

حديثه.روايةمنزرعةأبوامتنعوقد،حاتمأبوضعفهنهيكابن

ينظر.الأصلخراسانى.تميمبنىمولى:ويقال،حمانبنىمولى/الحرانىقتادةأبوواقدبنالفهعبد(3)

،2د9/16الكمالوتهذيب،1509/4والكامل،1913/5والتعديلالجرح:فىعليهالكلام

عليهيثنىأحمدوكان،متروك:458/1المريبفىحجرابنوقال،6/66التهذيبوتهذيب

يدل!.وكان،واختلطكبرلعله:وقال

.(13308)الطبرانىأخرجه(4)

،8/288الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالحرانى.البابلتىد!عسأبوالضحاكبناللهعبدبنيحيى(5)

،2705/7عدىلابنوالكامل،127/3حبانلابنوالمجروحين،9/164والتعديلوالجرح

،7/961الاعتدالوميزان،31/904الكمالوتهذيب،3/991الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء

ضعيف.:2/351المريبفىحجرابنوقال،01/318النبلاءأعلاموسير

.2/472عدىلابنوالكامل،(254)للطبرانىالأوسطالمعجمينظر(6)
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296/4

السلامعليهداودصومفضلفىجاءمابابالصومكتاب

حدثنامحمد،بنالملكعبدحدثناالرزاز)1(،عمروبنمحمدجعفرأبو

الفهعبدعن،أوسبنعمروعن،ديناربنعمروعن،جريجبناحدثنا،روح

داود؟صلاةتعالىالفهإلى/الفملاة)أحب:جميرالفهرسولقال:قالعمروابن

اللهإلىالفياموأحبئ،آخرهيرقدثئم،شطرهبعدثلثهيقومثئم،الفيلشطريرقدكان

من""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)!افويويفطريوفايصومكانداود؟صيام

عنعيينةابنحديثمنوأخرجاه،(3)جريجابنعنالززاقعبدحديث

(4)ا
.ديناربنعمرو

حدثنا،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8527

بنمحمدوأخبرنا:.قمالشعبةعن،عبادةبنروحأخبرنا،الفهعبدبنإبراهيم

حدثنا،مثنىبنمحمدحدثناالقثاخ!،محمدبنالحسينحدثنا،يعقوب

،عياضأباسمعت:قالفئاضبنزيادعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمد

بقى".ماأجزولكروفا)صغ:قالجمهرالفهرسولأن،عمروبنالفهعبدعن

إنى:ذالتقى،.ماأجرولك-سمين)صغ:قالذلك.منأكثرأطيقإنى:قال

كثرأأطيقنىإ:قالبقى،.ماأجرولكأثايمثلالة)صغ:قال.ذلكمنكثرأأطيق

االبزاز".:4صوفىاالبزار،.:سفى(1)

من(6921)أحمدوأخرجه.(733)الرزازجمفرأىوحديث،(1373)المعرفةفىالمصنف(2)

.(4718)فىوتقدم.بنحوهبهروحطريق

.(1159/190)ملم(3)

.(5911/189)وملم،(1311،0342)البخارى(4)
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اللهسبيلفىالصومفضلفىجاءمابابالصومكتاب

ذلك.منكثرأأطيقإنى:قال.((ىقبطأجرولكأئامأربة"عم:قال.ذلكمن

51رو.(يوما")1ويفطريومايصومكانداود؟صومالفهعندالصيامأفضل"صغ:قال

.(2)مثنىبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلم

اللهسبيلىفىالصومفضلفىجاءماباب

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدأبوأخبرنا-8528

حدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

،عياشأبىبنالنعمانعن،صالحأبىبنسهيلحدثنا،عاصمابنعلئ

الفهسبيلفىيوماصام"من:كيوالفهرسولقال:قالالخدرىسعيدأبىعن

فىمسلمأخرجه.(3)"افيرخسبعينالنارعنوجههاليومبذلكاللهباعد

،(4)سهيلعنالذراوردئالعزيزوعبدالهادبنيزيدحديثمن""الصحيح

عنولسهيلسعيدبنيحيىعنجريجابنحديثمنوأخرجاه

.(5)النعمان

والنسائى.بهالمثنىبنمحمدطريقمن(2393)والنسائى.بهروحطريقمن(5691)أحمدأخرجه(1)

به.شجةطريقمن-(3658)حبانابنوعنه-(2106)خزيمةوابن،(2402)

.(192/1159)مسلم(2)

والنسائى،(1623)والترمذى،(11790)أحمدوأخرجه.(3875)الثعبفىالمصنف(3)

سهيلطريقمن(3417)حبانوابن،(2112)خزيمةوابن،(1717)ماجهوابن،(2247)

.(...،167/1153)مسلم(4)

.(5311/681)ومسلم،(0284)البخارى(5)
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العزوبةنفسهعلىخافلمنالصومفضلفىجاءمابابالصومكتاب

خا!لمنالصومفضلفىجاءماباب

العزوبةنفسهعلى

عثمانأبوحدثنا،المؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-8529

أخبرنا،الوقابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرئاللهعبدبنعمرو

يزيدبنالرحمنعبدعن،عميربنعمارةعن،الأعمشحدثنا،عبيدبنيعلى

مدثر"يا:فقال!،شىءلناليسشبابالمججالفهرسول!معكنا:الفهعبدقال!:قال!

لمومن،للفرجوأحصنللبصرأغضفإنهفلي!زوج؟(1)الباهمنكماستطاعمنالشباب

فىومسلمالبخارىأخرجه.(3)"(2)ءامجولىالصومفإن؟بالصومفعليهيستطع

.(4)الأعمشحديثمن""الصحيح

الشتاءصومفىوردماباب

أحمدبنمحمدبنمحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8530

بنا؟لحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالأديبرجاءابن

بىأعن،الثورىسفيانحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،مرئالعاعقانبنعلى

قال!:/قال!مسعودبنعامرعن،عريببننميرعن،السبيعىإسحاق297/4

.1/160النهاية.والتزويجالنكاح:الباءويقال،ويقصريمد:الباه(1)

.2/73،74عبيدلأبىالحديثغريبينظر.النكاحيقطعانهوالمراد،الخصيتينرضهو:الوجاء(2)

والنسائى،(1801)والترمذى،(2114)وأحمد.بهعبيدبنيعلىطريقمن(2304)أحمدأخرجه(3)

به.الاعمشطريقمن(2241)

.(0041)ومسلم،(6605)البخارى(4)
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الشتاءصومفىوردمابابالصومكتاب

مرسل.هذا.(1)"البار!ةاوفيمةالثشاءفى"الصوم:كج!اللهرسول

زيادابنسهلبوأأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-8531

عن،همامحدثنا،منهالبنحجاجحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،القطان

أبىابن(ظ62/51سعيدوأبوالقاضىبكرأبووأخبرنا)ح(أنسعن،قتادة

الصغانى،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

ألا:هريرةأبوقال!:قال!أذم!حدثنا،قتادةحدثنا،همامحدثنا،عفانحدثنا

الصوم:قال!هريره؟أباياذلكوما:قلنا:قال!؟الباردةالغنيمةعلىأدلكم

موقسوف.هذاالشتاء)2(.فى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8532

عن،لهيعةابنحدثنا،الأسودأبوحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

قال!:قالالخدرىسعيدأبىعن،الهيثمأبىعن،السمحأبىدراج

.(3)"فقامليلهوطال،فصامنهارهقصر،المؤمنربيع"الشتاء:لمجفهاللهرسول

ابنوعند.بهسفيانطريقمن(1452)خزيمةوابن،(797)مذىوالتر،(18959)أحمدأخر!(1)

.(639)الترمذىصححفىالألبانىوصححه"عامر".:منبدلا.""مالك:خزيمة

عللهفىحاتمابىابنوذكره.بههمامطريقمن177صالزهدزوائدفىأحمدبناللهعبدأخرجه(2)

(742).

فىيعلىوأبوبه.لهيعةابنطريقمن(11716)أحمدوأخرجه.(3940)الشعبفىالمصنف(3)

الذهبىوقال"لأ.المؤمنربغ"الشتاء:علىمقتصرينبهالسمحأبىطريقمن(1061)مسنده

ضعيف.إسنادهش1674/4
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صومهاعننهىالتيالأيامبابالصومكتاب

صومهاعننهىالتىالأيامباب

بكرأبوأخبرنا،الأصبهاك!يوسفبنالقهعبدمحمدأبوحدثنا-8533

حدئناال!لمئ،يوسفبناحمدحدثنا،القطانالحسينبنمحمد

بنالزحمنعبدمولىعبيدأبىعن،الرهرئعن،معمرأخبرنا،الززاقعبد

ولاأذانبلايخطبأنقبلفصفى،الخطاببنعمرمعالعيدشهدأنهعوف

هذينصيامعننهىجموالفهرسولإن،الناسأئهايا:فقالخطبثئم،مةإقا

فيومالاخروأفا،وعيدكمصيامكممنفطركمفيومأحدهماأفا؟اليومين

عنحميدبنعبدعن""الصحيحفىمسلمرواهنسككم)1(.منفيهتأكلون

الرهرئ)2(.عنآخروجهمنالبخارئوأخرجه،الززاقعبد

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8534

قال!:يحيىبنيحيىحدثنا،الوزاقالتلامعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

هريرةأبىعن،الأعرجعن،حتانبنيحيىبنمحمدعن،مالكعلىقرأت

51روالفطر)3(.ويومالأضحىيوم؟يومينصيامعننهىجمفالفهرسولأن

ير5(4)
إسماعيلعنالبخارىواخرجه،يحيىبنيحىعن""الصحيحفىمسلم

فىوتقدم.(224)أحمدطريقهومن،(5636)الرزاقوعد،(1443)الصغرىفىالمصنف(1)

(6364).

.(1990،5571)والبخارى،(.../1969)مسلم(2)

حبانوابن،(2795)الكبرىفىوالنسائى،(06341)احمدطريقهومن،1/030،376مالك(3)

(9835).

.(3811)مسلم(4)
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صومهاعننهىالتىالأيامبابالصومكتاب

.(1)كلذمنأتئممالكعن

أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-8535

عن،يحيىبنعمروحدثنا،وهيبحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

الفطريوم؟مينيوصيامعن!يخحرالفهرسولنهى:قاللخدرئاسعيدأبىعن،أبي!

الواحد،(2)الثوبفىالزجليحتبىوأنالضفاء؟لبستينوعن،الأضحىويوم

فىالبخارئرواهالعصر)3(.وبعدالمئبحبعد؟ساعتينفىةال!صلاوعن

.(4)ورمععناخروجهمنمسلموأخرجه،إسماعيلبنموسىعن"الصحيح"

الفقيه،الوليدأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8536

أخبرنا،هشيمحدثنا،يونسبنسريجحدثنا،البغوىيعنىالقاسمابوحدثنا

أئامالتشريق"أئام:!لمجيهرالفهرسولقال:قالنبيشةعن،المليحأبىعن،خالا

.6يونسبنسريجعن""الصحيحفىمسلمرواه.(ودثرب")ا

كلاوفى،أيضاالاهدموضعبدونمطولا(5821)وفىالاهد،موضعبدون(2146)البخارى(1)

.(13827،13964)الأثرافتحفةوينظر.مالكعنإسماعيلعنالموضعين

وينظرفيه.الاهدموضعبذكرهريرةأبىعنميناهبنعطاهحديثمن(1993)فىأخرجهوقد

.(14207)الأضراتتحفة

.(3249)فىالاخباهومعنى،(3250)عقبالصماءاشتمالمعنىبيانعبق(2)

عمروطريقمن(772)مذىوالتر.بهوهيبطريقمن(09111)أحمدوأخرجه.(1742)داودأبو(3)

به.يحىابن

.الصيامذكرعلىمقصزا(827/141)2/080وملم،(1991،1992)البخارى(4)

من(72802)وأحمد.بهثمطريقمن(1824)الكبرىفىوالنسائى،(07222)أحمدأخرجه(5)

.(19246)فىوسيأتىمطولأ.بهخالدطريق

.(144/1141)ملم(6)
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298/4

صومهاعننهىالتىالأيامبابالصومكتاب

أبوحدثنا،""المستدرككتابفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8537

أخبرنا،فعئالشاأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

محمدبنأحمدحدثنا،المروزئنصرأبىابنبكرأبووأخبرخ!)ح(مالك

الهاد،بنيزيدعن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،القاضىعيسىابن

بنعمروأبيهعلىعمروبنالفهعبدمعدخلائههاك!،ائممولىمزةأبىعن

عمرو:فقال.صائمإنى:فقالكل.:فقالطعاماإليهمافقزب،العاص

عنوينهانابإفطارهايأمرنالمجم!القهرسولكانالتىالأئامفهذه؟كل

.(1)التشريقأياموهن:مالك/قال،و63/510صيامها

البزازإسحاقبنالحسنبنأحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8538

حدثنا،بمكةالفاكهئإسحاقبنمحمدبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،ببغداد

موسىحدثنا:قالااليمانبنوعثمانالمقرئحدثنا،مسزةأبىابنيحيىأبو

الحسنأبووأخبرنا)ح(عامبربنعقبةعنيحذثأبىسمعت:قالعلىابن

بنمحمدحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئ

القخمئرباحبنعلىبنموسىحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الباغندئسليمان

:قالكحمالقهرسولإن:يقولعامربنعقبةسمعت:قالأبىسمعت:قال

أحمدطريقهومن،376/1،377ومالك،1/435والحاكم،(2601)المعرفةفىالمصنف(1)

مالك:وعند.بهالقعنبىطريقمن(2418)داودأبووأخرجه،(2961)خزيمةوابن،(17768)

كرواية(1369)مصعبابىبروايةالموطاوفى.أبيهعلىدخلأنهأخبرهأنهالفهعبدعنمرةأبىعن

.(2113)داودابىصححفىالألبانىوصححه.(8333)فىوتقدم.المصنف
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صومهاعننهىالتىالأيامبابالصومكتاب

."وشربأكلأياموهى،الإسلامأهلعيدناالتشريقوأيامالنحرويومعرفة"يوم
(1)

،المؤذنالخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا-8539

إسماعيلبنمحمدأخبرنا،خنببنأحمدبنمحمدبكرأبوأنجرنا

أويس،أبىابنبكرأبوحدثنى،بلالبنسليمانبنأئوبحدثنا،الترمذى

بنمسعودبنيوسفسمعأنهسعيدبنيحيىعن،بلالبنسليمانحدثنى

فىبمنىوهىرأتأنهاحدثتهجدتهأنيحدثالزرقئثمالأنصارىالحكم

،وشربأكلأيامإنها،الناسأيها:يقوليصيحراكبالمجصاللهرسولزمان

أبىبنعلئ:قالواهذا؟من:فقلت:قالت.اللهوذكروبعال)2(،ونساء

ز!جبه)3(.طالب

سعيدوأبوالسلمئالرحمنعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0485

بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابن

عن،ثابتأبىبنحبيبعن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،مرزوق

التشريقأيامبعثه!واللهرسولأنسحيمبنبشرعن؟،!مطعمبنجبيربننافع

.(4)"مؤمنإلاالجنةيدخلولا،وشربأكلأيام"إنها:ينادى

وأبو،(17379)واحمد.بهالمقرئطريقمن(4003)النسائىوأخرجه.(17)فوائدهفىالفاكهى(1)

وابن،(0012)خزيمةوابن،(2829)الكبرىفىوالنسائى،(773)والترمذى،(1924)داود

.(2114)داودأبىصححفىالالبانىوصححه.بهعلىبنموسىطريقمن(3603)حبان

+.1/182عبيدلأبىالحديثغريب.أهلهالرجلوملاعبةالنكاح:البهعال(2)

ولي!به.سعيدبنيحىطريقمن(2885)معلقاالكبرىفىوالنسائى،(992)أحمداخرجه(3)

."تعالىاللهوذكر،وبعال،ونساء9:قولهعندهما

=(0172)ماجهوابنبه.شعبةطريقمن(2894)الكبرىفىوالنسائى،(15430)أحمداخرجه(4)
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...التشريقأيامصيامفىللمتمتعرخصمنبابالصومكتاب

التمتعصومعنالتشريقأيامصيامفىللمتمتعرخصمنباب

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروابوأخبرنا-8541

غندر،يعنىمحماحدثنا،بندارحدثنا،الكريمعبدابنحدثنا،الإسماعيلئ

الرهرئعنيحذثليلىأبىبنعيسىبنالفهعبدسمعت:قالشعبةحدثنا

أئامفىيرخصلم:قالاائهما،عائشةعنعروةوعن،عمرابنعنسالمعن

.(1)ايدهيجدلملمنإلايصمنأنالتشريق

بوأحدثنا،ناجيةابنحدثنا،بكرابواخبرنا،عمروبوأوأخبرنا-2485

بنمحمدبندارعن""الصحيحفىالبخارئرواه.فذكرهغندز.حدثنا،موسى

8(2)
.ر.

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4385

الزحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابو

صيام:قالتعائشةعن،عروةعن،الرهرئعن،مالكعن،مهدىابن

.(3)ىنمأتامصامفاتهفإن،عرفةيومإلىبالحبئيهلأنبينماالمتمتع

(3)ء

رواه.مثلهعمرابنعن،سالمعن،الرهرئعن،وباءسناده-4854

وصححه.بهجيربننافعطريقمن(0296)خزيمةوابن،(9005)والنسائى.بهحبيبطريقمن=

.(1397)ماجهابنصححنىالأبانى

به.كندرطريقمن3/425تفيرهفىجريروابن،(01314)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.(1997،9981)ابخارى(2)

.426/1مالك(3)
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...رهشصومالرجليتخذأنكرهمنبابالصومكتاب

البخارى:قال.مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارى

.(1)دعسبنإبراهيموتابعه

إبراهيمبنيحيىزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8545

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

عن،شهابابنعنسعد،بنإبراهيمأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمان

فليصم:عرفةقبليصمولم،هديايجدلمإذاالمتمتعفى،عائشةعن،عروة

.(2)ىنمأيام

.(3)كلذمثل.أبيهعن،سالمعن،شهابابنعن،ولإسناده-8546

شهرصومالرجليتخذأنحرهمنباب/،ظ63/51

الائامبينمنيومصومأوالشهوربينمنيحمله

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8547

أنسبنمالكعلىقرأفيماالقعنبئمسلمةبناللهعبدحدثناسعيلإ،بنعثمان

الفهعبدأبوحدثنا،الفامئأحمدبنعلىبنأحمدنصرأبووأخبرنا)ح(

حدثنا:قالانصربنومحمدمحمدبنجعفرحدثنا،إملاءيعقوببنمحمد

بنعمرمولىالنضرأبىعن،مالكعلىقرات:قاليحيىبنيحيى

قالت:أنهاالمؤمنينأئمعائشةعن،الزحمنعبدبنسلمةأبىعن،الفهعبيد

.(9991)لبخارىا(1)

.2/189والشافعى،(4260)المعرفةفىالمصنف(2)

.2/189والشافعى،(2605)المعرفةفىالمصنف(3)

-ا19-

299/4



القصد...واستحبالدهرصومكرهمنبابالصومكتاب

.يصوملا:نقولحتىويفطريفطر.لا:نقولحتىيصوملمججالفهرسولكان

فىرأيتهوما،رمضانإلاقطشهرصياماستكمللمجع!اللهرسولرأيتوما

اللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)شعبانفىمنهصياماأكثرشهر

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفابن

بنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8548

،سفيانعن،يحيىحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا،الفقيهإسحاق

كانهل:لعائشةقلت:قالعلقمةعن،إبراهيمعنمنصور،حدثنى

وأثكم،(3)ديمةعملهكان،لا:قالتشيئا؟الأتاممنيخصلمجصالفهرسول

مسلموأخرجه،مسذدعنالبخارئرواه؟(4)يطيقجم!الفهرسولكانمايطيق

(5)

.منصورعنجريرحديثمن

العصدواستحبالدهرصومكرهمنباب

نفسهعلىالضعفيخافلمنالعبادةفى

الحسنبنالزحمنعبدأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8549

من(2434)داودأبووأخرجه.1/309ومالك،الأولبالإسناد(3816)الشعبفىالمصنف(1)

.(1850)فىوتقدمبه.القعنبىطريق

.(5611/175)ومسلم،(1969)البخارى(2)

.11/299البارىفتحدائما.أى:ديمة(3)

وأبو.بهسفيانطريقمن(295)الثمائلفىوالترمذى.بهيحىطريقمن(24282)أحمداخرجه(4)

به.منصورطريقمن(3647)حبانوابن،(1281)خزيمةوابن،(1370)داود

.(783/712)مسلمو،(9871)البخارى(5)
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القصد...واستحبالدهرصومكرهمنبابالصومكتاب

بنحبيبعن،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

فىيتهملاوكانشاعراوكانالمكئ-العباسأباسمعت:قال!ثابتأبى

لىقال!يقول!:العاصبنعمروبناللهعبدسمعتقال!:-الحديث

إذا"إنك:قال.نعم:قلت."؟الليلوتقومالدهر،تصوم"إنك:عجحماللهرسول!

ثلاثةصمالدهر،صاممنصاملا،النفسله(2)ونفهتالعينله(1)هجمتذلكفعلت

قال!:.ذلكمنأكثرأطيقفإنى:فقلت:قالكفه".الدهرصومالشهر،منأيمايم

البخارىرواه.(3)"لاقىإذايفزولايوما،ويفطريومايصومكانداود؟صوم"فصئم

.(4)شعبةعنمعاذبنمعاذحديثمنمسلموأخرجه،ادمعن"ح!ا"فى

بنمحمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5855

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالسلمئالرحمنعبدوأبوالسوسئيوسف

سمعتقال!:أبىأخبرخ!مزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوب

اللهعبدحدثيى،الرحمنعبدبنسلمةأبوحدثنى،يحيىحدثنى،اعىالأوز

النهارتصومأئكأخبز"ألم:عجج!الطهرسول!لىقال:قالالعاصبنعمروابن

ممووقم،نم،تفعل"فلا:قال.الطهرسوليابلى:قلت:قال."؟الفيلوتقوم

.4/92الفائقينظر.غارتأى:العينهجمت(1)

.4/92الفائقينظر.أعيتأى:نفهت(2)

،(770)والترمذىبه.شعبةطريقمن(2397،2398)والنسائى،(6766)أحمدأخرجه(3)

به.حبيبطريقمن(1706)ماجهوابن،(2396)والنسائى

.(1591،187)ومسلم،(1979)البخارى(4)
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القصد...واستحبالدهرصومكرهمنبابالصومكتاب3

حقا،عليكلزوجكوإنحقا،(1)عليكلعينيكوإنحقا،عليكلجسدكن!فوافطز؟

حسنةكلفإنايابم؟ثلاثةشهبركلمنتصومانبحشبكوإنحقا،عليكلزوركوإن

يا:قلت؟علئفشذدفشذدت:قالكله".(2الذهرصيام2)ذاكوإذاامثالها،بعشر

فثددت:قالأيابم".ثلائة)3(جمعةكلمنأفصئم:قال.قؤةأجدنىإاللهرسعول

داوداللهنبئصيام"فصم:قال.قؤةأجدإنىالفهرسوليا:قلت؟محلئفشذد

داود؟اللهنبىصيامكانوما:لقلت:قالذلك".علىتزدولاالشلام،عليه

الدجمرأ)4(.انصف:قال

الإسماعيلئ،بكربوأأخبرنا،كاالأديبعمبروبوأضبرناوأ./-4/0301855

أخبرنا،المباركابنعنحئان،حدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنح!

:قالاخرهفىوزاد."عليهتزيدنأولا:قالأنهإلا،بمثدهفذكرهالأوزاعئ.

رخصةقبلتليتنىيا:الكبرادركهبعدمايقولعمبروابنالفهعبدوكان

،المباركابنعنمقاتلبنمحمدعنالبخارئرواه.(لمجج!)اللهرسول

بنيحيىعنالمعئموحسينعقابىبنعكرمةحديثمنمسلموأخرجه

لأصل.ا:فىلي!(1)

.""الصوم:4صفى(2-2)

.(8575)أثناءفىوينتههىأس!منمفقودهنامن(3)

،(6762)أحمدوأخرجه.بهالأوزاعىطريقمن(3571)جانوابن،(6867)أحمدأخرجه(41

به.يحصطريقمن(2390)والنسائى،(1974)والبخارى

بهسلمةأبىطريقمن(2391)والنسائىمختصزا.بهيحصطريقمن(0121)خزيمةابنأخرجه(5)

.بنحوه
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القصد...واستحبالدهرصومكرهمنبابالصومكتاب

.(1)ريثكأبى

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8552

يزيد،بنأبانحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا

،قتادةأبىعن،الزماك!معبدبناللهعبدعن،المعومحلىجريربنغيلانحدثنا

؟تصومكيفأو،صومككيف،اللهنبئيا:لهفقالى!النبئأتىأعرابئاأن

سألهالغضبعنهسكنأنفلفا،شيئاعليهيرذفلملمجغالنبئعنهفسكت:قالى

أرأيت؟تصومكيفأو،صومككيف،الفهنبئيا:لهفقالىالخطاببنعمر

قالى:أفطر".وماصام"ما:قالىأوأفطر".ولاصام"لا:قالى؟كلهالذهرصاممن

يطيق"ومن:ك!سالهالنبئقالىما؟يووأفطريومينصاممنأرأيت،اللهرسولىيا

مايوصاممنأرأيت،اللهرسولىيا:قالىذلك".فعلتأنىلوددتعمر؟ياذلك

يومصاممنأرأيت،اللهنبئيا:فقالىفىاوفى".عوم"ذاك:قالىيوما؟وأفطر

منثلاثاصاممنأرأيت:قالقبلها".التىوالسنةالسنة"يكفر:!العرو4؟

قالى:عاشوراء؟يومصاممنأرأيت:قالىالدهر".عوم"ذاك:قالىالشئهر؟

يوم"ذاك:قال؟الاثنينيومصاممنأرأيت،اللهرسوليا:قال."السنة"يكفر

من"ح!ا"فىمسلم4!-رخأ،(2)"ةوخبافيهعلئأنزلتويومفيه،وللىت

.(3)ديزيبنأبانعنهلالىبنحئانحديث

.(1591/182،183)ومسلم،(1975)البخارى(1)

.(8473)فىتخريجهتقدم(2)

.(.../1162)مسلم(3)
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باسا...الصيامبسرديرلممنبابالصومكتاب

علىيخصلمإذابأساالصيامبسرديرلممنباب

صومهاعننهىالتىالاياموأفطرضعفا،نفسه

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-8553

)ح(تميمةبىأعن،يساربنكاخ!ضلاثناحد،داودبوأثناحد،حبيببنيون!

بنيحيىحدثنا،الأديبرجاءبناحمدبنمحمدبنمحمدبكرأبووأخبرنا

أبوأخبرض!،أئوببنمحمدالفهعبدأبوحدثناإملاء،القاضىمنصور

أبىعن،الهجيمئتميمةابوحدثنا،اليشكرئيساربنالضحاكعن،الوليد

هكذا".جهنم(اعليه)اضيقتالدهرصام"من:قالجمع!النبىعن،موسى

.(2داودأبىلفظ.3تسعينوعقد2

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-8554

تميمة،أبىعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيون!

علىوعقدهكذا.جهنمعليهضئقتالذهرصاممن:قالموسىأبىعن

.(4)شعبةيرفعهلم.تسعين

تضيق:أى،ظاهرهعلىمعناه:وقيل)عن،.بمعنىو"علىا،يدخلهافلاعليهضيقت:معناه(أ-1)

الموافقهوالأولوالمعنى.4/222،223البارىفتحينظر.نفسهعلىلتثديدهفيهالهحصزاعليه

أعلم.والله،البابمنالمصنفلمراد

."تسعينوعقدهكذاقالداودأبىروايةوفىكلها.أصابعهوقبض؟"بخطه:صلالأحاشيهةفى(2-2)

أحمدوأخرجه.(516)والطيالى،(3891)والثعب،(1417)الصغرىفىالمصنف(3)

رواه:193/3المجمعفىالهيهئمىوقالبه.الضحاكطريقمن(3584)حبانوابن،(19713)

الكبير.فىنجدهولم.!ا.الصحيحرجالورجاله،الكبيرفىوالطبرانىوالبزارأحمد

قتادةطريقمن(4512)خزيمةوابن.بهشعبةطريقمن(97131)أحمدوأخرجه.(515)الطيالى(4)

مرفوغا.به
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باسا...الصيامبسرديرلممنبابالصومكتاب

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-8555

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمد

مالكأبىعن،(امعانقأبىأو1)معانقابنعنكثير،أبىبن/يحيىعن

باطنهامنظاهرهايرىغرف!الجئةفى"إن:!ي!اللهرسولقال:قالالأشعرى

وصفىالصياموتابعالطعاموأطعمالكلامألانلمناللهأعدهاظاهرها،منوباطنها

.(2)((نياموالنالربالليل

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-8556

وهب،ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عنحذثهالفئحئئيعقوبأبىبنالفهعبدبنمحمدأن،حازمبنجريرحذثنى

فذكر.سرئةفى!ي!الفهرسولبعثنا:قالمةماأأبىعنأحسمه،حيوةبنرجاء

"عليك:قالبه.الفهينفعنىبأمرمرنى،الفهرسوليا:قلتثئم.الحديث

وامرأتههوصائماإلايلقىلاأمامةأبوفكان:قال."دمثللافإول؟بالصيام

أتيتثمضيف.اعتراهم:قيلبالنهاردخاندارهفىرئىفإذا،وخادمه

قديكونأناللهأرجوبأمرأمرتنىإنك،اللهرسوليا:فقلتلمجداللهرسول

الأسجدةللهتسجدلاانك"اعلئم:قالبأمبر.فمركأ،فيه!لىالفهبارك

.4:ص)1-ا(لي!فى

طريقهومن،(20883)الرزاقوعبد،(3892)الشعبوفى،(1420)الصغرىفىالمصنف(2)

وأمحانقابن"عن:خزيمةابنوعند.(095)حبانوابن،(2137)خزيمةوابن،(52290)أحمد

رواه:3/192المجمعفىالهيثمىوقالمحانق!.أبى"أوحبانابنعندولي!.!الأشعرىمالكأبى

.ثقاتورجالهأحمد
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باسا...الصيامبسرديرلممنبابالصومكتاب

تابعه.(2)((سيمةبهاعنكحط(األأ،حسنةبهالككعب(1)وأ،درجةبهاالفهرفعك

يرو(3)ءوء
ابىبنمحمدعنشعبهورواه.يعقوبابىبنمحمدعنميمونبنمهدى

أمامة)4(.أبىعنحيوةبنرجاءعنالهلا!كنصرأبىعنيعقوب

حدثنا:قالاالقاضىبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-8557

القهعبدأخبرخ!،وهبابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،الأصئمالعباسأبو

.()يموتأنقبلالضياميسردكانقدالخطاببنعمرأن،نافععن،عمرابن

.(6)زمانهاخرفىعمربنالفهعبدوسرد:نافعقال

حدثنا،العباسابوحدثنا:قالابكروأبوزكرئاأبووأخبرنا-8558

أنهجشيببنعامرعن،صالحبنمعاويةأخبرخ!،وهبابنحدثنا،بحر

كنا:قالالذهر،صيامعنعمربنالفهعبدسألت:يقولثوببنزرعةسمع

لم:قال.يوموفطريوبمصيامعنوسألته:قال.ال!ابقينمنفيناأولئكنعذ

:فقال.شهركلمنأيامثلاثةصيامعنوسألته:قالما.مصالصائمذلكيدع

م:"و!.ىف(1)

بناللهعبدبنمحمدطريقمن(02214)وأحمدبه.وهبابنطريقمن(0222)النسائىأخرجه(2)

.(2098)النسائىصجحفىالألبانىوصححهبه.يعقربأبى

.(2219)والنسانى،(12214)أحمدأخرجه(3)

.(1893)خزيمةوابن،(2221)والنساتى،(49221)أحمدأخرجه(4)

طريقمنعمر(مسند-508)الآثارتهذيبفىجريروابن،(121)الصيامفىالفريابىأخرجه(5)

عمر.ابنعننافععناللهعبيد

فإذا،الصوميسردعمرابناكان:بلفظ(عباسابنمسند-182)الآثارتهذيبفىجريرابنأخرجه(6)

حضر".فىمفطراولا،سفرفىصائفاعمرابنرأيت"ما:بلفظ(219)وفىأفطر،.سافر
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الصومكتاب

وأفطره)1(.الدهرذلكصام

باسا...الصيامبسرديرلممنباب

حدثنا،العباسأبوحدثنا:قالابكروأبوزكرياأبووأخبرنا-8559

أبىعن،شريحبنوحيوةلهيعةابنأخبرك!،وهببناللهعبدحدثنا،بحز

والحضر)2(.السفرفىالدهرتصومكانتعائشةأنعروةعن،الأسود

حدثنا،العباسأبوحدثنا:قالابكروأبوزكرياأبووأخبرنا-0856

أنهحدثهبكيراأنالحارثبنعمروأخبرنى،وهببناللهعبدحدثنابحز،

تركبفقاصت،صائمةسفرفىعائشةرأيتلقد:يقولمحمدبنالقاسمسمع

.(4)تركبتطقلمحتى(3سموئمفضربها3)العصربعد

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-8561

بنيوسفأخبرنا،البغدادىاللهعبدبنمحمدبنمحمدجعفرأبوحدثنا

ثابتعن،شعبةحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسماعيلبنيعقوب

منلمجواللهرسولعهدعلىيصوملاطلحةأبوكان:قالأنسعن،وحميد

.(النحر)يومأوالفطريومإلامفطراأرهلملمجيىالنبئماتفلما،الغزوأجل

بنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8562

به.نمربنبحرطريقمن(2156)خزيمةابنأخرجه(1)

به.حيوةطريقمن2/71المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

.2/404النهايةالنهار.حرهو:والسموم.إسموم"فضربتها:مفى(3-3)

.بنحرهالقاسمطريقمن2/70المعانىشرحفىوالطحاوى،(9065)شيبةأبىابنأخرجه(4)

الغزوإ.أجل)من:عندهولي!به.حرببنسليمانطريقمن(81)جزئهفىغطريفابنأخرجه(5)

به.حميدعنشعبةطريقمنعمر(مسند-524)الآثارتهذيبفىجريروابن
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302/4

بالصومالجمعةيومتخصيصعنالنهىبابالصومكتاب

حدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذاناقاضىاالحسن

لاطلحةبوأكان:يقولمالكبننسأسمعت:قالالبناك!"ابتحدثنا،شعبة

وأفطريومإلامفطراأرهلمجمتالنبئقبضفلفا،جم!كأاثعهدعلىيصوم

.(2)مداعن""الصحيحفىالبخار؟عرواه.ضحى
(1)

بالصومالجمعةيومتخصيصعنالنهىباب

ابننصروأبوالحافظحازبموأبوالحافظالفهعبدأبو3658-أخبرنا

مسلمأبوأخبرنا،ال!لمئنضببنإسماعيلعمروأبوحدثنا:قالواقتادة

عنمخلد،بنالضحاكعاهـ!أبوحدثنا،البصرئالفهعبدبنإبراهيم

قلت:قالعبادبنم!حدعنجبير،بنالحميدعبدعن،جريجابن

:قال؟الجمعةيوم+سومعنع!ي!الفهرسولنهىهل:الفهعبدبن/لجابر

منمسلموأخرجه،عاصمأبىعنالبخارئرواه.(3)البيتهذاورثإى

عاصم:أبىغيرزاد:البخارئقال.(4)جريجابنعنالززاقعبدحديث

001()بصوميفردأن

الاثارتهذيبفىجريروابن،(الجعدياتا)7631فىوالبغوى،(271)الصيامفىالفريابىأخرجه(1)

به.شعبةطريقمنعمر(مسند-523)

.(2828)الخارى(2)

ماجهوابنبه.جريجابنطريقمن(2746)الكبرىفىوالنسالى،(14154)أحمدأخرجه(3)

به.الحميدعبدطريقمن(1724)

.(.../4311)ومسلم،(1984)الخارى(4)

أيفرد،.:منبدلا"ينفرد!.:وفيه.(1984)عقبالبخارى(5)
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الصومكتاب
بالصومالجمعةيومتخصيصعنالنهىباب

إلا،جريجابنعنالقطانسعيدبنيحىذكرهاالريادةهذه:الضيخظل

جبير)1(بنالحميدعبدفيهيذكرفلمبإسنادهقصرأنه

:وغيرههريرةأبىحديثفىالريادةهذهرويتوقد

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4856

معاوية،أبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

"لا:ع!ح!اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعن

.(2)((امويبعدهأويوماقبلهيصومأنإلاالجمعةيومأحدكميصوم

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8565

أبوأخبرناقالا:وإسحاقيحيىبنيحيىحدثنا،الامامنصربنمحمد

قبلهيصومأنإلاالجمعةيومأحدكميصغ"لا:قالنهألاإ،بإسنابكرهفذ.معاوية

أبىعنيحيىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)((5بعديصومأو

ء(4)ريو

عنغياثبنحفصحديثمنومسلمالبخارىواخرجه،ويه

.()الأعمش

.(2747)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

فىوالنسائى،(0422)داودأبووأخرجه.(2613)المعرفةوفى،(4421)الصغرىفىالمصنف(2)

خزيمةوابن،(42401)وأحمدبه.معاويةأبىطريقمن(1723)ماجهوابن،(2756)الكبرى

الأعمش.طريقمن(2158)

به.معاويةأبىطريقمن(3614)حبانوابن،(743)الترمذىأخرجه(3)

.(147/1144)مسلم(4)

.(147/1144)ومسلم،(1985)البخارى(5)
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الصومكتاب
بالصومالجمعةيومتخصيصعنالنهىباب

إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-8566

بنالحسينحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكى

جمم!النبىعن،هريرةأبىعن،سيرينابنعن،هشامعن،زائدةعن،على

منبصيابمالجمعةيومتختصواولاالليالى،بينمنبقيابمالجمعةتيلةتختصواألا:قال

عن"لصحيحا"فىمسلئمرواه.(1)"أحدكميصومهصومفىيكونأنإلاالأيامبين

.(2)ىلعبنالحسينعنكريبأبى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبواخبرنا-8567

أخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

يومعليهادخلجمي!النبئأن،جويريةعن،أئوبابىعن،قتادةعن،شعبة

."؟اذغ"كعصومين:قاللا.:قلت."؟سمأأصمت:فقالصائمةوهىجمعة

ي!فأفطرى(()3(.:قال.لا:قلت

عن،يحيىحدثنامسذد،حدثنا،يوسفحدثنا:قالوبإسناده-8568

هص،كل(4)
.مسددعن""الصحيحفىالبخارئرواه.نحوهبإسناده،شعبة

طريقمن-(2613)حبانابنوعنه-(1761)خزيمةوابن،(2751)الكبهرىفىالنسائىأخرجه(1)

مخصرا.بمعناهصيرينابنطريقمن(9127)وأحمدبه.حسين

.(148/1144)مسلم(2)

.(8419)فىتخريجهتقدم(3)

به.يحصطريقمن(2754)الكبهرىفىالنسائىأخرجه(4)

.(9861)الخارى(5)
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...السبتيومتخصيصعنالنهىمنوردمابابالصومكتاب

بالصومالسبتيومتخصيصعنالنهىمنوردماباب

ببغداد،الدقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-8569

أبوحدثنامحمد،بنالملكيحمدأخبرنا،الفقيهسلمانبنأحمدأخبرنا

بنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا(1(ح))ايزيدبنثورأخبرنا،عاصم

عاصم،أبوحدثنا،الباغندئحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدان

قالت:الصماءأختهعن،بسربنالفهعبدعن،معدانبنخالدعن،ثورعن

عوداإلاأحدكميجدلموإن،الشبتيومتصوموا"لا:!ج!جملاللهرسول!قال!

يؤمأحدكميصومن"لا:عبدانابنروارزى!و.الدقاقيثحطلفظا).ظيمضغه"

51ورو.(3)"(افليمضغهشجرةلحاء)2(إلايجدلموإن،عليهافترضفيماإلاالسبت

.(4)""السننكتابفىداودأبوأ-رجهثور.عنوغيرهمسلمبنالوليدأيضا

حدثنا،العدل!حمشاذبنعلئأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-5857

بنمعاويةعن،الليثحدثناالنضر،أبوحدثنا،أسامةأبىبنالحارث

تقول!:/كانتأنهاالصماءعفتهعن،أبيهعن،بسربناللهعبدابنعن،صالح

عوداإلاأحدكميجدلم"إن:ويقول،تب!لايومصومعنع!ي!اللهرسول!نهى

.4:ص)1-ا(صقطمن

.325/2تتيبةلابنالحديثغريبالقشر.اللحاء:(2)

،(744)والترمذىبه.عاصمأبىطريقمن(2163)خزيمةوابن،(27075)أحمدأخرجه(3)

وقالبه.ثورطريقمن(1726)ماجهوابن،(2762،2763،2764)الكبرىفىوالنسائى

حسن.:مذىالتر

.(1422)داودأبو(4)
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الصومكتاب

.(1)"عليهفليفطزأخضر

...السبتيومتخصيصعنالنهىمنوردماباب

303/4

هاخ!،بنصالحبنمحمدحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8571

الفيث،بنشعيببنالملكعبدحدثنا،مهرانبنإسماعيلبنمحمدحدثنا

لهذكرإذاكانائهشهابابنعنيحذثالفيثسمعت:قالوهبابنحدثنا

(2)

حمصئ.حديثهذا:قال،تب!لايومصيامعننهىأنه

داود،أبوحدثنابكبر،بنمحمداخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا

ما/:قالالأوزاعىعنالوليد،حدثنا،سفيانبنالضئاحبنمحمدحدثنا

يومصومفىهذابسرابنحديثيعنىانتشر.رأيتهثتمكاتفا،لهزلت

ال!بت)3(.

علىدذما،قبلهالبابفىالحارثبنتجويريةحديثفىمضىوقد

طريقعلىبالضومتخصيصهبالنهىارادوكائهال!بت)4(،يومصومجواز

أعلم.والفه،لهالتعظيم

حليبمبنالحسنحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد-8572

بنمعاويةطريقمن(2164)خزيمةوابن.بهالليثطريقمن(2760)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

:168/4الذهبىوقالبسر،.ابناللهعبدابن5:منبدلا.،شقيقبناللهاعبد:وعنده.بهصالح

حسن.صالحإسناد

هذا:الزهرىوقول.بهشعيببنالملكعبدطريقمن(2342)داودأبووأخرجه.1/436الحاكم(2)

المنيرالبدروينظر،2/81الآثارمعانىشرح.ضحفهكأنه،حدثايعدهلاأنهيريدحمص.حديث

.2/216الحبيروالتخيص،5/762

.(2424)داودأبو(3)

.(8419.8567)فىتقدم(4)
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شاهد...وبعلهاتطوعاتصوملاالمرأةبابالصومكتاب

ابنهوالفهعبدأخبرنا،عبدانحدثنا،الموجهأبوأخبرنا،المروزئ

ابنمولىكريباأنأبيهعن،علىبنعمربنمحمدبنالفهعبدحدثنا،المبارك

أئمإلىبعثوك!ؤ!مجاللهرسولأصحابمنوناسا(اعباسابنأنأخبره1)عباس

السبتيوم:فقالتصياما؟لهاأكثر!ؤالنبئكانالأئامأىعنأسألهاسلمة

بأجمعهمفقاموا،ذلكأنكروافكالهم،فأخبرتهمإليهمفرجعتوالأحد.

وكذا.كذا:قلتأنكفذكروكذا،كذافىهذاإليكبعثناإنا:فقالواإليها

تب!لايومالأياممنيصومكانماأكثرجمتاللهرسولإن،صدق:فقالت

.(2)"أخالفهمأنأريدوأناللفشمركين،عيديوما"إئفما:يقولوكانوالأحد،

لإذنهإلاشاهذوبعلهاتطوعاتصوملاالمرأةبابئ:

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبو3758-أخبرنا

عنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،يوسفبنأحمدحدثنا،القطان

لمجت:القهرسولوقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا:قالمنئهابنهفام

عنرافعبنمحمدعنمسلمرواه.(3)"بإذنهإلاثعاهذوبعلهاالمرأةتصومالا

.(4)الرزاقعبد

:م.من(سقط\-1)

وابن،(2776)الكبرىفىوالنسائى،(26750)أحمدواخرجه.وصححه،436/1الحاكم(2)

:4/1681الذهبىوقال.بهالمباركابنطريقمن-(3616)جانابنوعنه-(2167)خزيمة

به.يتفردمماوهذا،والنسالىداودأبولهخرجاللهعد

.(14828)فىوسيأتى،(7926)فىوتقدمء(65)الادابفىالمصنف(3)

.(1026)مسلم(4)
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ء..رمضانشهرفضلفىبابالصومكتاب

عيسى،بنعلئحذثنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8574

الأعمش،عن،جريرحدثنا،شيبةبىأبنعثمانحدثنا،قطنبنمسذدحدثنا

عندهونحن!النبىإلىامرأةجاءت:قالسعيدأبىعن،صالحأبىعن

صقيت،إذايضربنىالمعطلبنصفوانزوجىإن،الفهرسوليا:فقالت

:قالالشتمس.تطلعحتىالفجرصلاةيصقىولا،صمتإذاويفطرك!

إذايضربنى:قولهاقاأ،القهرسوليا:فقال،قالتعقافسأله،عندهوصفوان

واحدةسورةكانتلو:وقلتعنهما،نهيتهابسورتينتقرأفإنها.صفيت

رجلوأناوتصومتنطلقفإنها.صمتإذايفطرك!:قولهاقاوأ.الناسلكفت

زوجها".بإذنإلاامراةتصوم"لا:يوم!ج!عالطهرسولفقالأصبر.فلاشاث

،ذاكلناعرفقدبيتأهلفإناالشئمس.تطلعحتىأصفىلابأنىقولهاوأفا

.(1)"لصفاستيقظت"فإذا:قال.الشمستطلعحتىنستيقظبمافىلا

الاختصار(2)سبيلعلىالصياموفضلرمضانشهرفضلفىبافي

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظ(و51/64الفه)3(عبدأبوأخبرنا-8575

حدثنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

حذثهأباهأن،أنسأبىابنعن،شهابابنعن،يونسأخبرخ!،وهبابن

أبىبنعثمانطريقمن(5942)داودوأبو،(17591)أحمدوأخرجه.وصححه،1/436الحاكم(1)

أبىمراسيلمننحوهوجاء:4/6821الذهبىوقال.بهجريرطريقمن(4881)حبانوابن.بهشبة

المتوكل.

)طريق،.:4صفى(2)

.(8550)فىإليهالمشارأس!:منالمفقردانتهىهنا(3)
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...رمضانشهرفضلفىبابالصومكتاب

ئ!رمفانجماءا!!":لمجيناللهرسولقال:يقولر!حنههويرةأباسمعأف

فىمسلمرواه.(2)((الشياطينوسلسلت،جهنمأبوابوكلقت،(1)الجنةأبواب

وجبمامنالبخارئوأخرجه،وهبابنعنيحيىبنحرملةعن""الصحيح

.(3)شهابابنعناخر

أحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهمحبدأبوأخبرنا-8576

عياشي،ابنبكرأبوحدثنا،الجبارمحبدبنأحمدحدثنا،ببغدادالسماكابن

"إذا:ه!عاللهرسولقال:قالهويرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعن

يفتحفلمالنارأبوابومخلقت،الجنمردةالشياطينصفدتنا!فمرمنليلةأولكان

الخيرباغىيامناد:ونادى،بابمنهايغلق(فلم)(4)الجنانأبوابوفتحت،بابمنها

.(6)"رانلامنعتقاءوللهأقصز،زث!لاباغىويا،أقبل

بنإسماعيلعلىأبوأخبرنا،الفقيهالزوذبارىعلىأبوأخبرنا/-8577

."الجنان":الأصلحاشيةفى(1)

حبانوابنبه.الربيعطريقمن(210")النسائىوأخرجه.(32)الأوقاتفضائلفىالمصنف(2)

.(7983)فىوتقدمبه.يون!طريقمن(4920)وأحمدبه.وهبابنطريقمن(3434)

.(1899)والبخارى،(1079/2)مسلم(3)

.""الجنة:الأصلحاشيةفى(4)

"فلالما.:م،سفى(5)

وأخرجه.وصححه1/142والحاكم،(33)الأوقاتفضائلوفى،(1398)الصغرىفىالمصنف(6)

أبىطريق!ن(3435)حبانوابن،(1883)خزيمةوابن،(4261)ماجهوابن،(682)الترمذى

الترمذى:وقال."ليلةكلوذلك9:بزيادةحبانوابنماجهوابنالترمذىوعند.بهعياشابنلمجر

مجاهدعنالأعمشعنالأحوصأبورواه:البخارىقال:4/1682الذهبىوقال.غريبحديث

أصح.وهو،قوله
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...رمضانشهرفضلفىبابالصومكتاب

بنالفهعبدمحمدأبووحذثنا)ح(الوليدبنأحمدحدثناالضفار،محمد

بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبوحدثنا،لهوالففظيوسف

أحمدأبوحدثنا:قالاالزبرقانبنالفهعبدبنجعفربنيحيىحدثنا،إملاء

هريرةأبىعن،أبيهعن،تميمبنعمروعن،زيدبنكثيرحدثنا،الزبيرى

ما!يراللهرسولبمحلوف،رمضانشهر"اظلكم:لمجي!الفهرسولقال:قال

بمحلوفمنه،لهمشزشهربالمنافقينولامنه،لهمخيرشهزالمسلمينعلىمضى

وزرهويكتب،يدخلأنقبلمنونوافلهاجرهيكتبوجلعزاللهإن!جراللهرسول

فيهيعذالمنافقوأن،للعبادةالنفقةلهيعذالمؤمنأنوذلك،يدخلأنقبلوشقاءه

.(1)((رجافلايغتممهللمؤمنغنمفهو،عوراتهمواتباعالمسلمينغفلات

اللهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-8578

،المباركابنعن،موسىبنحئانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،الوزاق

فذكر.هريرةأباسمعأنهأبيهعن،تميمبنعمروحذثنىزيد،بنكثيرعن

للفاجردأ)2(.)ونقمة:قالالهإلا،بنحوهالحديث

حدثنا:قالاعمبروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8579

وهب،بناللهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،الأصمهوالعباسأبو

وابن.بهالزبيرىأحمدابىطريقمن(78401)أحمدواخرجه.(45)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

والطبرانىاحمدرواه:3/041،141المجمعفىالهيثمىوقال.بهكثيرطريقمن(1884)خزيمة

ترجمه.منأجدولمرمانةابنمولىتميمعنالأوصطفى

الفاجر!.أيقنمه:ونيه.بهالمباركابنطريقمن(8870)احمدأخرجه(2)
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...رمضانشهرفضلفىبابالصومكتاب

(1)رمعأبوالقاضىوأخبرنا)ح(زيدبنكثيرعن،بلالابنيعنىسليمانعن

محمودبنأحمدأخبرنا،البسطامئالهيثمبنمحمدبنالحسينبنمحمد

حدثنا،الأنصارىإسحاقبنموسىحدثنا،بالأهوازالقاضىخززاذابن

زيد،بنكثيرعن،حازمأبىبنالعزيزعبدحدثنا،الزبيرئحمزةبنإبراهيم

:فقالالمنبرارتقىع!يوالفهرسولأن،هريرةأبىعن،رباحبنالوليدعن

لى"قال:فقال!هذاتصنعكنتما،اللهرسوليا:لهفقيل."آمينآمين"آمين

ثم.آمين:فقلت.لهيغفزفلمرمضانعليهدخلعبل!(2)فنأرغم:السلامعليهجبريل

عبدأنفرغم:قالثئم.امين:فقلت.عليكيصلفلمعندهذكرتعبدأنفرغم:قال

عبدحديثلفظ.(3)"آمين:فقلت.الجنةيدخلفلمأحدهماأووالديهأدرك

"بعد".:أو.((دبعأنف"رغم:وقالالمنبررقى:سليمانروايةوفى،العزيز

حليمبنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8580

اللهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوأخبرنابمرو،الدهقانمحمدابن

يساربنعطاءأنقرطبنالفهعبدحذثيى،أئوببنيحيىأخبرنا،المباركابن

"من:يقولكمرالفهرسولسمعت:يقولالخدرئسعيدأباسمعاله،حدثه

.(4)"قبلهماكفرفيهيتحفظأنلهينبنىمالهوتحفظ،حدودهفعرفرمفمانصام

.17/032النبلاءأعلاموسير،2/247بغدادتاريخوينظر"عمرو!.:مفى(1)

الظالم.منالانتصافعنوالعجزالذلفىاستعملثم،الترابوهو،الرغامفىساخإذا،انفهركم(2)

.249/1المعلمإكمالوينظر،68/2الفالق

بنالربيعطريقمن(1888)خزيمةابنوأخرجه.الثانىبالاسناد(55)الأوقاتفضائلفىالمصنف(3)

صالح.إسناده:4/1683الذهبىوقالبه.سليمان

طريق-من(3433)حبانوابن،(15241)أحمدوأخرجه.(53)الأوقاتفضائلفىالمصنف(4)
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...رمضانشهرفضلفىبابالصومكتاب

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-8581

بنالحسنحدثنا،بمكةالبصرئ،ظ64/51زيادبنمحمدبنأحمدسعيد

أبىعن،الزهرئعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الرعفراخ!الضئاحبنمحمد

نا!فمرصام"من:قاللمجتالنبىعن،هريرةأبىعن،الزحمنعبدبنسلمة

ير(1).،ص
علىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.دنبه"منتقدممالهس!غواحتساباإيمانا

(2):.و
.سفيادعن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8582

بناللهعبدحدثنا،المرادئسليمانبنالزبيعحدثنا،الأصمهوالعباسأبو

شهابابنعنيزيد،بنيون!أخبرنا،محمدأبوالقرشئ)3(مسلمبنوهب

سمعت:قالهريرةأباسمعانهالمسئببنسعيدأخبرك!،الرهرئ

به،أجزىوأنالىهو(4)الصيامإلألههوآدمابنعمل)كل:يقوللمجتنالفهرسول

ابنوذكره،اعرفهلابالطاء-قرط:الصوابقرظ-ابن:4/1683الذهبىوقال.بهالمباركابن-

قريط.بناللهعبد:وفيه،5/140حاتمأبىابنعندوهو.!افقط.هناكماحاتمأبى

ابنومعجم،(39)الأوقاتفضائلوفى،(9360)الشعبوفى،(1399)الصغرىفىالمصنف(1)

،1022،0222)والنسائى،(1372)داودوأبر،(7280)أحمدوأخرجه.(0062)الأعرابى

،(683)والترمذى،(760/175)ومسلم.بهسفيانطريقمن(1894)خزيمةوابن،(2203

به.أسامةابىطريقمن(3432)حبانوابن،(1326)ماجهوابن

.(4102)البخارى(2)

.277/16الكمالتهذيبوينظر"حدثنا،.:م،سفىبعده(3)

."أالصوم:م،4ص،سفى(4)

-138-



...رمضانشهرفضلفىبابالصومكتاب

51رو.(1)"المسكريحمنالفهعندأطيبالصائمفملخلوفبيدهمحمل!نفشوائذى

وجل:عراللهقال:وقال،وهبابنعنحرملةعن""الصحيحفىمسلم

.(2)وذكره.((مدآابنعمل"كل

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8583

عن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسابن

نفسى"والذى:قالصئياللهرسولأن،هريرةبىأعن،الأعرص!عن،الرنادبىأ

وطعامهشهوتهيتركإنما،المسكريحمنالفهعندأطيبالصائمفملخلوفبيده

إلىأمثالهابعشر)4(حسنهكلبه،أجزىوأنا(3لىوالصيام3)،أجلىمنوشرابه

الصحيح""فىالبخارىرواه.()"هبأجزىوأنالىفهوالصيامإلأ،!عضسبعمائة

القعنبى)6(.عن

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8584

بنإبراهيمحدثنا،الفضلأبويعقوببنالحسنحدثناقالا:المزكى

هريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعن،وكيعأخبرنا،الفهعبد

،(7788)وأحمد.مسلمزادهماوزاد.بهسليمانبنالربغطريقمن(2217)الشائىأخرجه(1)

به.الزهرىطريقمن(3261)الكبرىفىوالشائى

.(1151/161)مسلم(2)

.4ص:فىليس(3-3)

لمصادرموإفقوالفبتهذا،مثلفىللمعدودالعددمخالفةمنالأصلعلى"بعشرة".:مفى(4)

.01/261القارىسمدةينظر.،حسناتبعشر":وتقديره،التخريج

.(06931)أحمدطريقهومن،1/031مالك(5)

.(1894)البخارى(6)
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...رمضانشهرفضلفىبابالصومكتاب

أمثالهاعشرالحسنة؟يضاعفآدمابنعمل!كل:جمح!الفهرسولقال:قال

يدعبه؟أجزىوأنالىفإنهالصومإلاوجل:عزاللهقال،!عضس!بعمائةإلى

ربه،لقاءعندوفرحة،فطرهعندفرحة؟فرحتانللصائم.أجلىمن/وشهوتهطعامه305/4

51روجنةلأ)1(.الصومجنة،الصوم،المسكريحمنالفهعندأطيبفيهولخلوف

.(2)وكيععنالأشبئسعيدأبىعن""الصحيحفىمسلم

سهلبنالمظفرالطيبأبوحدثنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-8585

سمعت:قالأبيهعن،الواسطئح!انبنأئوببنإسحاقحدثنا،الخليلئ

عرربهعن!ي!النبئيرويهفيما،محمدأبايا:فقالعيينةبنسفيانسألرجلا

هذا:عيينةبنافقال."هبأجزىوأنالىف!نهالثومإلالهآدمابنعمل"كل:وجل

وجلعرالفهيحالسبالقيامةيومكانإذاوأحكمها،الأحاديثأجودمن

،الصومإلايبقىلاحتىعملهسائرمنالمظالممنعليهماويؤذى،عبده

.(3)الجنةبالصومويدخلهالمظالممنعليهبقىماالفهفيتحمل

الضالح،الشيخالفامئأحمدبنعلىبنأحمدنصرأبوأخبرنا-8586

،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،الحافظيعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا

بنسهلعن،حازمأبوحذثنى،بلالبنسليمانعن،مخلدبنخالدأخبرنا

منهيدخلالزئان،له:يقالبائاالجنةفىإندا:خمجالفهرسولقال:قالسعد

.(8406)فىتقدم(1)

.(1151/164)مسلم(2)

.(8409)فىتقدم(3)
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...رمضانشهرفضلفىبابالصومكتا!

منه،فيدخلون؟الصائمونأين:يقالغيرهممعهميدخللا(االقيامة)ايومالصائمون

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(2)"دحأمعهميدخلفلمأغلقآخرهمدخلفإذا

.(3)دلاخعنشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواهمخلد،بنخالد

الفقيه،النضرأبوأخبرنا،بطوسالروذبارىعلىأبووأخبرنا-8587

حذثنى،غسانأبوحدثنا،(4)مريمأبىبنسعيدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا

،أبوابثمانية("!نه):قالجميماللهرسولأن،سعدبنسهلعن،حازمأبو

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(6)"الصائمونإلأيدخلهلاالزيانيسمىبابمنها

.(7)مريمأبىوا65/51بنسعيدعن

الإمامطاهروأبوإملاءيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-8588

بنإبراهيمأخبرنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا:قالاعليهقراءة

زيدبنحبيبعن،شعبةحدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،البغدادىالحارث

عمارةأمجدص!عنتحدثليلى:لهايقاللنامولاةسمعت:قالالأنصارى

.4:ص)1-ا(لي!فى

حبانابنواخرجه.(252)والنشوروالبعث،(3584)والشعب،(1141)الصغرىفىالمصنف(2)

،2235)والنسائى،(765)والترمذى،(22818)وأحمد.بهمخلدبنخالدطريقمن(0342)

به.حازمأبىطريقمن(1902)خزيمةوابن،(0164)ماجهوابن،(2236

.(5211)ومسلم،(1896)البخارى(3)

إملاءإ.":مفىبعده(4)

.إللجنة"إن:مفى(5)

به.مريمأبىابنطريقمن(5795)الطبرانىأخرجه(6)

.(5732)البخارى(7)
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رمضانشهرفىوالافضالالجودبابالصومكتاب

"كلى".:لهافقال،بطعاملهفدعتعليهادخلجمي!الفهرسولأن،كعببنت

الملائكةعليهصلتعندهأكلإذاالصائم"إن:جمتفقال.صائمةإنى:فقالت

.(1)"أكلهميقفحوا"حتى:!الورشما:لظأو.يفرغوا"حتى

بنمحمدبكبرأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-8589

سفيانحدثنا،المدينىابنحدثنا،الحسنبنعلئأخبرنا،القطانالحسين

عنلمجيه!لفهارسولسئل:يقولعميربنعبيدسمعت:ديناربنعمروقال:قال

.(2)"الصائمون"هم:فقال،ال!ائحين

رمضانشهرفىوالإفضالالجودباب

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-8590

أبووأخبرنا)ح(الأويسئالعزيزعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

حدثناالقمقار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسن

سعد،بنإبراهيمحدثنا:قالاحمنئبنإبراهيمحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

كان:قالعباسابنعن،الفهعبدبنالفهعبيدعن،شهابابنعن

حينرمضانفىيكونمااجودوكان،بالخيرالناسأجودجمبنالفهرسول

حتىرمضانفىليلةكليلقاهجبريلوكان،ال!لامعليهجبريليلقاه

جمتالفهرسولكانجبريللقيهفإذا،القرآنجمتالنبئعليهيعرض،ينسلخ

وقالبه.شعبةطريقمن(1748)ماجهوابن،(785)والترمذ!،(27061)أحمدأخرجه(1)

صحيح.حسن:الترمذ!

به.سفيانطريقمن12/01،11تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(2620)المعرفةفىالمصنف(2)
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رمضانشهرفىوالإفضالالجودبابالصومكتاب

.(1)المرسلةالزيحمنبالخيرأجود

الفه،عبدابنبكرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8591

وحدثنى:قال)ح(مزاحمأبىبنمنصورحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

عبدبنمحمدبناللهعبدأخبرنا،الذارمئيحيىبنمحمدبنالحسين

عنسعد،بنإبراهيمحدثنا:قالاالوركانئجعفربنمحمدحدثنا،العزيز

إسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.بنحوهفذكره.الرهرئ

ومحمدمزاحمأبىبنمنصورعنمسلمورواه،سعدبنإبراهيمعنوغيره

:(2)
جعمر.بن

سعيدأبوأخبرناإملاء،يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-8592

الد!يمئ،الملكعبدبنمحمدحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمد

بنأنسعن،ثابتحدثنا،موسىبنصدقةأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا

3"4/6تعظيما/شعبان"عوم:قال؟أفضلالصومأئ،اللهرسوليا:قيل:قالمالك

.(3)"رمضانفى"صدقة:قال؟أفضلالضدقةفأئ:قاللرمف!مان".

حبانوابن،(1889)خزيمةوابن،(338)الشماللفىوالترمذى،(3425)أحمدأخرجه(1)

به.الزهرىطريقمن(0942)والنسائى.بهسعدبنإبراهيمطريقمن(0344)

.(2308/50)ومسلم،(1902،4997)البخارى(2)

طريقمن(3431)يعلىأبووأخرجه.(02)الأوقاتفضائلوفى،(3819)النعبفىالمصنف(3)

غريب،حديث:وقال،بهصدقةطريقمن(663)والترمذى.الصيامعلىمقضرابههارونبنيزيد

.ضعفوهصدقة:4/1685الذهبىوقال.القوىبذاكعندهمليسموسىبنوصدقة
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الشاكر...الطاعمفى:جاءمابابالصومكتاب

غيرفىالشاحرالطاعمفى:جاءماباب

الصابرحالصائ!االفرضألام

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-8593

أخبرناالززاق،عبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثناالضفار،محمد

يحذثالمقبرىسعيداسمعأنهغفار،بنىمنرجلحذثنىمعمر،

كالصائمالشاكر"الطاعم:جمبناللهرسولقال:قالهريرةأبىحمت

الصابر")1(.

بنالحسنأخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئوأخبرنا-8594

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

:قالعلىبنحنظلةعن،الغفارئمحمدبنمعنعن،علىبنعمرحدثنا

:!مجالفهرسولقال:يقولهريرةأبافسمعتبالبقيعهريرةأبىمعكنت

الصابرإ)2(.الصائممثلالشاكر))الطاعم

.(3)هريرةأبىعنوحنظلةالمقبرئعنمعنعنعلىبنعمرعن:وقيل

لا:قا،ظ5/65أعمروبىأبناسعيدبووأفظلحااالفهعبدبوأأخبرنا-5985

.(7806)احمدوعنه،(19573)الرزاقعبد(1)

محمدبنمعنطريقمن(1764)ماجهوابن.بهعلىبنعمرطريقمن(1899)خزيمةابناخرجه(2)

.(1428)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.

به.علىبنعمرطريقمن(1898)خزيمةابنأخرجه(3)
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القدرليلةفضلبابالصومكتاب

ابنحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عمهعن،حتئأبىبنالفهعبدبنمحمدعن،بلالبنسليمانعن،وهب

عنإلاأعلمهلا:قالهريرةأبىعن،الأغرسلمانعن،حزةأبىبنحكيم

الصابر")1(.للصائممامثلالأجرمنالشاكرللطاعم"إن:قالانهلمجتالفهرسول

القدرليلةفضلباب

اتقذر!ليةفىأنزلته)إئاالزحيمالزحمنالفهبسم:ثناؤهجلالفهقال

والروحاتمليهكةلنزل!يثهمألفئنضيرانقدرلتة!ائقذرللاماأدرنكوما

القدر،.أسورةالفخر!مظلعحتئهىسئز!أعيصمنرثهمبإذنفيها

بنيحيىزكرياأبوحدثناإملاء،الحافظالفهعبدأبوحدثنا-8596

إبراهيم،بنإسحاقحدثنا،ال!لامعبدبنمحمدحدثنا،العنبرىمحمد

عرقولهفىعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،منصورعنجرير،أخبرنا

واحدةجملةالقدرليلةفىالقرانأنزل:قالانقذر!للةفىأنزتتهإنا):وجل

علىينزلهوجلعراللهوكان،النجومبموقعوكانالدنيا،سماءإلى

علئهنزل)لولا:وقالوا)؟(:وجلعرالقهفقال،بعضإثرفىبعضه!ترسوله

.،32:الفرتانأترتيلأ!)3(ورظةفؤادكبهءلنثف!ذلكؤصدبرئهلااتقرءان

بدلا.الأغر"و"سليمان.إحرةأبىبن"حكيم:منبدلأ.إدرةأبىبن)حكيم:وفيه.4/136الحاكم(1)

به.بلالبنسليمانطريقمن(7889)أحمدوأخرجهالأغر!."سلمان:من

أنهوواضحاص.."!الآيةلولاكفرواالذينوقال)هوهـانما)وقالرا!وقع"كذا:الأصلحاضيةفى(2)

الاية.قوسخارج"وقالوا!وضعناوقد،قلمشق

-الكبرىفىالشائىوأخرجه.وصححه2/530والحاكم،131/7الدلائلفىالمصنف(3)
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القدرليلةفضلبابالصومكتاب

ال!قاء(1)نباعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8597

بطةبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا:قالبنيسابورالإسفرايينئ

بنسعيدحدثناالأصبهاك!،زكرئابنمحمدبنالفهعبدحدثناالأصبهاخ!،

عن،نجيحأبىابنعن،الرنجئخالدبنمسلمحدثنا،الأموئيحيى

القهسبيلفىال!لاحلبسإسرائيلبنىمنرجلاذكرلمجي!النبئأنمجاهد،

إنا):وجلعرالفهفأنزل:قال.ذلكمنالمسلمونفعجب:قالشهر.ألف

ثتهر!.ألفئنفترائقدرللة!ائقذرللةمارنك%ومآ!اتقذرللةفىأنزتته

مرسل.وهذا.(2)رهشألفالفهسبيلفىال!لاحالزجلذلكفيهالبسالتى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8598

عن،يحيىعن،هشامحدثنا،مسلمحدثنا،مسلمأبوحدثناالصخفار،عبيد

!!ماناالقدرليلةقام"من:قالجمج!الفهرسولأن،هريرةابىعن،سلمةأبى

منتقذممالهغفرواحتسائاإيمانانا!فمرصامومن،ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابا

(3)،
مسلمواخرجه،إبراهيمبنمسلمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.دنبه((

(1)

(2)

(3)

به.جريرطريقمن(11689)-

.305/16النبلاءأعلامسيروينظر.م:فىيى

طريقمن1/303،430النزولأسبابفىالراحدىوأخرجه.(77)الأوقاتفضائلفىالمصنف

به.نجيحأبىابن

يحىطريقمن(6022)والنسائى.بهثامطريقمن(5022)والنسانى،(17101)أحمدأخرجه

بعضهموعند.بهصلمةأبىطريقمن(1894)خزيمةوابن،(683)والترمذىبه.كثيرأبىابن

.(8581)فىمنهالثانىالشطرتخريجوتقدمالاهد.ذكرعلىمقتصزا
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رمضانكلفىأنهاعلىالدليلبابالصومكتاب

.(1)أبيهعنالدستوائىهشامبنمعاذحديثمن

حدثنا،البزازبلالابنمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-8599

3"7/4أبو/أخبرنا،ومائتينوخمسينثمانسنةفىالاسفرايينئحيويهبنمحمد

:قالهريرةأبىعن،الأعرجعن،الزنادأبوأخبرناشعيمهه!،أخبرنا،اليمان

منتقدممالهيغفزواحتساباإيمانافيوافيها)2(القدرليلةيقئم"من:ه!عللهارسولقال

منمسلموأخرجه،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)"ذنبه

الرناد)4(.أبىعنورقاءحديث

رمضانكلفىأنهاعلىالدليلباب

الحرفىاللهعبدبناللهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-0086

بنمحمدبنحمزةأحمدأبوحدثناببغداد،الحربئةجامعفىالحربئ

عكرمة،حدثنامسعود،بنموسىحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،العباس

سألتذز:لأبىقلت:قالأبيهعنمرثد،بنمالكعن،زميلأبىعن

الناسأشذيعنىعنها-أسألكنتأنا:قالالقدر؟ليلةعنجميرالفهرسول

؟رمضانأفى،القدرليلةعنأخبرخ!،اللهرسوليا:فقلتعنها-مسألة

أيمون،اللهنبئيا:فقلت."رمضانشهرفىبل"لا،:فقال.غيرهفىأويعنى

.(067/571)مسلمو،(91"1)لبهخارىا(1)

"فيوافقها".:سفى(2)

به.اليمانأبىطريقمن(3412)الكبرىفىالنسائىاخرجه(3)

.(760/176)ومسلم،(35)البهخارى(4)
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رمضانكلفىأنهاعلىالدليلبابالصومكتاب

إلىهىأو،معهمرفعتورفعواالأنبياءقبضتفإذاكانواماالأنبياءمع

فأخبرك!:قلت:قال.((القيامةيومإلىهىبللا،9:قال؟مةالقيا(و51/66يوم

ثئم."الأولوالعشرالأواخرالعشرفى"التمسوها:قال؟هىرمضانشهرأىفى

فىأخبرخ!،الفهنبئيا:(1)فقلتغفلتهفاهتبلت،وحذثجمتالفهنبئحدث

هذا".بعدشىءعنتسألنىولاالاواخر،العشرفى"التمسوها:قال؟هىعشرأئ

بحقىالفهرسولياعليكأقسمت:فقلتغفلتهفاهتبلت،وحذثحذثثم

ماغضباكيهوالفهرسولعلئفغضبهى؟العشرأئفىلتحذثنىعليك

تسألنىولاالأواخر،السبعفى"التمسوها:قالثم،بعدولاقبلمنعلئغضب

(2)و
.بعد"شىءعن

بنبراهيمإبنعلئالحسنأبوأخبرنا،الفقيهطاهبرأبووأخبرنا-1086

أبىبنسعيدحدثنى،وارةابنمسلمبنمحمدحدثنا،النيسابورىمعاوية

إسحاقأبىعن،عقبةبنموسىعنجعفر،بنمحمدحدثنا،مريم

لمجتاللهرسولسئل:قالعمربناللهعبدعن،جبيربنسعيدعن،الهمداخ!

رمفايئ")3(.كلفى)هى:فقال،القدرليلةعنأسمعوأنا

إلىيرفعاهلمعمرابنعلىموقوفاإسحاقأبىعنوشعبةسفيانورواه

حتىلهاواحتلت،واغتنمتهاغفتهتحينت:تولكمثل:4/36الحديثغريبفىعبيدأبوتال(1)

وجدتها.

عكرمةطريقمن(2170)خزيمةوابن،(3427)البهرىفىوالنسائى،(21499)أحمدأخرجه(2)

ثفات.رجالهوبقيةمالكأبيهيخرعنهيرولمهذاومرثد:3/177المجمعفىالهيثمىوتالبه.

.(296)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهمريمأبىابنطريقمن(1387)داودأبوأخرجه(3)
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الصومكتاب

.(1)آ!جغالنبى

الأواخر...العشرفىطلبهافىالترغيبباب

رمضانمنالأواخرالعشرفىطلبهافىالترغيبباب

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2586

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمزكىإسحاق

عن،عياضبنأنسأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

ليلة"تحروا:قالطأنهلمج!الفهرسولطعن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنه!ثام

الصحيح""فىومسلمالبخارئأخرجه.(2)"رمضانمنالأواخرالعشرفىالقدر

.(3)عروةبنهشامحديثمق

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8603

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:القاضىالحسنابنبكروأبوالمزكى

أخبرك:وهببناللهعبدعلىقرئ:قالطنصربنبحر/حدثنا،يعقوب

عن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،شهابابنعنيزيد،بنيونس

بعضأيقظنىثمالقدر،ليلة"أريت:قالطلمج!الفهرسولطأن،هريرةأى

الطاهرأبىعنمسلمرواه.(الغوابر)4(")العشرفىظلتمسوهمافنسيتها،اهلى

فىوالطحاوى.بهسفيانطريقمن42/455تفسيرهفىجريروابن،(9615)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.إسحاقأبىطريقمن3/84المعانىثرح

به.هثامطريقمن(792)والترمذى،(42322)أحمدأخرجه(2)

.(6911)ومسلم،(0202)البخارى(3)

.(رب)غ13/186التاجينظرالبواقى.:الغوابر(4)

-،(2197)خزيمةوابن،(3392)الكبرىفىالنسائىطريقهومن،(304)موطئهوهبابن(5)
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الصومكتاب

وهبابنعنوحرملة
(1)

الوتر...فىطلبهافىالترغيبباب

(2)و

عمرابنعندثابىبنومحاربسحيمبنجبلةعنذلكفىوروينا

الاواخرالعشرمنالوترفىطلبهافىالترغيبباب

أبوأخبرق7الأصبهاك!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-8604

ان-ىخأ،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(الأعرابىابنسعيد

،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا:قالاالرزازعمروبنمحمدجعفرأبو

القدرليلةرجلرأى:قالجميوالنبئبهيبلغ،أبيهعن،سالمعن،الرهرئعن

فىفاطلبوهاهذا،علىتواطأتقدرؤياكم"أرى:لمجج!فقال،الأواخرالعشرفى

الأواخر")3(.العشر

عنحرببنوزهيرالناقدعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه-5086

سبعليلةالقدرليلةرجلرأى:قالأبيهعنسالمعنالزهرىعنسفيان

فاطلبوهاالأواخر،العشرفى()رؤياكمأأرى)4(:لمجج!الفهرسولفقال،وعشرين

.(3678)حبانوابن-

تضعيف.غيرمنأفنسيتها!.:حرملةقال:عقيبهمسلموقال.(1166)مسلم(1)

به.جبلةطريقمن(5534)وأحمد.بهومحاربجبلةطريقمن(1165/121)مسلمأخرجه(2)

معجمهفىعساكرابنوأخرجه.7/32،39النبوةدلائلوفى،(86)الأوقاتفضائلفىالمصنف(3)

به.نصربنسعدانطريقمن(0010)

"إن،.:مفى(4)

إتواطات،.:سفىبعده(5)
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...الشفعفىطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

أخبرنا،عمروأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبو.أخبرنماه(1)((اهنمالوترفى

.سفيانحدثنا:قالاحرببنوزهيرالناقدمحمدبنعمروحدثنا،يعلىأبو

:(2
.فدكره

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5686

)ح(الربيعأبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

ها:كأ،بنصالحبنمحمدجعفرأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

بنإسماعيل،ظ66/51حدثناقالا:،قتيبةحدثنا،نعيبمبنمحمدحدثنا

نأر!هنها،عائشةعن،أبيهعن،مالكبننافعسهيلأبىعنجعفر،

رمفمان")3(.منالأواخرالعشرمنالوترفىالقدرليلة"تحزوا:قالع!جماللهرسول!

.(4)ديعسبنقتيبةعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(كحم)النبىعنوغيرهالخدرىسعيدأبىعنأيضاورويناه

الأواخرالعشرمنالشفعفىطلبهافىالترغيبباب

أوتاواأشفاعهكانتآخرهمنالشهرعدإذافإنه

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7586

الوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

.(207/1165))1(مسلم

.وحدهالناقدعمروعن(5484)يعلىأبو(2)

به.إسماعيلطريقمن(24445)أحمدوأخرجه.(3672)الشعبفىالمصنف(3)

.(1702)البخارى(4)

.(8603)فىهريرةأبىعنوتقدمبعدها،وما(8663)فىسيأتى(5)



...الشفعفىطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

(1)

سعيدابىعن،نضرةابىعن،الجريرىيعنىمسعودأبوأخبرنا،عطاءابن

القدرليلةيلتمسرمضانشهرمنالأوسطالعشرجميهراللهرسولاعتكف:قال

العشرفىلهأبينتثتم،ورفعفنقضبالبناءأمرانقضينفلما،لهتبانأنقبل

عليناوخرج،الأواخرالعشرفىواعتكف،مكانهفأعيدبالبناءفأمرالأواخر

أخبركمأو-بهاأحدثكمكيمافخرجتالقدر،بليلةأنبئتإنى،الثاسأيها"يا:فقال

التالمعةفىفالتمسوهافأنسيتها،الشيطانمعهمايحقان)3(رجلانفتلاحى)2(بها-

أصحابإبممسعيد:لأبى!قلت:!رةأبوقال."والخامسةوالشابعة

بذلك(4)قحأنحنأجل:قال؟نعذهنفكيف،منابالعددأعلمجميهرالفهرسول

تليهاالتىمضتفإذا،التاسعةتليهافائتىوعشرونإحدىمضتإذا؟منكم

أبوقال.()الخامسةتليهافاتتىتليهاالتىمضتفإذا،السابعةتليهافائتى

التالثة(()6(."وفى:قالأنهمعاويةعنمطرفعنالعلاءأبووأخبرك!:مسعود

عنالأعلىعبدعنوغيرهمثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمأخرجه

تليهافاتتىوعشرونواحدةمضتإذا:قالانهإلا،بمعناهالجريرئسعيد

"الخدرى".:م،سفىبعده(1)

.1/356الأنوارمثارقتسابا.:وقيلتخاصما.:رجلانتلاحى(2)

.227/1الجوزىلابنالحديثغريب.معىالحق؟منهماواحدكلويقوليختصمان(3)

"أعلم".:،مسفى(4)

خزيمةوابن،(3405)الكبرىفىوالنسانى،(1383)داودوأبو،(11076)أحمدأخرجه(5)

ومطولا.مختصراالجريرىعنطرقمن(3661)حبانوابن،(2176)

.(3661)حبانابنأخرجه(6)
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...الشفعفىطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

.(2)معاويةحديثيذكرولم.التاسعةوهىاوعشريناثنتين

سلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8658

حدثنا،وهيبحدثنا،سلمةأبوحدثنا،الحسنبنإسحاقحدثنا،الفقيه

فى"التمسوهما:ع!ي!اللهرسولقال:قالعباسابنعن،عكرمةعن،أيوب

خامسةوفى،تبقىسابعةوفى،/تبقىتاسعةفىالقدر؟ليلةرمضانمنالأواخرالعشر

(3)-ص
،(4)إسماعيلبنموسىسلمةأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.تبمى"

ابنعنعكرمةعنخالدوعنأئوبعنالوفابعبدتابعه:البخارئقال

.()((وعشرينأربعفى"التمسوا:عباس

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبووأخبرنا-9586

السدوسئ،عقبةبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرك!،الاسماعيلئ

حميدبنلاحقعن،الأحولعاصمحدثنازياد،بنالواحدعبدحدثنا

ابنفقالالقدر؟ليلةمتىيعلممن:ل!جبهالخطاببنعمرقال:قالاوعكرمة

سبعفىأويمضين(6)عستفىوهىالعشر،فى"هى:ع!م!اللهرسولقال:عباس

(1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

وعشرين""ثنتين:النسخأكثرفىهوهكذا:النووىالاماموقال."وعشرون"ثنتان:سفى(ا-

محذوفبفعلمنصوبوهو،أصوبوالأول،والواوبالألف"وعشرون"ثنتان:بعضهاوفى،بالياء

.(8611)فىسياتىماوينظر.8/64النووىثرحمسلمصحيح.وعشرينثنتينأعنى:تقديره

.(1671/217)مسلم

به.وهيبطريقمن(0252)واحمد.بهإسماعيلبنموسىسلمةابىعن(1381)داودأبوأخرجه

.(1202)البخارى

.الوهابعبدقال:بلفظ(2022)عقبالبخارى

سبع".:بخطه9:الأصلفىفوقهكتب
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وعشرينإحدىليلةطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

ءس(1)ري
عنالأسودابىبناللهعبدعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.ل!مين"

لواحد)2(.اعبد

وعشرينإحدىليلةطلبهافىالترغيبباب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5861

بنالقهعبدبنيزيدعن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،سعيدبنعثمان

بنسلمةأبىعن(و67/51،التيمىالحارثبنإبراهيمبنمحمدعن،الهاد

العشريعتكفجم!اللهرسولكان:قالائهسعيدأبى،*ش،الرحمنعبد

وهىوعشرينإحدىليلةكانإذاحتىعامافاعتكف،رمضانمن(3)الوسط

العشرفليعتكفمعىاعتكف"من:ظلاعتكافهمنفيهـا)4(يخرجالتىالليلة

وطينن،ماءفىصبيحتهاأسجدرأيتنىوقدأنسيتها،ثئمالليلةهذهرأيتوقدالأواخر،

فمطرت:سعيدأبوقالوتير".كلفىوالتمسوهاالأواخر،العشرفىفمالتمسوها

سعيد:أبوقالالمسجد.فوكف)6(()عريشعلىالمسجدوكانالفيلةتلك

صبيحةوالطينالماءأثروأنفهجبهتهوعلىكي!الفهرسولعيناىفأبصرت

البارىفتحوينظر.""تع:منبدلا""سبع:وفيه.بهالواحدعدطريقمن(2543)أحمدأخرجه(1)

261/4.

عمر.ذكردون(0222)الخارى(2)

.2/295الأنوارمارق.وسطىجمعالسينوبقح،واسطجمع،والسينالواوبضمالوسط(3)

أمنها،.:مفى(4)

.207/3النهايةبه.يستظلماكلالعرل!:(5)

.2/286الأنوارمارقبالماء.سقفهقطرأىالمسجد:وكف(6)
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وعشرينثلاثليلةطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

ص(1)
اويسابىبنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارئرواه.وعشرينإحدى

الهاد)2(.بنيزيدعنالذراوردىحديثمنمسلموأخرجه،مالكعن

وعشرينثلاثليلةطلبهافىالترغيبباب

قالا:مئالفاعلىبنأحمدنصروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1186

البندفركئ)3(،لثماذانبنمحمدحدثنا،الشئيبانئيعقو!بنمحمدأخبرنا

أبىعن،عثمانبنالضحاكعن،ضمرةأبوحدثنا،خشرمبنعلئحدثنا

نأ،أنيسبناللهعبدعن،سعيدبنبسرعن،الفهعبيدبنعمرمولىالنضر

ماءفىأسجدصبيحتهاوأرانىأنسيتها،ثمالقدرليلة"أريت:قالع!ج!الفهرسول

ثم!كاللهرسولبنافصلى،وعمشرينظمثليلةفمطرنا:قال."وطين

أنيسبنالفهعبدوكان:قال.وجبهتهأنفهلعلىوالطينالماءأثروإنانصرف

فىمسلمرواه،()اللهعبدأبىحديثلفظ.وعشرينثلاث:4يقول

.(6)خشرمبنعلىعن""الصحيح

بها،الطابرانئيعقوببنمحمدالحسنأبوالفقيهأخبرنا-8612

أبىبنسعيدحدثنا،مئالذارسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنا

.(2691)فىتقدم(1)

.(213/1167،214)ومسلم،(2027)البخارى(2)

"البندقركى".:م،4صوفى،"!البندكرى:سفى(3)

إليهالمضافويبقىالمضافحذفيجوزأنهشاذةلغةعلىجابىوالمثبت.""ليلة:4صفىبعده(4)

.8/64النووىبثرحمسلمصحيحينظر.وعشرينثلاثليلةأىمجرورا،

أنيس.ابنقولدونبهضمرةأبىعن(45016)أحمدوأخرجه.(89)الأوقاتفضاللفىالمصنف(5)

.(168218/1)مسلم(6)
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وعشرينثلاثليلةطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

بنمحمدبنبكرأباأنالهادبنيزيدحذثنى،أتوببنيحيىحدثنا،مريم

أنيسبنالقهعبدعن،مالكبنكعببنالزحمنعبدعنأخبرهحزمبنعمرو

أصابتهمخففناهموإنعلينا،شقبأهليناقدمناإن:فقلنابالباديةكنا:قال

قولهم،لهفذكرتجمتالفهرسوللىإأصغرهموكنتفبعثوك!:قال.1)ضيقة

يجتهدإبراهيمبنمحمدفكان:الهادابنقال.وعشرينثلاثبليلةفأمرنا

.(2)الفيلةتلك

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-1386

حذثنى،إسحاقبنمحمدحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،داود

يا:قلت:قالأبيهعن،الجهنىأنيسبنالفهعبدابنعن،إبراهيمبنمحمد

بليلة/فمرخ!،اللهبحمدفيهاأصفىوأنافيهاأكونبادية!رإن،الفهرسول31./4

فكيف:لابنهفقلت."وعشرينثلاثليلةأانزل:فقالالمسجد.هذاإلىنزلهاأ

منهيخرجفلاالعصرصفىإذاالمسجديدخلكان:قال؟يصنعأبوككان3ء+

المسجد،بابعلىدائتهوجدالضبحصفىفإذا،الضبحيصفىحتىلحاجة

.(3)بباديتهفلحقعليهافجلس

حدثناالززاز،جعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-4186

إضيعة،.:الأصلحاشيةفى(1)

فىالبرعبدوابن،3/86المعانىضرحفىالطحاوىوأخرجه.(09)الأوقاتفضائلفىالمصنف(2)

به.مريمابىابنطريقمن11/580،581التمهيد

صححفىالألبانىوقال.بهإسحاقابنطريقمن(0022)خزيمةابنوأخرجه.(0138)داودابو(3)

صحح.حسن:(1231)داودأبى
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وعشرينثلاثليلةطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

عن،صالحأبىعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمد

!انهـضى:لوا!ا.االثير؟"منمضى"كم:ع!ج!لفهارسولقال:قالهريرةبىأ

اطلبوهاسبع،وبقئوعشرونثنتانمفى"بل:فقال.ثمانوبقىوعشرون

.(1)"الفيلة

محمدأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-8615

قلت:قالهارونبنموسىحدثنا،ال!لامبمدينةال!جستاض!أحمدبندعلج

أبىعنصالحأبىعنالأعمشعنالفزارئإسحاقأبوأحذثكم:نعيملأبى

ليلةفذكرواع!ح!اللهرسولعندكنا:قالعمر-ابنذكرقدوأراه-هريرة

اثنان:قالواالشهر؟".منمضى"كم:عجي!الفهرسولفقال(ظ67/51القدر،

تسعالشهرسبع،وبقىوعشروناثنان"مفى:قال.ثمانوبقىوعشرون

نعم.:نعيمأبوفقال؟(2)"الفيلةفالتمسوهاوعشرون

بنمحمدبنالقهعبدأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد-8616

حدثنا،نميربناللهعبدبنمحمدأخبرنا،أثوببنمحمدحدثنا،موسى

عن،الأعمشقائدسعيدبنالفهعبيدمسلمأبوحذثنى،الجعفئخلاد

ليلةذكرنا:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،صالحأبىبنسهيلعن،الأعمش

ولي!.بهمعاويةأبىطريقمن(0345)حبانوابن،(1656)ماجهوابن،(7423)أحمدأخرجه(1)

.ثقاترجالهصحيحإصنادهذا:(160)الزجاجةمصباحوفىالثاهد.موضعماجهابنعند

ايأعمشطريقمن(2548،0345)حبانوابن،(2179)خزيمةوابن،(7423)أحمدأخرجه(2)

عمر.ابنذكردونبنحوه
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وعشرينثلاثليلةطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

وعشرونثنتان:قلناالشهر؟".منمضى3":جمي!الفهرسولفقال،القدر

تسعالشهر،الفيلةاطلبوهاسبع،وبقىوعشرونثنتانأمضى:فقال.ثمانوبقى

(1)ص
."وعشرون

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8617

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا

قال!:قالالأسودعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،سفيانعن،حفص

وعشرينإحدىأوبدرصبيحة(2عشرسبعة2)ليلةالقدرليلةتحروا:الفهعبد

.(3)وعشرينثلاثاأو

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-1886

زيدعن،عمروابنيعنىالفهعبيدحدثنا،الزقئسيفبنحكيمحدثنا،داود

أبيه،عن،الأسودبنالزحمنعبدعن،إسحاقأبىعن،أنيسةأبىابنيعنى

،رمضانمنعشرةسبعليلة"اطلبوها:جميكلهالطرسوللناقال:قالمسعودبناعن

.(4)تكسثئم.((وعشرينثلاثوليلةوعشريناحدىوليلة

أبو:4/1690الذهبىوقال.بهالأعمشقائدمسلمأبىعن01/120العللفىالدارقطىذكره(1)

ضعف.مسلم

.،عثرةتع:"بخطه:الأصلحاشيهةفى(2-2)

به.الثورىسفيانطريقمن-(9579)الطبرانىطريقهومن-(7697)الرزاقعبدأخرجه(3)

داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1384)داودوأبو،(97)الأوقاتفضائلفىالمصنف(4)

(295).
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الأواخر...السبعفىطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

رمضانشهرمنالأواخرالسبعفىطلبهافىالترغيبباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-9186

بناللهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:قالعمرابنعن،نافععن،أنسبنومالكويونسالفيثأخبرض!،وهب

4/311الأواخرالسبعفىالقدرليلةأنالمنامفى/لمجؤالنبىأصحابمنرجالأرى

السبعفىأئهاعلىتواطأتقدرؤياكم"أسمع:ؤ!مجاللهرسولفقال،مضانرمن

الأواخر")1(.السبعفىفليتحرهامتحريهاكانفمنالأواخر،

الفامئعلىبنأحمدنصروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8620

بنوجعفرمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا:قالا

الحديثفذكر.مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:قالامحمد

عنمسلمورواه،مالكعنيوسفبناللهعبدعنالبخارىرواه.005

.(3)مالكعنيحيىبنيحى

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدن!بعلئالحسنأبوأخبرنا-8621

عقيل،عن،الليثحدثنا،يحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

الليثذكردون!وغيرهأن!بن"مالك:وعنده،وحدهالحاكمعن7/31الدلائلفىالمصنف(1)

به.الليثطريقمن(3398)الكبرىفىالنسائىوأخرجهويون!.

من(1822)خزيمةوابن،(4994)أحمدوأخرجه.(3399)النسائىطريقهومن،1/132مالك(2)

به.نافعطريق

.(1651/502)ومسلم،(5102)البخارى(3)
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الأواخر...السبعفىطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

الفه!رسولأن،عمربنالقهعبدعن،الفهعبدبنسالمعن،شهابابنعن

السبعفىأروها)2(أناشاوإن،الأولالشبعفىالقدرليلة(1أروا)منكملصحماأنا"إن:قال

ا!ظرىرواهالاواخر(()3(.السبعفى)التمسوها:جمجمالفهرسولفقالالأواخر".

عنيونسحديثمنمسلموأخرجهبكير،بندجيىعن""الصحيحفى

الرهرئ)4(.

إبراهيم،بنعيسىبنعلئحدثنا،الحافظ!!لاعبدأبوأخبرنا-8622

الذهليانمحمدبنوموسىعلىبنوإبراهيمالحرشئعمروبنمحمدحدثنا

دينار،بنالفهعبدعن،!الكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:قالوا

51رو.(الأواخر(()الثبعفىالقدرليلة"تحزواةقالجمعمالنبىعن،عمرابنعن

(6)

يحى.بنيحىعن""الصحيحفىمسلم

الرزاز،جعفرأبو.خبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-8623

:قالشعبةحدثنا،شاذانمرعابنأسودحدثنا،الفخامالوليدبنأحمدحدثنا

كالمثت.الحاشيهةونى)راوا".:الأصلقننى(1)

كالمثت.الحاشبةونى"رأوها(.:الأصلقننى(2)

فىوالنسائى،(4938)مختصراواحمدمختهصزا.بنحرهاليثطريقمن(1824)الدارساخرجه(3)

به.الزهرىطريقمن(3397)الكبرى

الغوابر".العشرنىأفالتهمسوها:مسلموعند.(208/1165)ومسلم،(6991)البخارى(4)

.(0034)الكبرىفىوالنسائى،(1385)داودوأبو،(5932)أحمدطريقهومن،1/032مالك(5)

نجحوه.دينارابنعنطرقمن(3681)حبانابنوأخرجه

.(1651/062)مسلم(6)
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الأواخر...السبعفىطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

ليلةفىع!يمالنبىعنيحدثعمرابنسمعت:قالأخبرك!ديناربنالفهعبد

ربرللىوذى:يحبة!ال."وعشريندبعليلةفلتتحزهامتحرياكان"من:القدر

فىفلتتحرهامتحرياكطن"من:قالإنما:يقولكانأنه،و68/51سفيانعنثقة

دونالجماعةروايةالصحيح0(1)شعبةشكذا؟أمذاأدرىفلاالبواقى".السع

شعبة.رواية

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-8624

ابنسمع،حريثبنعقبةعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

ضعففإنالأواخر،العشرفى"تحزوها:القدرليلةفىقالع!يوالنبىعن،عمر

"الصحيح"فىمسلمأخرجهالبواقى(()3(.السبع(2)نعيغلبنفلاعجزأومك!حأ

.(4)شعبةعنغندرحديثمن

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-8625

،هارونبنيزيدأخبرنا،السعدىاللهعبدبنإبراهيمأخبرنا،المحمداباذى

خرج:قالالصامتبنعبادةعن،مالكبنأنسعن،الطويلحميدحدثنا

منرجلانفتلاحىالقدر،بليلةيخبرناأنيريدوهوع!يواللهرسولإلينا

بليلةأخبركمأنأريدوأناإليكمخرجت"إفى:ع!يواللهرسولفقال،المسلمين

.القطانسعيدبنيحمىالثقةالرجل:وعنده،بهعامربنالأصودعن(6474)أحمدأخرجه(1)

"على!.:م،سفى(2)

خزيمةوابن،(5485)أحمدوأخرجه.(0242)والطيالسى،(91)الأوقاتنضائلفىالمصنف(3)

به.شعبةطريقمن(3676)حبانوابن،(2183)

.(1165/209)مسلم(4)
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وعشرينسبعليلةطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

فىفالتمسوهاخيرا،يكونأنوعسى،فرفعتلحاغ)1(وفلابئفلالببينفكانالقدر،

حديثمنالبخارئأخرجهوالمادهة")2(.والسابعةالخامسةفىالاواخرالعشر

.(3)الطويلحميد

وعشرينسبعليلةطلبهافىالترغيبباب

أبوأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا/-312/48626

أخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(الأعرابىابنسعيد

حدثنا:قالواالضفارمحمدبنوإسماعيلالرزازعمروبنمحمدجعفرأبو

بنوعاصملبابةأبىبنعبدةعن،عيينةبنسفيانحدثنانصر،بنسعدان

فحلفالقدرليلةعنكعببنأقيسألت:قالحبيشبنززعن،النجودأبى

:فقالالمنذر؟أباذاكتقولبم:دلت.وعشرينسبعليلهالها4يستثنى

تطلعاليومذلكمنتصبحأنهالمجيه!الفهرسولقالالتىبالعلامةأوبالآية

.()شعاعلهاليسالشمس

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8627

.152صفىالمتقدمالتلاحىبمعنىاللحاء:(1)

،(3394)الكبرىفىوالنائى،(22672)أحمدوأخرجه.(92)ايأوقاتفضائلفىالمصنف(2)

به.حميدعنطرقمن(3679)حبانوابن،(2198)خزيمةوابن

.(49،2023،6049)البخارى(3)

.1/225المعبودعون.الفهشاءإن:عقيبهيقولانغيرمنئاجازحلفاحلفاى،حالهيستثنىإلا:قوله(4)

أبىعن(57)الفوائدفىمندهابنوأخرجه.الثانىدان!!لاب(001)ايأوتاتفضائلفىالمصنف(5)

به.الرزازجعفر
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الصومكتاب
ومحشرينسبعليلةطلبهافىالترغيبباب

محمدوأخبرنا)ح(قالسفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

سفيانحدثنا،عمرأبىابنحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،يعقوبابن

سمعاأنهمابهدلةابنوعاصملبابةأبىبنعبدةحدثنا:قالالحميدى:قال

مسعودابنأخاكإن،المنذرأبايا:كعببنلأبىقلت:قالحبيشبنزر

ألاأرادلقد!اللهيرحمه:فقالالقدر.ليلةيصبالحوليقممن:يقول

وأنها،الأواخرالعشرفىوأنها،رمضانشهرفىأنهاعلمولقدتتكلوا)1(،

:قالذلك؟تعرفشىءبأىالمنذرأبايا:قلنا:قال.(2)وعشرينسبعليلة

اليومذلكمنتطلعالشمسأنعجيماللهرسوإلأخبرناالتىبالايةأوبالعلامة

.(4)رمعأبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)اهلشعاعلا

الفامئ؟علىبنأحمدنصروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا)-8628

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا:نصرأبووقالأخبرنا،:اللهعبدأبوقال

إبراهيمبنالرحمنوعبدعفاربنهشامحدثنا،أبىحدثنى،يعقوب

أخبرنى،الحافظالفهعبدأبو(أخبرناو)ح(مروانحدثناقالا:الذمشقئ

"يتكلوا،.:،مسفى(1)

."وعشرينسبعليلةأنهايستثنىلاحلفئم:المصنف"بخط:الأصلحاشيةنى(2)

أبىابنعن(3351)الترمذىوأخرجه.(375)والحميدى،(ا"1)الأوقاتفضائلنىالمصنف(3)

وأبو،(19721)واحمد.بهسفيانطريقمن(3689)حبانوابن،(2191)خزيمةوابنبه.عمر

به.عاصمطريقمن(1378)داود

.(762/022)2/828مسلم(4)

.4ص:نىليس(ه-5)
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الصومكتاب
وعشرينسبعليلةطلبهافىالترغيبباب

عبادبنمحمدحدثناالجتار،عبدبنالحسنبنأحمدحدثناالوليد،أبو

عن،حازمأبىعن،كيسانبنيزيدعن،معاويةبنمروانحدثنا،المكئ

حينيذكر"أيكم:فقاللمجي!الفهرسولعندالقدرليلةتذاكرنا:قالهريرةأبى

عئادبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلئمرواه.(1)!؟جفنهشقوهومثلالقمرطلع

:(2)
.وعيره

أعلم.والفه.وعشرينلثلاثيكونإنماذلكإن:قيلوقد

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-8629

بنسعيدعن،المسعودئحدثنا،النضرأبوحدثنا،الخليلبنأحمدحدثنا

أتىرجلاان،الفهعبد،ظ68/51عن،عبيدةأبىعن،جعدةبنعمرو

ليلةيذكر"أيكم:!ي!الفهرسولفقال،القدرليلةعنفسأله!ي!الفهرسول

أنتبأبىالفهرسولياأذكرهاوالفهأنا:الفهعبدفقالالصهباوات؟)3(".

الفجر،منرحلبمؤخرةمستترابهنأتسخرلتمراتيدىفىوإن،وأفى

القمر)4(.طلعحينوذلك

به.مروانطريقمن(6176)يعلىأبوأخرجه(1)

.(1170)مسلم(2)

الصهباءاسمعليهيطلقولعله،خيبرمنقريبموضعاسموهوإالصهباء،.:ه"منسخمننسخةفى(3)

يكونأنيحتمل:السندىوقال.283/10الربانىالفتح.والجمعبالإفرادوالصهباوات

ناقةوهى،صهباءجمعهىأو،إليهالليلةفأضيفت،الليلةتلكفيهنزلواموضعاسمالصهباوات

أحمدمسندإليها.الليلةفأضيفت،ظهورهاعلىالليلةتلكغالبكانواوكأنهم،سواديعلرهاحمراء

6/33.

منكر.والخبر،أعرفهلاسيد:4/1692الذهبىوقالبه.النضرأبىعن(3764)أحمدأخرجه(4)
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ومحشرينسبعليلةطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-8630

عن،مطرفعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

ورفعهالطيالسئداودأبووقفه.(1)وعشرينسبعليلةالقدرليلة:قالمعاوية

معاذ:بنمعاذ

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرناه-8631

سمعقتادةعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنا،معاذبناللهعبيدحدثنا،داودأبو

سبع"ليلة:قالالقدرليلةفىلمجوالنبىعن،سفيانأبىبنمعاويةعن،مطرفا

(2)
."وعشرين

حدثنا،بالرىالضائغعلىبنأحمدبنيحيىسعدأبوأخبرنا-8632

بنمحمدبناللهعبدحدثنا،الخزاعئالقاضىالحسنبنعلئالحسنأبو

الشيباض!أسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمدحدثناالعزيز،عبد

محمدبنأحمدسعدأبووأخبرنا(3)(ح).معاذحدثنا:قالاعمربنالفهوعبيد

محمدبنالفهعبدحدثنا،الحافظعدىبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا،الهروئ

313/4الملكعبدسعدأبو/وحدثنا)ح(حنبلبنأحمدحدثناالعزيز،عبدابن

بناللهعبدأخبرنامطر،ابنعمروأبوأخبرناالزاهد،عثمانأبىابن

أبى،حدثنى،هشامبنمعاذحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،المنيعئمحمد

.(4501)الطيالسى(1)

فىالألبانىوصححه.بهمعاذبناللهعببدطريقمن(3680)حبانابنوأخرجه.(1386)داودابو(2)

.(1236)داودأبىصحيح

أحمد".سعدأبووأخبرنا.أولهالذىالسندعلىالمصنفأصلفىأضرب:الأصلحاشيةفى(3)
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وعشرينسبعليلةطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

يا:فقال!لمج!النبئأتىرجلاأن،عباسابنعن،عكرمةعن،قتادةعن

الفهلعلبليلةفمرض!،القيامعلئيشقعليلكبيرشيخإنى،الفهرسول!

بالشابعة")1(.أعليك:فقالالقدر.لليلةفيهايوفقنى

الفامئعلىبنعمربنالفهعبيدالقاسمأبوالفقيهوأخبرنا-8633

بنإبراهيمحدثنا،سلمانبنأحمدبكرأبوحدثنا،الزصافةمسجدفىببغداد

عن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،غيلانبنمحمودحدثنا،إسحاق

أصحابعمردعا:عباسابنقالى:يقولىعكرمةسمعاالهماوعاصمقتادة

فقلت،الأواخرالعشرفىأنهافاجتمعوا)2(،القدرليلةعنفسألهملمجج!النبى

سابعة:قلت؟هىليلةوأى:قال!.هىليلةأئلأظننىوإ(3)لأعلمإنى:لعمر

قلت::قال!؟تعلمأينومن:قال!الأواخر.العشرمنتبقىسابعةأوتمضى

سبع،فىيدورالذهروإن،أتاموسبعةأرضينوسبعسماوابسبعالفهخلق

والجبال!)4(،سبعوالطواف،أعضاءسبعةعلىويسجديأكلالانسانوخلق

.(له)فطنامالأمرفطنتلقد:4!عمرفقال!سبع.

الطرانىطريقهومن،(2149)وأحمد،عمربنالقهعبيدذكردون(3688)الشعبفىالمصنف(1)

الصحيح.رجالورجاله:3/176المجمعفىالهيثمىوقال.(11836)

أفأجمعواأ.:مفى(2)

.،أعلم"لا:4صفى(3)

والجمار،.:ابخطه:الأصلحاشيةفى(4)

طريقهومن،(7679)الرزاقوعبد،(103)الأوقاتوبضائل،(3687)العبفىالمصنف(5)

جذا.غريب:4/1692الذهبىوقال.(10618)الطرانى
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وع!فمرينسبعليلةطلبهافىالترغيببابالصومكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهمحبدأبووأخبرنا-8634

عاصمعن،فضيلابنحدثنا،العطاردئالجبارمحبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

أصحابه،ومحندهعمرمحندكنت:قالعباسابنعن،أبيهعن،كليبابن

العشرفى"التمسوها:القدرليلةفى!اللهرسولقولأرأيتم:فقالفسألهم

بعضهم:وقال.(1)إحدىليلة:بعضهمفقالترونها؟ليلةأئوترا".الأواخر

وأنافقالواسبع.ليلة:بعضهموقالخمس.ليلة:بعفمهموقال.ثلاثليلة

يتكلموا.حتىأتكفمألاأمرتنىإنك:فقلت؟تكلملالكما:فقالساكت

فذكر؟عب!لايذكراللهسمعتإنى:فقلت.لتكفمإلاإليكأرسلتما:فقال

الأرضونبت،سبعمنالانسانوخلق،مثلهنالأرضومنسماواتسبع

نبت:قولك،أعلملاماأرأيت،أعلمماأخبرتنىهذا:عمرفقالسبع.

خا!فيهافأئتنا!شفاالازضشققنا)ثم:وجلعرالفهقال:قال.سبعالأرض
غلبافالحدائق:قال،30-26:أعبس!!لعوصدإلق!ونخلاوزتؤبم!وقضماوعنبا

الأرضأنبتتمافالأب:وأئا!)وفبههةوالشئجر،و69/51النخلمنالحيطان

لأصحابه:ر!نهعمرفقال:قال.الناسيأكلهولاوالأنعامالذواثتأكلهمما

والفه،(2)رأسهشئونتجتمعلماثذىالغلامهذاقالكماتقولواأنأعجزتم

.(3)تلقكماالقوللأرىإنى

.الايمانشعبفىوكذا"وعرينلا.:سفىبعده(1)

واللسان،2/437النهاية.واشتدتقويتالرجالآستكلما،وطراتقهعظامههى:الرأسشئون(2)

.(نأش)231/13

به.ففيلابنطريقمن(2172)خزيمةابنوأخرجه.(3686)الشعبفىالمصنف(3)
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الأواخر...العشرفىالعملبابالصومكتاب

رمضانمنالأواخرالعشرفىالعملباب

أبوأخبرناالأصبهاض!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-8635

الفضلابنالحسينوأبوبشرانابنالحسينأبووأخبرنا.الأعرابىابنسعيد

سعدانحدثنا:قالاالضفار،محمدبنإسماعيلحدثنا:قالاببغدادالقطان

مسروقعن،مسلمعن،العبدىيعفور)1(أبىعن،سفيانحدثنا،نصرابن

منالأواخرالعشر(2)لخدإذاجمصرالنبئكان:تقولعائشةسمعت:قال

فىالبخارىرواهالمئزر)3(.وشد،أهلهوأيقظ،الليلأحيارمضان

وابنإبراهيمبنإسحاقعنمسلمورواه،اللهعبدبنعلىعن""الصحيح

.(4)سفيانعنكلهمعمر،أبى

هاك!،بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8636

زياد،بنالواحدعبدحدثنا،سعيل!بنقتيبةحدثنا،المستملىعمبروأبوحدثنا

الأسودسمعت:يقوليزيدبنإبراهيمسمعت:قالاللهعبيدبنالحسنعن

عبيدبنالرحمنعبدوهو."نسطاسبنعبيدابناعن:ماجهابنوعند.!ايعقوب:م،4ص،سفى(1)

.269/17الكمالتهذيبينظريعفور.أبونسطاسابن

)دخلتأ.:مفى(2)

الأعرابىوابن،(73)الأوقاتوفضائل،(3656)الشحبوفى،(1014)الصغرىفىالمصنف(3)

وابن،(1638)والنائى،(1376)داودوابو،(24131)احمدوأخرجه.(1664)معجمهفى

به.سفيانعنطرقمن(321،3436)حبانوابن،(2214)خزيمةوابن،(1768)ماجه

.(7/1174)ومسلم،(2024)البخارى(4)
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الصومكتاب
الاعتكافباب

314/4العشرفىيجتهدلمجغالله/رسولكان:عائشةقالت:يقوليزيدابن

وأبىقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواهغيرها)2(.فىيجتهدلاماالأواخر)1(

.(3)كامل

بنإسماعيلحدثنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-8637

حدثنا،الصباحبنمحمدحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثناالضفار،محمد

ل!نهعلىعن،ضمرةبنعاصمعن،إسحادتىأبىعن،شعبةحدثنا،هشيم

واعتزلالمئزرشمررمضانمنالأواخرالعشركانإذاجمجمالنبئكان:قال

النساء)4(.

الاعتحا!باب(ظ69/51

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-8638

أبىابنبكرأبوحدثنا،الفريابئمحمدبنجعفربكرأبوحدثنا،الإسماعيلئ

أبىعن،صالحأبىعن،حصينأبىعن،عياشابنبكرأبوحدثنا،شيبة

كانفلما،أيامعشرةرمضانكلفىيعتكفلمجمالفهرسولكان:قالهريرة

."رمضانإمن:مفىبعده(1)

ماجهوابن،(52842)واحمد.بهقيبةعن(3390)الكبرىفىوالنسائى،(796)الترمذىاخرجه(2)

به.الواحدعبدطريقمن(2215)خزيمةوابن،(1767)

.(8/1175)مسلم(3)

به،الكريمعبدعن(2؟29)معجمهفىالأعرابىابنوأخرجه.(75)الأوقاتفضائلفىالمصنف(4)

.،الصباحبن"محمد:منبدلأ."الطباععيسىبنمحمد9:وعنده
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الاعتكافبابالصومكتاب

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)افويعشريناعتكففيهقبضائذىالعام

.(2)شيبةأبىابنبكرأبى

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدأخبرنا-8639

ثابت،عن،سلمةبنحفادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

منالأواخرالعشريعتكفكانجمججمالنبئأنكعببنأبىعن،رافعأبىعن

.(3)امويعشريناعتكفقابلمنكانفلقا،يعتكففلمعافافسافر،رمضان

مالك:بنأنسعنذلكفىوروى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5864

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

إذا!لمجرالفهرسول!كان:قال!أنسعن،حميدعن،عدىأبىبنمحمدحدثنا

.(4)عشرينالمقبلالعاماعتكفسافروإذا،الأواخرالعشراعتكفمقيماكان

(1)

(2)

(4)

،(1769)ماجهوابن،(3343)الكبرىفىوالنسائى،(6642)داودوأبو،(1866)أحمدأخرجه

به.عياشابنبكرأبىطريقمن(2221)خزيمةوابن

.(4402)البخارى

.(3389)الكبرىفىالنسائىطريقهومن،(555)والطيالسى،(76)الأوقاتفضانلفىالمصنف

وابن،(5222)خزيمةوابن،(0177)ماجهوابن،(6342)داودوأبو،(27712)أحمدوأخرجه

.(2151)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.حمادعنطرقمن(3663)حبان

أيوما!.:،مسفىبعده

وابن،(803)والترمذى-(3662)حبانابنطريقهومن-(17120)أحمدأخرجهوالحديث

بنأنسحديثمنغريبصحيححسن:الترمذىوقال.بهعدىأبىابنطريقمن(2226)خزيمة

مالك.

-175-



الصومكتاب
الأواخر...العشرفىالاعتكافتاكيدباب

شهرمنالأواخرالعشرفىالاعتحا!تأحيدباب

وغيرهشؤالوفىوالأوسطالاولالعشرفىوجوازه،رمضان

محمدالعباسأبوحدثنا،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-8641

أبووأخبرنا)ح(معاويةأبوحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوبابن

بنجعفرحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبد

بنهشامعن،معاويةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الحسينبنمحمد

العشريعتكف!راللهرسولكان:قالتر!يخأعائشةعن،أبيهعن،عروة

عن""الصحيحفىمسلمرواه.يحسىحديثلفظ.(1)رمضانمنالأواخر

،2عروةعنالرهرئحديثمنالبخارئواخرجه،يحيىبنيحيى

.(3)ؤ!النبىعنعمرابنحديثمنوأخرجاه

حدثنا،الشيباك!اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2486

بنمحمدحدثناقالا:إسحاقابنبكروأبوالمزنئ)4(نعيمبنمحمد

315/4سمعت،الأنصارئغزئةبنعمارةحذثنى،المعتمرحدثنا/،الأعلىعبد

نأ،الخدرئسعيدأبىعن،سلمةأبىعنيحدثإبراهيمابنمحمد

()الأوسطالعشراعتكفثئم،رمضانمنالأؤلالعشراعتكفلمجتاللهرسول

به.هشامطريقمن(792)والترمذى،(24233)(حمدأخرجه(1)

.(2026)والبخارى،(1172/4)مسلم(2)

.(8644)فىوسيأتى.(1171/2)ومسلم،(2025)البخارى(3)

.5/236الأنسابوينظرالمدينى".:المؤلف)بخط:الأصلحاشيةوفى.9"المدينى:مفى(4)

أكثر-فىقالكماالعثرتانيثالاستعمالفىوالمئمهور،النسخجميعفىهوهكذا:النروىقال(5)
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الأواخر...العشرفىالاعتكافتاكيدبابالصومكتاب

(2)ص(1)وو
فىفنحاهابيدهالحصيرفأخذ:قالحصير،سذتهاعلىتركئةقئبمافى

العشراعتكفت"إنى:فقالمنهفدنواالناسفكفمرأسهأطلعثئم،القئةناحية

فىإنهالى:فقيلأتيتثم،الاوسطالعشراعتكفتثئم،الليلةهذهألتمسالأول

معه،الناسفاعتكففليحتكف".يعتكفأنمنكمأحبفمنالأواخر.العشر

(3)نمفأصبحوماء".طيننفىصبيحتهافىأسجدوأنىوتبر،ليلةأريتهاأوإنى:قال

المسجد،فوكفال!ماءفمطرت،الضبحإلىقاموقدوعشرينإحدىليلة

(4)،صو

وروثهوجبينهالضبحصلاةمنفرغحينفخرجوالماء،الطينفأبصرت

.(الأواخر)العشرمنوعشرينإحدىليلةهىوإذاوالماء،الطينفيهاأنفه

.(6)الأعلىعبدبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

محمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-8643

،والزمانالوقتباعتبارأوالأيامباعتبارصحيحةلغةأيضاوتذكيره،الأواخرالعشر:الأحاديث-

النووىبشرحمسلمصحيح-جت.النبىمنالحديثهذافىاستعمالهاثبوتصحتهافىويكفى

الحديث.هذافى-ج!النبىقولوسيأنى.8/61،62

9/127والتاج،8/62النووىلرحمسلمصحيحينظرمتلبهد.صوفاوشعرمنصغيرةقبة:أى(1)

.(دبال

.167/2الفائقينظر.الباب:هناالسدة(2)

"فى!.:م،سفى(3)

.2/271النهاية.مقدمهمنوطرفهارنبتهأى:أنفهروثة(4)

حبانوابن،(2171)خزيمةوابن،(1775)ماجهوابن،(3348)الكبرىفىالنسائىأخرجه(5)

.(2691)فىوتقدمومطولا.مختصزابهالأعلىعبدبنمحمدطريقمن(3684)

.(215/1167)مسلم(6)
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المسجدفىالاعتكافبابالصومكتاب

يحيى،بنيحيىحدثنا،الحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوبابن

كان:قالتعائشةعن،عفرةعنسعيد،بنيحيىعن،معاويةأبوأخبرنا

أمروإنه،معتكفهدخلثمالفجرصلىيعتكفأنأرادإذاكيه!اللهرسول

زينبمرتفأ،رمضانمنالأواخرالعشرفىالاعتكافأراد،فضرببخبائه

(و51/70،فضرببخباء)1(لمجيمالنبىأزواجمنغيرهاوأمر،فضرببخبائها

فأمر."؟يردن"آلبز:فقالالأخبيةفإذانظرالفجرلمجؤاللهرسولصلىفلما

العشرفىاعتكفحتىرمضانشهرفىالاعتكافتركثئم،فقوضبخبائه

وأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)شوالمنالأول

.(3)ديعسبنيحيىعنأخرأوجهمنالبخارى

المسجدفىالاعتحا!باب

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8644

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالمزكىإسحاقأبىابنزكريا

نافعاأنيزيدبنيونسأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا

منالأواخرالعشريعتكفكانلمجيمالفهرسولأن،عمربناللهعبدعنحدثه

(4)يعتكفكانالذىالمكاناللهعبدأراخ!وقد:نافعوقال:قال.رمضان

بخبائها".:بخطه":الأصلحاشيةفى(1)

مختصزابهمعاويةأبىطريقمن(3666)حبانوابن،(179)مذىوالتر،(4462)داودأبوأخرجه(2)

به.سعيدبنيحيىطريقمن(1722)خزيمةوابن،(807)والنسائى،(58972)وأحمدومطولا.

.(3302،3402)والبخارى،(1731/6)مسلم(3)

"فيه".:مفىبعده(4)
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المسجدفىالاعتكافبابالصومكقاب

بنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارىرواهالمسجد)1(.فىجمتالفهرسول

.(2)بهوابنعنكلاهما،الطاهرأبىعنمسلمورواه،أويسبىأبى

أبىابنزكرئاوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-8645

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاق

أنسبنومالكيزيدبنيونسأخبرك:وهببنالفهعبدعلىقرئ:قالنصر

بنتوعمرةالربيربنعروةعن،شهابابنعنسعد،بنوالفيث

علئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوواخبرنا)ح(قالتعائشةأن،الزحمنعبد

حدثنا:قالاالذهليانمحمدبنوموسىعلئبنإبراهيمحدثنا،عيسىابن

عن،عروةعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحى

فأرخله،رأسهإلئيدخ!اعتكفإذاجمييهالنبئكان:قالتعائشةعن،عمرة

يحيى،بنيحيىحديثلفظ.(3)الإنسانلحاجةإلاالبيتيدخللاوكان

إلاالبيتيدخليكنلمجمعيهالنبئأن:الجماعةعنوهبابنروايةوفى

(1)

(2)

(3)

من(1726)أحمدوأخرجه.(1773)ماجهوابن،(5642)داودأبرطريقهومن،(603)وهبابن

مختصزا.بهنافعطريق

.(1711/2)ومسلم،(0252)البخارى

أحمدطريقهومن،312/1ومالك،(2231)خزيمةابنطريقهومن،(309)وهبابن

حبانوابن،(3374)الكبرىفىوالنسالى،(480)والترمذى،(4672)داودوأبر،(47312)

،(45212)أحمدوأخرجه.وعمرةعروةأمعمرةعنعروةهلالسندفىاختلافهممع.(3672)

النسائىمنالمطبهرعوفى،(3375)الكبرىفىوالنسائى،(580)والترمذى،(4682)داودوأبر

حبانوابن،(1776)ماجهوابن،(وعمرة)عروة:(3361)شعيبطبحةوفى،(عمرةعن)عروة

به.اللهتطريقمن(3669)
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المسجدفىالاعتكافبابالصومكتاب

المسجدفىوهورأسهعلئيدخلكان:عائشةوقالت.الإنسانلحاجة

الليثروايةعلىمالكروايةحملوكأنه.وعمرةعروةعن:وقال.فأرجله

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)عروةعن:فيهيقولفإنهمالكفأفا؟ويونس

ابنعنسعدبنالليثحديثمنوأخرجاه،(2)اذكهيحىبنيجيىعن

.3عائشهعنوعمرةعروةعنشهاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8646

حدثنابكير،ابنيعنىيحىحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالصفار،عبيد

زوجعائشةعنالزبير،بنعروةعن،شهابابنعن،عقيلعن،الليث

اللهتوفاهحتىرمضانمنالأواخرالعشريعتكفكانلمججمالنبئأن!ح!جملالنبى

إلايخرجألاالمعتكففىوالسنة.بعدهمنأزواجهاعتكفه)4(ثم،وجلعز

ولا،يباشرهاولاامرأةيمسولا،مريضايعودولا،منهابذلاالتىللحاجة

.()يصومأناعتكف/فيمنوالسنة،جماعةمسجدفىإلااعتكاف

سعيدأبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-8647

.إعمرةعن9:،م4ص،سفىبعده(1)

.(297/6)مملم(2)

.(7/297)ومملم،(2029)البخارى(3)

.إااعتكف:م،4ص،سفى(4)

/1721)ومسلم،(2602)والبخارى،(24613)أحمدواخرجه.(3962)الشعبفىالمصنف(5)

."والسنة":قولهدونبهالليثطريقمن(3338)البهرىفىوالنساثى،(2462)داودوأبو،(ه

وقال،بهالزهرىطريقمن201/2والدارقطنى،(2473)داودأبوالزيادةهذهواخرج

وهم.فقدالحديثفىأدرجهومن،الزهرىكلاممنإنه:الدارقطنى
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المسجدفىالاعتكافبابالصومكتاب

أخبرنا،أتوببنمحمدحدثنا،الزازئالوفابعبدبنمحمدبنالفهعبد

لا:قالاوالحسنعباسابنأنقتادةحدثنا،هشاثمحدثنا،إبراهيمبنمسلم

الضلاة)1(.فيهتقاممسجدفىإلااعتكاف

بخسروجرد،ال!ديرئالفهعبدبنالحسينالفهعبدأبوأخبرنا-4886

الحسين،بنداودحدثنا،الخسروجردئالحسنبنمحمدبنأحمدأخبرنا

عن،شريكحدثناالحميد،عبدبنيحيىحدثنا،زنجويهبنحميدحدثنا

أبغضإن:قالعباسابنعن،الأزدئعلىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،ليث

فىالتىالمساجدفىالاعتكافالبدعمنوإن،البدعالفهإلىالأمور

الذور)2(.

نصرأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8649

،،،(3)
المروزئ،ادمبنمحمودحدثنا،الغازىسهلبنحمدويهبنمحمد

قال:قالوائلأبىعنراشد،أبىبنجامععن،عيينةبنسفيانحدثنا

وقدموسىأبىودارداركبينعكوفامسعود:ابنيعنىالفهلعبدحذيفة

وأ،الحرامالمسجدفىإلااعتكافالا:قال،ظ51/70وي!مجالفهرسولأنعلمت

وأخطأت،وحفظوانسيتلعفك:الفهعبدفقال!دأ؟الثلاثهالمساجدفى:!ال

طريقمن(079)أبيهعنمسائلهفىأحمدبناللهعبدوأخرجه،المصنفلغيرالسندبهذانجدهلم(1)

.بنحوهعباسابنعنزيدبنجابرعنقتادة

.3/170رجبلابنالبارىوفتح،3/156مفلحلابنالفروعوينظر،نجدهلم(2)

.15/80النبلاءأعلامسيروينظر!عبدويهإ.:مفى(3)
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الصومكتاب

(1)ىنمالشكوأصابوا.

المسجد...منرأسهيخرجالمعتكفباب

ليغسلهأهلهبعضإلىالمسجدمنرأسهج!خيالمعتحفباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8655

عن،سفيانحدثنا،الوليدبناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،يعقوب

لمجراللهرسولكان:قالتعائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن،منصور

البخارئرواه.(2)حائضوأنافأغسلهمعتكفوهوالمسجدمنرأسهيخرج

عنزائدةحديثمنمسلموأخرجه،سفيانعنالفريابىعن""الصحيحفى

(3)

.منصور

يصومالمعتحفبافي:

الحسنبنوأحمدالحافظاللهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-8651

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالفضلبنموسىبنومحفدالقاضى

المجيدعبدبناللهعبيد)4(حدثناالقراز،سنانبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،عمرابنعن،ديناربنعمروحدثنى،بديلبناللهعبدحدثنا،الحنفئ

نإ،الفهرسول(أى):الجعرانةيوم!ي!للنبئقالانهل!حبهالخطاببنعمر

.عالغريبصحيح:وقال.بهالعلوىالحسينبنمحمدطريقمن15/81السيرفىالذهبىأخرجه(1)

به.سفيانطريقمن(336)معجمهفىوالإسماعيلى،(2771)المشكلشرحفىوالطحاوى

به.سفيانطريقمن(274)والنسانى،(24280)أحمدأخرجه(2)

.(297/10)ومسلم،(2031)البخارى(3)

.19/041الكمالتهذيبوينظرعبدإ.4:9ص،سفى(4)

"يا،.:مفى(5)
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يصومالمعتكفبابالصومكتاب

.(1)((وصمهفاعتكفه"اذهب:جم!النبئفقال.أعتكفهيومالحث

أخبرنا:قالاالفقيهالحارثابنبكروابوال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا

ضعيفوهوعمروعنبديلابنبهتفزد:قالالحافظعمربنعلئ

منكر؟حديثهذا:يقولالنيسابورئبكرأباسمعت:علئقال.(2)الحديث

وابنجريجابنمنهم؟يذكروهلم/ديناربنعمروأصحابمنالثقاتلأن317/4

ضعيفبديلوابن،وغيرهمزيدبنوحقادسلمةبنوحفادعيينة

.(3)الحديث

حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-8652

بنموسىعامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثناالأصبهاخ!،

بناللهعبيدعن،بشيرابنيعنىسعيدأخبرك!،مسلمبنالوليدحدثنا،عامر

الشركفىيعتكفأننذرالخطاببنعمرأن،عمرابنعن،نافععن،عمر

نذرذكر.(4)بنذرهيفىأنمرهفأ،مهإسلابعدكتالفهرسولفسأل،منوليصو

ابنطريقمن(3355)الكبرىفىوالشاثى،(2474)داودأبووأخرجه.بنحره1/439الحاكم(1)

قوله:دون(1612)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.الصومذكرالشائىعدولي!.بهبديل

وصم.:قولهو.يوماأو

فى:عليهالكلامينظرالليثى.:ويقالالخزاعىلر-بن:ويقالورقاء-بنبديلبناللهعدهو(2)

الكمالوتهذيب،7/21حبانلابنوالثقات،5/14والتعديلوالجرح،5/56الكبيهرالتاريغ

التقريبفىحجرابنوقال،5/155التهذيبونهذيب،2/395الاعدالوميزان،14/325

يخطئ.صدوق:403/1

.2/020،201الدارقطنى(3)

به.مسلمبنالرليدطريقمن2/120والدارقطنى،(2808)الاميينمسندفىالطرانىأخرجه(4)

الله.عبيدعنلثربنسميداللفظبهذاتفرد،حسنإسنادوهذا:الدارقطنىوقال
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الصومكتاب
يصومالمعتكفباب

أعلم.والله.اللهعبيدعنبشيربنسعيدبهتفرد،غريبالاعتكافمعالمثسوم

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8653

الوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،عروبةأبىابنيعنىسعيدأخبرنا،عطاءابن

عنعروةبنهشامرواهكذا.(1)بصومإلااعتكافلا:قالتأنها،عائشةعن

وفىذكرهحديثفىعائشةعنعروةعنالرهرىورواه.عائشةعنأبيه

كذاالجزء)2(.هذافىذكرهمضىقد.يصومأناعتكففيمنةن!لاو:اخره

الرهرى.عنواحدغيررواه

نأ،عائشةعنعروةعنالرهرئعنحسينبنسفيانعنوروى-4865

حدثنا،الحافظاللهعبدأبو.أخبرظهبصيابم"الأاضكماف"لا:قاللمجؤاللهنبئ

حدثنا،الدمشقئعميربنأحمدحدثنا،الحافظعلىبنالحسينعلىأبو

حسين.بنسفيانحدثناالعزيز،عبدبنسويدحدثنا،هاشمبنمحمد

وسويد،العزيزعبدبنسويدمنأوحسينبنسفيانمنوهموهذا.3فدكره

به.تفردمامنهيقبللا،بمرةضعيفالذمشقئ)4(العزيزعبدابن

.الصيامفعليهاعتكفمن:موقوفاعائشةعنعطاءعنوروى-8655

.3/011الخلافياتمخصر(1)

.(8646)فىتقدم(2)

به.عميربنأحمدعن2/199،020الدارقطنىوأخرجه.1/440الحاكم(3)

.(1132)فىترجمتهمصادرذكرتقدم(4)
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318/4

يصومالمعتكفبابالصومكتاب

العباسأبوحدثنا:قالاعمروابىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا

عن،حفصبنالحسينحدثنا،(اعاصمبنأسيد1)حدثنا،الأصثمهو

.(2)فذكره.عائشةعنعطاء،عن،حبيبعن،سفيان

أخبرنا،ببغدادالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-8656

نعيم،أبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبد

عباسابنسمعت:قالفاختةأبىعن،ديناربنعمروعن،سفيانحدثنا

المجاور)3(.يصوم:يقول

جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-8657

حدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئبكرأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

:يقولعباسابنسمعت:يقولعلاقةبنسعيدفاختةأبا/سمعتعمرو،

عنيقولههشيماأنلسفيانفحكى.المعتكف:والمجاورالمجاور.يصوم

فقال.بصومإلااعتكافلا:قالعباسابنأنفاختةأبىعنعمرو

.(4)كلقلتكماهو،هشيماخطأ(و71/51:سفيان

.356/10النبلاءأعلامسيروينظرعامر!.بن"أسد:مفى(أ-1)

0347/1المشكلشرحفىوالطحاوى،(0971)شيبةأبىوابن،(8؟37)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.صفيانطريقمن(4159)عقب

عمروطريقمن(6097)شيبةأبىوابن،(0348)الرزاقعبدوأخرجه.2/081سفيانبنيعقوب(3)

.بنحرهبهدينارابن

طريقمن(1594)عقب01/349المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.2/081سفيانبنيعقوب(4)

.لسفيانفحكى:قرلهدونبهالحميدى
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صومبغيرالاعتكافرأىمنبابالصومكتاب

جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-8658

قالىرجلاأنزيدبنحضادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوبحدثنا

الضوم؟المجاورعلى:عباسابنقولىكيف،محمدأبايا:ديناربنلعمرو

.(1)يصومالمجاور:قالإنما،عباسابنقالكذاليس:عمروفقالى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-8659

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أنهماعمروابنعباسابنعن،عطاءعن،جريجابنعن،سفيانعن،حفص

.(2)يصومالمعتكف:قالا

صومبغيرالاعتحا!راىمنباب

محمدبنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0866

بناللهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوحدثنا،المروزىحليمابن

يا:قالىعمرأن،عمرابنعن،نافععن،عمربنالفهعبيدأخبرنا،المبارك

فقالى.الحرامالمسجدفىليلةأعتكفأنالجاهليةفىنذرتإنى،اللهرسولى

بنمحصرعن"ح!ا"فىاد!ارىرواه.(3)"بنذرك"أوف:!كاللهرسول

طريقمن(9514)عقب01/934المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.2/081سفيانبنيعقوب(1)

به.حرببنسليمان

جريجابنطريقمن01/346،347المشكلشرحفىوالطحاوى،(8033)الرزاقعبدأخرجه(2)

.بصيامإلاجوارلا:بلفظ

.(189)مسندهفىالمباركوابن،(1451)الصغرىفىالمصنف(3)
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صومبغيرالاعتكافرأىمنبابالصومكتاب

بنويحيى(2)بلالبنسليمانرواهوكذلك.(1)المباركبنالفهعبدعنمقاتل

فيه:قالواالفهعبيدعن(الثقفئ)الوفابوعبد(4)أسامةوأبو(3)القطانسعيد

وقال.(6)رمعابنعننافععنأتوبعنزيدبنحضادقالهوكذلك.ليلة

عنشعبةرواهوكذلك.(7)ليلة:بدليوفا.:أيوبعنومعمرحازمبنجرير

أعرفزيدبنوحضاد،أولىالقهعبيدعنالجماعةورواية،(8)هفلاعبيد

عمرةعنسعيدبنيحيىعنمعاويةأبىحديثفىورؤيتا.(9)غيرهمنبأئوب

.(10)شوالمنالأؤلالعشرفىاعتكفلمجي!النبئأنعائشةعن

بنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-1866

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10

.(6697)البخارى

عمر.عن:وفبه،بهبلالبنسليمانطريقمن(0422)البخارىأخرجه

/1656)ومسلم،(0322)والبخارى-(3325)داودأبووعنه-(255،5470)أحمدأخرجه

خزيمةوابنعمر.عن:منهوسقط،(3350)الكبرىفىوالنسائى،(1539)والترمذى،(27

به.سعيدبنيحصطريقمن(4380)حبانوابن،(2239)

به.أسامةأبىطريقمن(.../1656)ومسلم،(4302)البهخارىاخرجه

.(1656)مسلمأخرجه

.(2228)خزيمةوابن،(.../1656)مسلماخرجه

حبانوابن،(3352)الكبرىفىوالنسائى،(28)عقب(1656)ومسلم،(9224)احمدأخرجه

جرير.طريقمن(13069)فىوسيأتىومختصزا.مطولابهمعمرطريقمن(4381)

.(3831)والنسانى،(27)عقب(6561)ومسلم،(5539)احمدأخرجه

البخارىوقال.يوماعتكاف:وفيه،مطولابهزبدبنحمادطريقمن(4431)البخارىاخرجهوقد

البخارىصحيحوينظر.يوم:يقلولمالنذرفىعمرابنعننافععنأيوبعنمعمرورواه:عقبه

(0432).

.(8643)فىتقدم(
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صومبغيرالاعتكافرأىمنبابالصومكتاب

حدثنا،الرملئنصربنمحمدبنالفهعبدحدثنا،بمكةالرملئمحبوب

319/4أبىعن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،العدنئعمرأبىبن/يحيىبنمحمد

على"ليس:قال!لمجرالنجئأن،عباسابنعن،طاوسعن،مالكعئمسهيل

نصربنمحمدبناللهعبدبهتفرد.(1)"نفسهعلىيجعلهأنإلاصيامالمعتكف

.هذاالرملئ

ابنسهيلأبىعنمحمدبنالعزيزعبدعنالحميدىبكرأبورواهوقد

علىوكانالعزيزعبدبنعمرعندشهاببنومحمدأنااجتمدت:قال!مالك

يكونلا:شهابابنفقال!،الحرامالمسجدفىثلاثاعتكاف(2)امرأته

لا.:قال!؟!اللهرسولأمن:العزيزعبدبنعمرفقال!.بصومإلااعتكاف

؟عثمانفمن:قال!لا.:قال!عمر؟فمن:قال!لا.:قالبكر؟أبىفمن:قال!

عنفسألتهماوعطاءطاوسافوجدتفانصرفت:سهيلأبوقال!لا.:قال!

نأإلاصياماالمعتكفعلىيرىلاعباسابنكان:طاوسفقال!،ذلك

،موقوفالصحيحهوهذا.(3)ـهأرذلكعطاء:وقال!.نفسهعلىيجعله

وهم.ورفعه

بناللهعبدطريقمن199/2الدارقطنىوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،439/1الحاكم(1)

يرفعه.لاوغيره،الشخهذارفعه:وقالبهنصمربنمحمد

لا.امرأتى:"بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

.""رأى:م،4ص،سفى(3)

وابن،بهالدراوردىطريقمن(1594)عقب01/035المشكلشرحفىالطحاوىاخرجهوالأثر

الحميدىطريقمن01/293الاستذكارفىالبرعبدابنوذكره،5/267،268المحلىفىحزم

به.الدراوردىطريقمنوعطاءطاوسقول(1448)الصغرىالسننفىالمصنفوذكر،به
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...اعتكافهفىيدخلمتىبابالصومكتاب

فيما:وهوموقوفا،العزيزعبدعنزرارةبنعمرورواهوكذلك

الفهعبدحدثنا،اخبرهمالوليدأباانإجازةالفهعبدأبوأنبأك!-8662

فذكرهالعزيز.عبدحدثنا،زرارةبنعمروحدثنا،شيرويهبنمحمدابن

صوما.المعتكفعلىيرىلاعباسابنكان:(1)فقال:قالمختصرا.موقوفا

.(2)!صأرذاك:عطا!وقال

أوجبإذااعتحافهفىيدخلمتى:بافي

؟أيامأوشهراعتحا!نفسهعلى

إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8663

ابنوهوبكرحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكى

الزحمن،عبدبنسلمةأبىعن،إبراهيمبنمحمدعن،الهادابنعن،مضر

وسطالتىالعشرفىيجاور!ي!جمالفهرسولكان:قالالخدرىسعيدأبىعن

رجعوعشرينإحدىويستقبلليلة3عشرينيمضىحينمنكانفإذا،الشهر

تلكفيهجاورشهرفىأقامإنهثئم،معهيجاوركانمنورجع،مسكنهإلى

ثئم،اللهشاء،ظ5/71أبمافأمرهمالناسفخطب،فيهايرجعكانالتىالليلة

فمنالأواخر،العشرهذه(4أجاورأنلىبداثئمالعشر،هذه4)أجاوركنت"إنى:قال

فقالاا.:ابخطه:الأصلحاشيةفى(1)

ارأى".:م،4ص،سفى(2)

به.زرارةبنعمروعن(164)الدارمىأخرجهوالأثر

عرون".)تمض:1698/4المهذبوفى،الأصلفىعيهاوضبب،النسخفىكذا(3)

.إالسماعفىولي!،المؤلفأصلفىخرج)هذا:وكتب،الأصلحاشيةفىالجملةهذهكتبت(44)
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الصومكتاب
...اعتكافهفىيدخلمتى:باب

فالتمسوهاأنسيتها،ثئمالليلةهذه"رأيت:وقال."معتكفهفى(1)فليثبتمعىاعتكف

سعيدأبوقالوطينن".ماءفىأسجدرأيتنىوقد،(2)ربتوفىالأواخرالعشرفى

مصفىفىالمسجدفوكف،وعشرينإحدىليلةمطرنا:الخدرئ

مبتلووجههالصبحصلاةمنانصرفوقدإليهفنظرتت!عاللهرسول

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

32؟/4حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا/-8664

بنيزيدعن،اوردىالذرحدثنا،عمرأبىابنحدثنا،نصربنأحمدبنجعفر

.(6)رمعأبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.()بمعناهالحديثفذكرالهاد.

بنمحمدالعباس-أبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8665

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبووأخبرنا)ح(يعقوب

حدثنا،المغيرةأبوحدثنا،عوفبنمحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا

ليلةتذاكرنا:قالالزحمنعبدبنسلمةأبىعن،يحيىحدثنا،الأوزاعئ

سعيد،أبايا:فقلتالخدرئسعيدأباأتيتحتىفقصت،قريشمننفرفىالقدر

"فليبتلا.:مفى(1)

وتر"."كل:الأصلحاشيةنى(2)

به.قتيبةطريقمن(3674)حبانوابن،(1355)النسائىأخرجه(3)

.(3594،8610)فىتخريجهوتقدم.(1167).مسلم(4)

به.عمرابىابنطريقمن(2663)المستخرجفىنعيمأبوأخرجه(5)

.(6711/412)مسلم(6)

-185-



الصومكتاب
...اعتكافهفىيدخلمتى:باب

فخرجنا،عليهفأدخلهابخميصة)1(فدعا.نعم:قال؟النخلإلىبناتخرجألا

معاعتكفنا،نعم:قالالقدر؟ليلةيذكرجمتالقهرسولسمعتهل:فقلت

منعشرينصبيحةكانفلضا،رمضانمنالاوسطالعشرجتاللهرسول

فنسيتهاالقدرليلةأريتفإنىفليرجعخرجكانإمن:فقالفيناقامرمضان

."وطينماءفىأسجدأنىأريتوإنىوتبر،فىالأواخرالعشرفىفالتمسوها

فمطرناسحابةوثارت،الصلاةفاقيمت،(2)قزعةالسماءفىنرىومما

فرأيت،النخلجريدمنيومئد3وسممهمالمسجد،سقفساطحتى

(فى)الطينأثر(4إلىنظرت4)حتىوالماءالطينفىلىيس!!القهرسول

الرحمنعبدبناللهعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.7وجبهته6"رنبته

.(8)المغيرةأبىعن

.1/240الأنوارمارقوينظر،1/216السننمعالمصوف.منمربعكساء:الخميصة(1)

.59/4النهاية.الغيممنقطعة:القزعة(2)

)سقفه!.:مفى(3)

)رأيت،.:مفى(4-4)

إعلى!.:مفى(5)

.93/1الصحيحينفىماغريبتفسير.مقدمه:الأنفأرنجة(6)

وأبو،(813)والبخارى،(17041)وأحمدبه.الأوزاعىطريقمن(3685)حبانابنأخرجه(7)

مختصزايحصطريقمن(1766)ماجهوابن،(3388)الكبرىفىوالنسائى،(894)داود

ومطولا.

.(162)عقب(1671)مسلم(8)
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...غائطأولبولالمسجدمنيخرجالمعتكف:بابالممومكتاب

غائط،أولبولالمسجدمنيخرجالمعتحف:باب

لعيادةيخرجولامارا،إلاالمريضعنيسأللاا!ث

يمسهاولاامرأةيباشرولا،جنازةلشهود)1(ولامريض

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8666

ابنهويحيىحدثناقالا:ملحانوابنشريكبنعبيدحدثناالضفار،عبيد

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأدلمجاعمروأبووأخبرنا.الليثحدثنا،بكير

عن،شهابابنعن،الليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،الفريابئحدثنا

نإ:قالتلمجمالنبىزوجعائشةأن،الرحمنعبدبنتوعمرةالزبيربنعروة

وإن،مازةوأناإلاعنهأسألفمافيهوالمريضللحاجةالبيتلأدخلكنت

لاوكان،فأرجلهالمسجدفىوهورأسهعلئليدخلك!هالهاللهرسولكان

كانوا(2)اذإ:بكيرابنروايةوفىمعتكفا)3(.كان(2)اذإلحاجةإلاالبيتيدخل

إلا،سعيدبنقتيبةعن""الصحيحفىجميعاومسلمالبخارىرواه.معتكفين

.(4)المريضفىقولهايذكرلمالبخارىأن

إسحادتىابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8667

عن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،الواحدعبدبنعبيدأخبرنا،الفقيه

."شهادةا:مفى(1)

لا."إن:مفى(2)

قولدون(8645)فىوتقدمبه.الليثطريقمن(1776)ماجهوابن،(24521)أحمدأخرجه(3)

المريض.فىعائشة

.(7/297)ومسلم،(2029)البخارى(4)
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الصومكتاب
غانط...أولبولالمسجدمنيخرجالمعتكفباب

نألمجج!النبىزوجعائشةعنالربير،بنعروةعن،شهابابنعن،عقيل

اعتكفثئم،الفهتوفاهحتىرمضانمنالأواخرالعشريعتكفكانلمجج!النبئ

منها،بذلاالتىلحاجتهإلايخرجألاالمعتكففىةن!لاو،بعدهمنأزواجه

مسجدفىإلااعتكافولا،يباشرهاولاامرأتهن!صيولا،مريضايعودولا

.ايصومأناعتكففيمنةن!لاو،جماعة

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىابووأخبرنا/-4/3218668

،إسحاقابنيعنىالزحمنعبدعن،خالاحدثنا،بقئةبنوهبحدثنا،داود

يعودألاالمعتكفعلىةن!لا:قالتانهاعائشةعن،عروةعن،الرهرئعن

إلالحاجةيخرجولا،يباشرهاولامرأةان!صيولا،جنازةيشهدولا،مريضا

(2)

جامع.مسجدفىإلااعتكافولا،بصومإلااعتكافولا،منهبذلالما

قولىمنالكلامهذاأنإلىالحفاظمن،و72/5أكثيرذهبقدالثيخ:قال

سفيانرواهفقد؟فيهوهمالحديثفىأدرجهمنوأن،عائشةدونمن

ولا،جنازةيشهدلاالمعتكف:قالىعروةعنعروةبنهشامعنالثورئ

فىإلااعتكافولا،بصيامإلااعتكافولا،دعوةيجيبولا،مريضايعود

:قالانهالمسئ!بنسعيدعنالرهرئعنجريجابنوعن.جماعهمسجد
-(3)

.(4)جنازةيشهدولامريضا،يعودلاالمعتكف

.(8646)فىتقدم(1)

صحيح.حسن:(2160)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.(2473)داودأبو(2)

.بنحوه(5480)الرزاقعبدأخرجه(3)

.(9731)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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...غائطأولبولالمسجدمنيخرجالمعتكفبابالصومكتاب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-8669

حدثناقالا:عيسىبنومحمدالنفيلئمحمدبنالفهعبدحدثناداود،أبو

بنالرحمنعبدعن،سليمأبىبنالليثأخبرنا،حرببنالسلامعبد

يمرجم!النبئكان:قالت:النفيلئقال!نها.عائشةعن،أبيهعن،القاسم

عيسى:ابنوقالعنه.يسأليعرجولاهوكمافيمرمعتكفوهوبالمريض

.(1)معتكفوهوالمريضيعودلمج!النبئكانإن:قالت

الحسنبنالزحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8670

أبىابنعن،ورقاءحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

النساء)2(.يجامعفلااعتكفإذا:عباسابنقال:قالمجاهدعن،نجيح

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-8671

،ادمحدثنا،الصائغ(3)الفضلبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ابنعن،جبيربنسعيدعن-،إياسبنجعفرعن،حصينعن،هشيمحدثنا

:قال.(187:البقرةأاتسنجذ!فىعبهفونوأشصنبشروهى)ولا:قولهفىعباس

بماشاءمايكنىوجلعزاللهولكن،كلهجماغوالمسوالملامسةالمباشرة

.(4)ءاش

.(532)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(4722)داودوأبو،(2644)المعرفةفىالمصنف(1)

.222صمجاهدتفسير(2)

-ص331شةووفيات)حوادثالإسلاموتاريخ،18/2الأنسابوينظر.أ"الفضيل:4صفى(3)

.364ص(ص350

.بنحوهجبيرابنطريقمن7/65والطبرىتفسير(،-641)السننفىنصوربنصعيدأخرجه(4)
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4/322

...يخرجولاالمسجدبابإلىيخرجالمعتكف:بابالصومكتاب

قدميه،عنهيخرجولاالمسجدبابإلىيخرجالمعتحف:باب

إثمايحنلمماأحببماويتحدث،زوجتهوتزوره

بنيسابور،المروزىأحمدبننصرويهبنمحمدسهلأبوأخبرنا-8672

بنالواحدعبدبنعبيدحدثنا،خنببنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرظ.شريك

ابنعن،الفيثحدثناعفير،ابنحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالضفار،

بنعلىعن،شهابابنعن،مسافربنخالدبنالزحمنعبديعنىمسافر

وهويف!لعاللهرسولجماءت)1(ا!اأخجرقهع!ي!النبىزوجصفئةأن،الحسين

فقام،لتنقلبقامتثئم،رمضانمنالأواخرالعشرالمسجدفىمعتكف

أئمبابعندالمسجدبابمنقريبابلغإذاحتىيقلبها،ع!ع!الفهرسولمعها

ثم!راللهرسولعلىفسفما،الأنصارمنرجلانبهمزح!عالنبىزوجسلمة

."ئحبنتصفيةهىإنما/رسلكما،"على:ع!ي!الفهرسوللهمافقالنفذا،

"إن:!رالفهرسولفقال،ذلكعليهماوكبر!الفهرسوليااللهسبحان:قالا

.(3)"ائيشقلوبكمافىيقذفأنخشيتوإنى،الذممبلغ(2)الإنسانمنلملغالشيطان

إلى!.)جاءت:،مسفى(1)

ادم!.)ابن:،مسفى(2)

،(2470)داودوأبو،(26863)وأحمد.بهعفيربنمعيدطريقمن(4497)حبانابنأخرجه(3)

(3671)حبانوابن،(2233)خزيمةوابن،(1779)ماجهوابن،(3356)الكبهرىفىوالنسائى

ومطولا.مختصزابهالزهرىطريقمن
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...لسغأوالمسجدفىتوضامنبابالصومكتاب

حديثمنوأخرجاه،(1)ريفعبنسعيدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

(3)!و(2،*2)صص
.الزهرىعنوسعيبمعمر

تنطيفايديهفيهغسلأوالمسجدفىتوضأمنباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8673

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

يخدمعمن،العاليةأبىعن،ديناربنخالدحدثنا،الحباببنزيدحدثنا

خفيفا)4(.وضوءاالمسجدفىع!ي!النبئتوضأ:قاللمجوالنبئ

منهخرجومنزوجها،بإذنتعتحفالمرأةباب

واجباالاعتحا!يحنا!لإذاتمامهقبلى

بنمحمدالعباسأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8674

بنإسحاقالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الطائئعوفبنمحمدحدثنا،يعقوب

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،السوسئيوسفبنمحمد

وحدثنا:قالالأوزاعئسمعت:قالأبىحدثنامزيد،بنالوليدبنالعباس

حدثنا،المغيرةأبوحدثنا،الطالئعوفبنمحمدحدثنا،العباسأبو

.(1013)لبخارىا(1)

."المؤلفبخط":فوقهاوكتب،الأصلحاشةفىمثبتةوهى.4ص،س،الأصل:فىيى(2-2)

.(2175/24،25)ومسلم،(2035،3281)البخارى(3)

من(23089)وأحمد.بهبكرأبىبنمحمدطريقمن(7253)الصحابةمعرفةفىنعيمأبوأخرجه(4)

.2/21المجمعفىالهيثمىإسنادهوحسنخفيفا.:عندهويىديناربنخالدخالدأبىطريق
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المرأةاعتكافكرهمنبابالصومكتاب

بنتعمرةحذثتنىالأنصارئ،سعيدبنيحيىحذثنىالأوزاعئ،

نأذكرع!يه!القهرسولأنع!ك!،النبىزوجعائشةعن.عبدالزحمن

وسألت،لهافأذنعائشةفاستأذنت،رمضانشهرمناخرالأ،العشريعتكف

بنتزينبذلك،ظ72/51رأتؤلفا،ففعلتلهاتسفأذنأنعائشةحفصة

إلىانصرفصفىإذاع!ك!القهرسولوكان:قال.فبنىلهاببناءأمرتجحش

وحفصةعائشةبناءقالوا:."؟ةي!نبألاهذه"ما:فقالبالأبنيةفبصر،بنيانه

فلقا،ح!رفبمعتك!".أنامابهذا؟أردن)آلبز:ع!يه!الطهرسولفقال.وزينب

بنسلمةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)لاؤشمنعشرااعتكفأفطر

.(2)يحيىعناخرجه5/منالبخارئوأخرجه،المغيرةأبىعنشبيب323/4

المرأةاعتحا!حرهمنباب

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-8675

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(المزكىجعفربنمحمدبكرأبو

إبراهيم،بنمحمدالقهعبدأبوحدثنا:قالاالعنبرئمحمدبنيحيىزكرئا

بنتعمرةعنسعيد،بنيحيىعنمالذ،حدثنابكير،ابنحدثنا

المكانإلىانصرففلفا،يعتكفأنأراد!ي!الفهرسولأن،الزحمنعبد

وخباءحفصةوخباءعائشةخباء؟أخبيةرأى(3)هيفيعتكفأنأرادائذى

به.الأوزاعىطريقمن(3345)البهرىفىوالنسائى.بهالمغيرةأبىعن(42454)أحمدأخرجه(1)

.(8643)فىوتقدم

.(4520)والبخارى،(.../1731)مسلم(2)

"منه".:4ص،سفى(3)
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زوجهابإذنالمستحاضةاعتكافبابالصومكتاب

وخباءحفصةوخباءعائشةخباءهذا:لهفقيل،عنهنسألراهنفلما،زينب

عشرافاعتكف،انصرفثئم."؟نهبتقولون"آلبر:ري!مجالفهرسولفقال.زينب

عنيوسفبنالفهعبدعن"الصحيح"فىالبخارئرواهشؤالي)1(.من

بنوحمادالأوزاعئ)3(وصلهوقد.مرسلمالكطريقمنوهذا.(2)مالك

(4)ص
بنويعلىالضرير)7(معاويةوأبو(6)عيينةبنوسفيان()العوامبنوعئادزيد

،(8)
عائشة.عنعمرةعنسعيدبنيحىعن،(9)الحارثبنوعمروعبيل!

زوجهاياذنالمستحاضةاعتحا!باب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8676

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

قالت:عائشةعن،عكرمةعنالحذاء،خالاحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

مخطرط(.اظ-7/0)بكيرابنبروايةالموطأ

البخارى،رواياتوكذا،الموطارواياتفىالحديثهذافىواختلفموصولا.(0342)البخارى

وفغ،6/440،186/13البرعبدلابنوالتمهيد،316/1الليثىيحىبروايةالموطأويظر

.4/277البارى

السابق.الحديثفىتقدم

.(0332)البخارىأخرجه

.(2679)المستخر!فىنعيمأبوأخرجه

.(3347)الكبرىفىوالنسائى،(6)عقب(1172)مسلمأخرجه

.(8643)فىتقدم

.(1771)ماجهوابن،(708)والنسائى،(2464)داودوأبو،(25987)أحمدأخرجه

.(3667)حبانوابن،(2224)خزيمةوابن،(.../1172)مسلمأخرجه

-931-
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عدتهاتنقضىحتىتعتكفلاالمعتدة:بابالصومكتاب

الحمرةترىفكانت،مستحاضةنسائهمنامرأة!سجالنبىمعاعتكفت

.(2)تصلىوهىتحتهاالطستوضعنا)1(ورئما:قالت.والصفرة

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-8677

فذكرهخالد.عنيزيد،حدثناقالا:وقتيبةعيسىبنمحمدحدثناداود،

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)أزواجهمنامرأة:قالائهإلا،بنحوه

(4)صير
سعيد.بن!تيبة

عدتهاتنقضىحتىتعتحفلاالمعتدة:بافي

العباسأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدابننصرأبوأخبرنا-8678

حدثنا،زيادبنعلىبنالحسنحدثنا،الصبغئأتوببنإسحاقبنمحمد

،(الزبير)بىأعن،عقبةبنموسىعن،الرنادبىأبناحذثنى،أويسبىأبنا

زوجهاعنهاالمتوفىولا،لا:قال؟تعتكف:المطفقةعنجابراسألت؟قال

لحلا.حى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

،وضعت".:،مسفى

.(1579)فىتقدم

به.قتيبةعن(3346)الكبرىفىالشائىوأخرجه.(2476)داودأبو

.(3702)البخارى

أصلفىجابر.عن:"سقط:الأصلحاشيةفىوكتبجابرإ."عن:4ص،الأصلفىبعده

."الصوابوهو،المؤلف

.ا!تحل:مفى

.بنحوهالزبيرأبىعناخرطريقمن3/79المحانىشرحفىالطحاوىأخرجهوالأثر
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...اعتكافهفيؤوجهاتزووالمرأةبابالصومكتاب

القصةتلكفىومااعتحافه!زوجهاتزورالمرأة/باب

التهممواصعفىالوقو!تركفىالسنةمن

ابنسهلأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-8679

أبووأخبرنا)ح(اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،القطانزياد

علىحدثناالمزك!،اللهعبدبنأحمدمحمدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبد

الزهرى،عن،شعيبأخبرخ!،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدابن

النبئ!جاءتأنهاأخبرتهع!ج!النبىزوجصفيةأن،حسينبنعلئأخبرك!

عندهفتحدثت،رمضانمنالأواخرالعشرفىالمسجدفىاعتكافهفىتزوره

باببلغتإذاحتىيقلبها،معها!جرالنبئوقامتنقلبقامتثمساعة

الأنصار،منرجلانبهمامروي!مجالنبىزوجسلمةأئمبابعندائذىالمسجد

ظإرسلكما،"على:!عاللهرلممول!لهمافقال!،نفذاثم!يهأفيعلىفسلما

ذلك،عليهماوكبر!اللهرلممول!يااللهسبحان:فقالاحيع".بنت!مفيةهى

فىيقذفأنخشيتوإنى،الدممبلغآدمابنمنلملغالشيطان"إن:ع!ج!النبئفقال!

مسلمورواه،اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"ائيشقل!بكما

.(2)اليمانأبىعنالرحمنعبدبنالفهعبدعن

.(8672)فىوتقدمبه.شعيبطريقمن(3356)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

.(1752/52)ومسلم،(3502)البخارى(2)
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...إليهاستطاعمنعلىالحجفرضإثباتبابالحجكتاب

الحجكتاب،و73/51

سبيلاإليهاستطاعمنعلىالحئيفرضإثباتباب

مسلماعاقلابالغاحراوحان

ومنسبيلأإلةاشتطاعمناتبيتحبئالاسعل)ولئه:ثناؤهجلالفهقال

.،97:عمرانالأ!الفلمينعنغئئاللهفإنكفر

حدثنا،يحىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرئاأبوأخبرنا-8680

سعيدبنعثمانحدثنا،الطرائفئعبدوسبنمحمدبنأحمدالحسنأبو

بنعلىعن،صالحبنمعاويةحذثنى،صالحبنالفهعبدحدثنا،الذارمئ

:يقول!والفلمينعنغنئاللهفانكفر)ومن:قولهفىعباسابنعن،طلحةأبى

.(1)امثإتركهولابراحخهيرفلمبالحبئكفرمن

الأنصارئ،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-8681

حدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،النضروئالفضلبنالعباسمنصورأبوأخبرنا

لضا:قالعكرمةعن،نجيحأبىابنعن،سفيانعنمنصور،بنسعيد

قالت.،85:عمرانالأمنه!يقبلفلندينااقيسئلنمغيريبتغ!ومن:نزلت

فقاليعنى.بحختهمفاخصمهم:وجلعرالفهقال.مسلمونفنحن:اليهود

دبيلا".إليهاستطاعمنالبيتحجالمسلمينعلىفرضالفهاإن:ع!يمالنبئلهم

تفسيرهفىحاتمأبىوابن،5/621تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(3971)الشعبفىالمصنف(1)

به.صالحبناللهعبدطريقمن(3872)
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...إليهاستطاعمنعلىالحجفرضإثباتبابالحجكتاب

عنغنئاللهفإنكفر)ومن:الفهقال،يحخواأنوأبواعلينا.يكتبلم:فقالوا

.(1)العالمينعنغنئالفهفإنالمللأهلمنكفرومن:عكرمةقال!الفلمين

حدثنا،أحمدحدثنا،منصورأبوأخبرنا،نصرأبووأخبرنا-8682

كفر)ومن:قولهفىمجاهدعن،نجيحأبىابنعن،سفيانحدثناسعيا،

.(2)امثإيرهلمتركهومن،بزايرهلمحبئإنمن:!الفلمينعنغنئاللهفارز

عكرمة:قالمامثلمجاهدعنورؤينا

بنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8683

حدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسن

افيشغغتريبتغ!ومن:قولهفىمجاهدعن،نجيحأبىابنعنورقاء،

.مسلموننحن:كفهمالمللأهلقالالايةهذهنزلتلضا:قالدينا!.

فحبئ،الناسعلىيعنى:قالاتبيت!.حضىالئاسعلى!ولله:الفهفأنزل

.(3)المشركونوتركهالمسلمون

بنمحمدبنبكرأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8684

اللهعبدحدثنا،البلخئالفضلبنالصمدعبدحدثنابمرو،القحيرفئحمدان

بريدةبناللهعبدسمعت:قالالحسنبنكهمسحدثنا،المقرئيزيدابن

تفسيرهفىجريروابن،109/2الثافعىوأخرجهتفسير(.-506)صننهفىممنصوربنسعيد(1)

به.سمانطريقمن(3875)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،556/5

أبىابنطريقمن1/128تفسيرهفىالرزاقعبدوأخرجهتفسير(.-516)صننهفىمنهصوربنسعيد(2)

به.نجيهح

.2ههصمجاهدتفسير(3)
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...إليهاستطاعمنعلىالحجفرضإثباتبابالحجكتاب

حدثنى:قالى/الخطابلنعمربناللهعبدعن،يعمربنيحيىعنيحدث

رجلطلعإذيومذات!صاللهرسولىعندنحنبينما:قالىالخطاببنعمر

حتى،نعوفهولاالسفرأثرعليهيرىلا،الشسعرسوادشديدالثياببياضشديد

ثم،فخذيهعلىكفيهووضمع،ركبتهإلىركبتهفأسندكج!اللهرسولىإلىجلس

:!حكاللهرسولىقالى؟الإسلامما،الإسلامعقأخبزنحطمحمد،يا:قالى

وتؤتى،الصلاةوتقيم،ورسولهعبدهمحمداوأنالفهإلاإلهلاأنتشهدأن"الإسلام

الرجل:فقالى."السبيلاستطعتإدالبيتوتحبئرمضعان،وتصوم،الزكاة

عمرط"يا:!"عج!اللهرسولىلىقالىثئم:قالى.بطولهالحديثفذكلو.صدقت

يعلمكمأتاكمجبولل"ذاك:قالى.أعلمورسولهالقه:قلت."؟السائلمنأتدرى

عنوجهينمق"الصحيح"فىالحجاجبنمسلمأخوجه.(1)"دينكم

.(2)كهمس

حدثنا،الحديت"معرفة"كتابفىالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-8685

أبوشأ!ح،ادص!خانئقا!حلإبنمحمدحدثنا،يعقو!بنهحمدالعبالسأبو

نسألىأننهيناكئا:قالىأنسعن،ثابتعن،الصغيرةبنسليمانعن،النضر

الباديةأهلمقالزجليأتيهأنيعجبناوكان،شىءعنلمجماللهرسولى(ظ73/51

فرعمرسولكأتانامحمد،يا:فقالىممهمرجلفأتاه،نسمعونحنفيسأله

والنسائى،(261")والترمذى،(4695)داودوأبو.بهيزيدبنالفهعبدعن(368)أحمدأخرجه(1)

به.كهمسطريقمن(168)حبانوابن،(2504)خزيمةوابن،(63)ماجهوابن،(05،5)

.(8826،00912)فىوسياتى

.(8/1)مسلم(2)
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...إليهاستطاعمنعلىالحجفرضاثباتبابالحجكتاب

ال!ماء؟خلقفمن:قال)صدق".:قال.أرسلكالفهأنتزعمائك

هذهنصبفمن:قال)الفه".:قال؟الأرضخلقفمن:قال)الفه((.:قال

:قال"الله".:قال؟المنافعهذهفيهاجعلفمن:قالالفهإ.1:قال؟الجبال

الله،المنافعهذهفيهاوجعلالجبالونصبوالأرضال!ماءخلقفبالذى

يومنافىصلواتخمسعليناأنرسولكوزعم:قال)نعمإ.:قال؟أرسلك

"نعم((.:قالبهذا؟أمركالفه،أرسلكفبائذى:قال)صدق".:قالوليلتنا.

فبائذى:قال"صدق".:قالأموالنا.فىصدقةعليناأنرسولكوزعم:قال

صومعليناأنرسولكوزعم:قال."أنعم:قالبهذا؟أمركآلفه،أرسلك

:قالبهذا؟أمركآلفه،أرسلكفبائذى:قال"صدق".:قال.سنتنافىشهر

:قالسبيلا.إليهاستطاعمنالبيتحبئعليناأنرسولكوزعم:قال.((معن9

والذى:قال."نعم":قالبهذا؟أمركآلله،أرسلكفبافذى:قال"صدق".

صدق"لئن:قالمضىفلفا.منهنأنقصولاعليهنأزيدلابالحقبعثك

عنالناقدمحمدبنعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"الجنةليدخلن

وعلئإسماعيلبنموسىورواه:البخارئقال.القاسمبنهاشمالنضرأبى

.(2)سنأعنثابتعنسليمانعنالحميدعبدابن

علوممحرفةفىوالحاكم،4،42اصالاعتقادوفى،(26)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)

،(619)والترمذى.بهالنضرأبىالقاسمبنهاشمعن(12457)أحمدوأخرجه.صهالحديث

به.المغيرةبنسليمانطريقمن(155)جانوابن،(0902)والنسائى

.(63)والبخارى،(21/01)مسلم(2)
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...إليهاستطاعمنعلىالحجفرضإثباتبابالحجكتاب

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8686

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

،قتادةعن،عروبةأبىابنحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،بكبرأبىبنمحمد

عن؟ثلاثةعنالقلم"رفع:لمجي!الفهرسولقال:قالعلىعن،الحسن(1)نع

.(3)"يفيقحتىالمجنونوعن،(2)الحنثد!لغحتىالصغيروعن،يستيقظحتىالنائم

ريهنه)4(.علىعنالفث!حىوأبىظبيانأبىحديثمنورؤيناه

بنمحمدبنالحسنحدثنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-8687

بنيزيدحدثنا،المنهالبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

عباسابنعن،ظبيانأبىعن،الأعمشسليمانعن،شعبةحدثنا،زريع

حخةيحجانفعليهالحنثبلغثئمحبئصبئ"أئما:لمجي!الفهرسولقال:قال

فعليهاعتقثئمحبئعبدوأيما،أخرىحجةفعليههاجرثمحجأعرابئوائما،اخرى

.(5)"أخرىحجة

.(نب)على:4صفىبعده(1)

.449/1النهايةينظر.الإثمأىالحنثعليهفيكتبالرجالمبلغيبلغأى:الحنثيبلغ(2)

من(7346)الكبرىفىوالشائى،(4231)مذىوالتر.بهسعيدطريقمن(1831)أحمدأخرجه(3)

.(1150)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححه.(17297)فىوسيأتىبه.قتادةعنطرق

فىوستأتى،(5154)فىنقدمتالضحىأبىورواية،(17296)فىستأتىظبيانأبىرواية(4)

على.منسماعايلحقوالم:4/1704الذهبىوقال.(17297عقب،11420)

به.المنهالبنمحمدطريقمن(3050)خزيمةابنوأخرجه.(1477)الصغرىفىالمصنف(5)

.(9938)فىوسيأتى
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واحدةمرةالحجوجوببابالحجكتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8688

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،ظبيانأبىعن،الأعمشعن،شعبةأخبرناعطاء،بنالوفابعبد

،الإسلامحجةعليهفإنهاجرثمالأعرابئحبئإذا:قالالهعباسبناللهعبد

موقوفا.رواههكذاوالضبئ)1(.العبدوكذلك

واحدةمرةالحجوجوبباب

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8689

موسى،بنالفهعبيدحدثنا،مسعودبنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئأحمد

له،واللفظالقطيعئجعفربنأحمدوأخبرنا:قال.مسلمبنالزبيعأخبرنا/326/4

حدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

خطبنا:قالهريرةأبىعنزياد،بنمحمدعن،القرشئمسلمبنالزبيع

رجل:فقالفحجوا".الحبئعليكمفرضقدالئاس،"أيها:!الصرو4!ارسول

"لو:!صالفهرسولفقالثلاثا،قالهاحتىفسكتالفه؟رسولياعامأكل

كانمقهلكفإنمامك!كرتما"ذرونى:قالشئم."استطعتمولمالوجبت.نعم:قلت

مامنهفأتوابشىءأمرتكموإذا،أنبيائهمعلىواختلافهمسؤالهمبكثرةقبلكم

الصحيح""فىمسلمرواه.(2)"فدعوهشىءعننهيتكموإذا،استطعتم،و51/74

به.شعبةطريقمن(3050)عقبخزيمةابناخرجه(1)

وابن.بههارونبنيزيدطريقمن(4721)الصئكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(07601)احمد(2)

(4370،5370)حبانوابن،(2618)والشائىبه.موصبناللهعبيدطريقمن(2508)خزيمة

.(13721)فىوسياتى،(1844،8296)فىوتقدم،بهمسلمبنالربغطريقمن
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واحدةمرةالحجوجوببابالحجكتاب

برص"بر)1(
.هارودبنيزيدعنحرببنرهيرعن

ببغدادالفامئعلىبنعمربناللهعبيدالقاسمأبوالفقيهأخبرنا-0869

الحارثحدثناالنجاد،سلمانبنأحمدبكرأبوحدثنا،الرصافةمسمجدفى

جابرسمعت:قالعطاةأخبرنى،جرل!ابنحدثنا،روخحدثنا،محمدابن

فذكرخالصا.بالحج!ج!اللهرسولأصحابأهللنا:يقولاللهعبدابن

هذالعامنااللهرسولطياهذهمتعتنا:مالكبنسراقةفقال:فيهقال،الحديث

من""الصحيحفىومسلئمالبخارىأخرجه.(2)"دبأللبل"لا:قالللأبد؟أم

(3)

جرل!.ابنحديث

هانى،بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8691

بنسليمانحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،البجلئالفضلبن(4)الحسينحدثنا

خطبنا:قالعباسابنعن،سنانأبىعنيحدثشهابابنسمعت،كثير

بنالأقرعفقام."الحجعليكمكمباللهإن،الناسأيها"يا:قال!!ؤاللهرسول

لموجبتولو،لوجبتقلتها"لو:قال!؟الفهرسول!ياعامكلأفى:فقالحابس

.(فتطؤع")زادفمنمرةالحجبها،تعملواأنتستطيعواولمبها،تعملوا

.(1337/214)مسلم(1)

واين،(1074)ماجهواين،(2804)والنسائى،(1787)داودوأبو،(14409)أحمداخرجه(2)

،8758،8943)فىوسيأتى.بهجريجإبنطريقمن(3791)حبانوابن،(957،2786)خزيمة

9079).

.(6112/141)ومسلم،(5751)البخارى(3)

.13/414النبلاءأعلامسيروينظردا.الحسن):4ص،سفى(4)

بن=سليمانطريقمن(1829)والدارمى.بهعفانعن(23؟4)أحمدوأخرجه.2/293الحاكم(5)
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النساءحجبابالحجكتاب

أبىعنالرهرئعنحفصةأبىبنومحفدحسينيبنسفيانتابعه

الذؤئمه.سنانأبووهوسنالب)2(.عنالرهرئعن:عقيلوقال،ان.

هذهمتعتنا:قالمالكبنسراقةانالفهعبدبنجابرحديثوفى

.(3)"دبأللبلالا،:قالللأبد؟أمهذالعامناالفهرسوليا

النساءحجباب

محمدبنأحمدالحسنبوأأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8692

بنالواحدعبدحدثنامسدد،حدثناسعيد،بنعثمانحدثناعبدوبر،ابن

ائمعائشةعن،طلحةبنتعائشةحذثتنا،عمرةأبىبنحبيبحدثنازياد،

كف:الفهرسولقال.!عكمونجاهدنغزوشاإ:كتنللنبىقلت:قالتالمؤمنين

الحبئأدعفلا:عائشةفقالتمبرور".حجالحبئ،وأففملهالجهادأحسنلكن9

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)!جكالقهرسولمنهذاسمعتإذبعدأبدا

.مسذبعن

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوابوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8693

(1

(3

(5

.(2457)النساثىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالزهرىطريقمن(2619)والنسائى.بهكثير-

فىوسياتى.بهسفيانطريقمن(2886)ماجهوابن،(1172)داودوأبو،(3303)أحمداخرجه(

حفصة.ابىبنمحمدطريقمن(9936)

.(1721)عقبداودأبوذكره(

.(8690)فىتقدم(

نجاهدألا،اللهرسول"يا:عندهولفظه.بهزيادبنالواحدعبدطريقمن(24497)أحمدأخرجه(

.6؟كعم

معكم؟ونجاهدنغزوألا،اللهرسوليا:عندهولفظه.(1861)البخارى(
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النساءحجبابالحجكتاب

الجفالى،سعيدبنأحمدحدثنا،القاضىكاملبنأحمدببهرأبوأخبرنا:قالا

بنتعائشةعن،إسحاقبنمعاويةعن،سفيانحدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنا

ك!ييه:فقالىالجهادفىنساؤهاستأذنه:قالتالمؤمنينائمعائشةعن،طلحة

استأذنا:سفيانعنالفريابئوقال.(1)"الحججهادكن:أوالحبئ،"يكفيكن

.(2)((ئبحلاجهادكن:أوالحبئ."حسبكن:فظل،الجهادفىع!فهالنبئ

بكرأبوأخبرنا:قالازكرياوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8694

عن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثناسعيد،بنأحمدحدثنا،كاملبنأحمد

عن،المؤمنينأتمعائشةعن،طلحةبنتعائشةعن،عمرةأبىبنحبيب

.4عقبةبنقبيصةعن""الصحيحفىالبخارئرواهما.(3)نحوهجمييهالنبى

حليمبنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8695

سعد،ابنيعنىإبراهيمأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموخهأبوحدثنا،المروزئ

فبعث،الحجفىلمجيمالنبىلأزواجأذن4!فرعمرإن:قالىجذهعن،أبيهعن

يدنوألا:عثمانالناسفنادى،عوفيبنالرحمنوعبدعفانبنعثمانمعهن

علىالهوادجفىوهنالبصر،مدإلاإليهنينظرولاأحا،ظ74/51منهن

رص!وعثمانعوفبنالرحمنعبدونزلى،الشعب/صدروأنزلهن،الإبل

.(17861)فىوسيأتىبه.سفيانطريقمن(2875)والبخارى،(24383)أحمدأخرجه(1)

.(1472)الصغرىفىالمصنف(2)

وابن،(3074)خزيمةوابن،(2951)ماجهوابن،(2627)والنائى،(42224)أحمدأخرجه(3)

به.عمرةأبىبنجبطريقمن(3702)حبان

.(2876)البخارى(4)
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...الحجيجببوجودهالذىالسبيلبيانبابالحجكتاب

محمدبنأحمدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)دحأإليهنيقعدفلمبذنبه

مختصرا)2(.سعدبنإبراهيمعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8696

سليمانبنوسعيدمنصوربنسعيدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

قال،أسلمبنزيدعن،الذراوردىمحمدبنالعزيزعبدحدثنا:قالاجميعا

سمعت:قالواقدأبىعن،الليثىواقدأبىبنواقدعن:منصوربنسعيد

.(4)"(3)رصحلاظهورثم"هذه:الوداعحخةفىلأزواجهيقولجمتالفهرسول!

القهرضىالمؤمنينأمهاتمنوغيرهار!كنهاعائشةحجفىالثيخ:قال

الحبئوجوب،الخبرهذامنالمرادأنعلىدلالةلمج!اللهرسول!بعدعنهن

الزيادةمنالمنعلا،مزةالرجال!علىوجوبهبئنكما،واحدةمزةعليهن

أعلم.والله،عليه

فعلهمنتمحنإذاالحجيجببوجودهالذىالسبيلبيانباب

القاسمأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8697

.(02381)فىوسيأتىبه.سعدبنإبراهيمطريقمن8/021الطبهقاتفىسعدابنأخرجه(1)

.(0861)الخارى(2)

.البيوتفىيبطاتىاالحصيرجمعتخفيفا،الصادوتسكنبضمتينالحصر:الحصرظهورثم(3)

وتلزمنبيوتكنمنتخرجنتعدنلاأنكنأى،اليوتلزومعيكن:معناهالحصر.ظهورثم:وقوله

.395/1النهايةي!نظرالحصر.

به.الدراوردىطريقمن(1722)داودوأبوبه.منصوربنسعيدعن(21905)أحمدأخرجه(4)

.(1515)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.(02361)فىوسيأتى
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...الحجيجببوجودهالذىالسبيلبيانبابالحجكتاب

.قال:الفريابئحدثنا،مريمأبىابنأخبونا،الطبرانئأحمدبنسليمان

حدثناقالوا:حذيفةوأبوقبيصةحدثناحفص!،حدثنا،سليمانوأخبونا

محمرابنعنجعفر،بنمحبادبنمحمدعنيؤيد،بنإبراهيمعن،سفيان

الزأد"ال!بيل::قال؟الحجإلىال!بيلما،اللهرسوليا:قيل:قال

.(1)"والراحلة

مرسلا:!حمالنبىعنىالبصرالحسنحديثمنهذاروىوقد

بنأحمدبنمحمربناللهعبدأخبونا،الزوذبارىعلىبوأأخبونا-8ا698

يعنىداودأبوحدثنا،أيوببنشعيبحدثنا،بواسطالمقرئشوذببنعلى

عن!النبىسشل:قالالحسنعن،يونمصعن،سفيانعن،الحفرئ

.(2)((والراحلة"الزاد:قال،ال!بيل

منمحباسابنعنوروى،الخوزىيؤيدبنإبواهيملحديثشاهدوهذا

موقوفا)3(.قوله

(1)

(2)

(3)

سفيانطريقمن2/172والدارقطنى.بهحذيفةأبىطريقمن5/612تفسيرهفىجريرابنأخرجه

الترمذى:ولال.بهيزيدبنإبراهيمطريقمن(2896)ماجهوابن،(813،2998)والترمذى.به

بعضتكلموقد،الخوزىيزيدبنإبراهيمحديثمنإلاعمرابنحديثمننعرفهلاحديثهذا

و!روانوكيعرواه:1757/4الذهىوقال.حفظهقبلمنيزيدبنإبراهيمفىالحديثأهل

.(1871،9183)فىوسياتى.ضعيفوهوإبراهيمعنالفزارى

طريقمن(15934)شيةأبىابنوأخرجه.(2663)المعرفةوفى،(5741)الصغرىفىالمصنف

به.سفيان

.(15933)شيةأبىابنأخرجه
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4/328

...يثبتلابدنهفىالمضنوبابالحجكتاب

قادؤوهومركبعلىيثبتلابدنهفى(االمضنوباب

الحتيفريضةفيلزمهيستأجرهأويطيعهمنعلى

يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحىزكرئاأبو/أخبرنا-8699

،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،المزكى

أخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(مالذأخبرنا،الشافعئأخبرنا

أبووأخبرنا)ح(مالكعن،القعنبئحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمد

قتيبة،بنإسماعيلأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبد

سليمانعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحىحدثنا

رديفعباسبنالفضلكان:قالائهعباسبنالفهعبدعنيسار،ابن

إليهاينظرالفضلفجعل،تستفتيهخثعممنامرأ!فجاءته!ي!الفهرسول

الآخر،الشقإلىالفضلوجهيصرفيخ!الفهرسولفجعل،إليهوتنظر

شيخاأبىأدركتالحبئفىعبادهعلىالفهفريضةإن،الفهرسوليا:قالت

فىوذلك!نعمأ.:قالعنه؟أفأحبئ،الزاحلةعلىيثبتأنيستطيعلاكبيزا

عنمسلئمورواه،القعنبىعندا"الصحيحفىالبخارئرواه.(2)الوداعحخة

(3)

يحى.بنيحى

.(ىن)ض138صالمنيرالمصباح.الموتعلىاشرفحتىملازمامرضحامرضمنالمضنو:(1)

ومن،1/359ومالك،(1809)داودوابو،2/141والافعى.(2656)المعرفةفىالمصنف(2)

حبانوابن،(3031،3033)خزيمةوابن،(0264)والنسائى،(3238،3375)أحمدطريقه

(3989.3996).

.(4133/704)ومسلم،(5185)البخارى(3)
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...يثبتلابدنهفىالمضنوبابالحجكتاب

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-0087

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(الضئئعمربنعثمانحدثنا

الفهعبدبنإبراهيممسلمأبوأخبرنا،مادىبنإبراهيمبنالفهعبدمحمد

الماجشون،سلمةأبىبنالعزيزعبدأخبرنا،رجاءبنالفهعبدحدثنا:قالا

منامرأةجاءت:قالعباسابنعنيسار،بنسليمانعن،الرهرىعن

نإ،الفهنبئيا:فقالت،و75/51الوداعحخةعاملمج!النبئتستفتىخثعم

يستوىأنيستطيعلاكبيراشيخاأبىأدركتالحبئفىعبادهعلىالفهفريضة

(1)صص
."نعم":قالعنه؟احبئانعنهيقضىفهل،الراحلةعلى

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-1087

فذكره.العزيزعبدحدثنا:قالاسلمةوأبورجاءابنحدثنا،علىبنهشام

.(2)إسماعيلبنمودىسلمةأبىعنالبخارئرواه.بمعناه

ببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-2087

حدثنا،(3)هفلاعبيدبنمحمدحدثناالززاز،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

بنعمرحازمأبووحذثنا)ح(جريجابنحدثنا،الأزرقيوسفبنإسحاق

مسلم،أبوأخبرنا،نجيدبنإسماعيلعمروأبوأخبرنا،إملاءالحافظأحمد

عن،يساربنسليمانعن،شهابابنعن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثنا

به.مسلمى!أعن(726)الطرانىأخرجه(1)

.(4185)البخارى(2)

.26/50الكمالتهذيبوينظر)النرصى،*:م،4صفىبعده(3)
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329/4

...يثبتلأبدنهفىالمضنوبابالحجكتاب

نإ:فقالتلمجح!النبىإلىجاءتامرأةأنعباسبنالفضلعن،عباسابن

:قال؟عنهأفأحبئ،البعيريركبأنيستطيعلاكبيرشيخوهوالحبئأدركأبى

أدركتهأبىإن:الأزرق(1)روايةوفى،عاصمأبىحديثلفظ."هض"حجى

منمسلموأخرجه،عاصمأبىعنالبخارئرواهالحبئ)2(.فىاللهفريضة

.(3)جريجابنعنآخروجه

ببغدافى،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-3587

،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبدمحمدأبوأخبرنا

:قالمرةغيرالرهرئسمعت:قالسفيانحدثنا،الحميدئبكرأبوحدثنا

خثعممنامرأةإن:يقولعباسابنسمعت:قاليساربنسليمانسمعت

فىاللهفبريضةإن:فقالت،ردفهوالفضلالنحرغداةلمجتالفهرسولسألت

علىيستمسكأنيستطيعلاكبيرشيخوهوأبىأدركتعبادهعلىالحبئ

انهاحفطىهكذا:سفيانقال"نعم".:قال؟عنهيحبئأنترىفهل،الراحلة

نأترىفهل:الحديثهذافىيقولوغيرىعنه؟يحبئأنترىهل:قالت

عنالرهرىعنأؤلاحذثناهديناربنعمرووكان:سفيانقالعنه؟أحبئ

:قال؟اللهرسولياذلكينفعهأو:فيهفقال،عباسابنعنيساربنسليمان

فتففدته،حذشنماهالزهرئداجماءفلفا/فقضاه".دينأحد!علىلوكانكما"نعم،

.2/496الكمالتهذيبوينظرأابن!.:مفىبعده(1)

وأحمدبه.مسلمأبىعن(720)الطبرانىوأخرجه.(284)جزثهفىالرزازعمروبنمحمد(2)

به.جريجابنطريقمن(3030)خزيمةوابن،(928)والترمذى،(1822)

.(1335/804)ومسلم،(1853)البخارى(3)
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...يثبتلابدنهفىالمضنوبابالحجكتاب

.(1)وزمععنهرواهائذىالكلامهذايقلفلم

وأبوال!وسئاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8754

بنالعباسحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا:قالواالسلمئالرحمنعبد

سليمانعن،الزهرىحذثنى،اعئالأوزحدثنا،أبىأخبركأ،مزيدبنالوليد

لمج!اللهرسولاستفتتخثعممنةمرأاأنأخبرهعباسبناللهعبدأن،يسارابن

نإ،اللهرسوليا:فقالت!واللهرسولرديفوالفضلالوداعحجةفى

يستوىأنيستطيعلاكبيراشيخاأبىأدركتعبادهعلىالحجفىالفهفريضة

51رو.(2)"معن":ك!حواللهرسوللهافقال؟عنهأحبئأنيقضىفهل،الراحلةعلى

الأوزاعى)3(.عنالفريابىعنالبخارى

:قالواوغيرهماعمروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-5587

الصغافئ،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنالرحمنعبدعن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،عدىبنزكرياأنجرنا

عن،أبيهعن،الحسينبنعلىبنزيدعن،المخزومىعياشبنالحارث

قالت:شابةخثعممنامرأةأنعلى،عن،رافعأبىبناللهعبيد

فىعبادهعلىالفه(ظ75/51فريضةأدركتهكبيرشيخأبىإن،اللهرسوليا

والنسائى،(1890)أحمدوأخرجه.(507)والحمدى،729/2،730سفيانبنيعقوب(1)

.(9940)فىوسيأتىبه.عيينةبنسفيانطريقمن(3032،3042)خزيمةوابن،(2634)

.(2472)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه

به.الأوزاعىطريقمن(5054)والنسائى،(4930)أحمدأخرجه(2)

.(4399)البخارى(3)
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...يثبتلابدنهفىالمضنوبابالحجكتاب

)نعمإ)1(.:قالعنه؟أؤذيهاأنعنىفيجزئ،أداءهايستطيعلاالحبئ

نأعنهيجزئفهل:فيهوقالعمر،بنعثمانعنالذراوردئورواه

عنه؟أؤذيها

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرتاأبووأخبرنا-6870

بنعمروأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،الزبيعاخبرنا،الأصبئمالعباسأبوحدثنا

الحارثبنالزحمنعبدعنمحمد،بنالعزيزعبدعن،سلمةأبى

:وقال.(3)دنفأقد(2)خيشأبىإن:قالانهإلانحوهلإسنادهفذكره.المخزومى

.(4)شابة:قولهيذكزولم"نعم".:فقالعنه؟أؤذيهاأنعنهيجزئفهل

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-8707

لنعماناأخبرض!،شعبةحدثنا،داودبوأحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

يا:قلت:قالالعقيلىرزينابىعن،الثقفىأوسبنعمروعن،سالمابن

:قال.()الظعنولاالعمرةولاالحبئيستطيعلاكبيرشيخأبىإن،اللهرسول

واعتمز")6(.أبيكعنإحج

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

خزيمةوابن،(0130)ماجهوابن،(885)والترمذى،(1922)داودوأبو،(562)أحمدأخرجه

وصححه.نجحوه(24136)فىوسيأتى.بهعياضبنالحارثبنالرحمنعبدطريقمن(2837،2889)

.(1691)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهالترمذى.

.أكبيره:والأم،سفىبعده

.3/475الهاية.الكلاممنبالمحزفتكلمأفند:

.2/114والافعى،(2658)المعرفةفىالمصنف

.619/1قتيبةلابنالحديثغريب.الخروج:الظعن

والنسائى-،(093)مذىوالتر،(0181)داودوأبو،(18461)أحمدواخرجه.(1871)الطيالسى
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...يثبتلابدنهفىالمضنوبابالحجكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8708

الزبيع،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنالفهعبدعن،الزبيربنيوسفعن،مجاهدعن،منصورعن،جريرحدثنا

أبىإن،اللهرسوليا:فقاللمججيمالنبىإلىخثعممنرجلجاء:قالالزبير

عليه،مكتوبوالحجالرحلركوبيستطيعلاكبيرشيخوهوالإسلامأدرك

أبيكعلىكانإن"أرأيت:قال.!:قال."؟ولدهزب!عا))أنت:قال؟عنهفأحجأ

.(1)"هنع"فاحجج:قال.نعم:قال.((؟يجزئذلكأكانفقضيتهدين

هكذا.الحميدعبدبنجريرفرواهمنصورعلىهذافىاختلف

عنمجاهدعنمنصورعنالضمدعبدبنالعزيزعبدورواه-8709

ابنعن،يوسفبنالزبيرأوالزبيربنيوسف:لهيقالالزبيرلابنمولى

أبىإن:فقالمي!جملالنبىإلىرجلجاء:قالترصهازمعةبنتسودةعن،الزبير

دينأبيكعلىكمان"لو:ع!فهاللهرسولفقاليحبئ.أنيستطيعلاكبيرشيخ

بوأأخبرناه.((أبيكعنخبئ،أرحئم"فالفة:قال.نعم:قال."؟كنمقبلعنهفقضيته

بنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسن

.(2)فذكرهالصمد.عبدبنالعزيزعبدحدثنا،بكبرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوب

طريقمن(3991)حبانوابن،(0430)خزيمةوابن،(2906)ماجهوابن،(0262،2636)=

.(1595)داودأبىصحيحفىالالبانىوصححهء(8827)فىوسيأتىبه.شعبة

ضعيفنىإسنادهالألبانىوضعف.بهجريرطريقمن(2637)والنسائى،(51216)أحمدأخرجه(1)

.(461)النسانى

=وقالبه.الصمدعبدبنالعزيزعبدطريقمن(1879)والدارمى،(27417)أحمدأخرجه(2)
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33؟/4

...يثبتلابدنهفىالمضنوبابالحجكتاب

ابنعنالربيرابنلالموئىعنمجاهدعنمنصورعنإسرائيلورواه

.فذكره.اللهرسوليا:قالتسودةأنالزبير

.(1)!جملالنبىعنالزبيربنيوسفعن:فقالمنصوبىعنالثورىوأرسله

.(2!صالنبىعنالزبيرابنعنالزبيربنيوسفعن:مجاهدعنوالصحيح2

البخارى)3(.قالهكذلك

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-0871

الحكم،عبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا

عن،تميمةأبىبنأتوبعن،أنسبنمالكأخبرك!،وهبابنأخبرنا

نإ:فقالكحيهالنبئأتىرجلاأن،عباسبناللهعبدعن،سيرينابنمحمد

ربطتهاوإن،تستمسكلاالبعيرعلىنركبهاأننستطيعلاكبيرةامرأةأفى

ابنعنسيرينابنروايات.(4)"معنإ:قالعنها؟أفأحبئ.تموت/أنخفت

أبىعنسيرينابنعنجميلةأبىبنعوفعنروىوقد.مرسلةيمونعباس

كلير(5)
أعلم.والله،اصخاتوبوروايه،هريرة

(1

(3

(5

.ثقاتورجاله:3/282المجمعفى=الهينمى

إسنادهوضعفالزبير.ابنعنيوسفعن:وعندهما.(2643)والنسائى،(20161)أحمدأخرجه(

.(168)النسائىضجففىالألبانى

.4ص:منصقط(2-

.137صالكبيرعللهفىالترمذىعنهرواه(

الحجةفىالحنبنمحمدوأخرجه.ا16صحاتمأبىلابنالمراسيلوينظر،(158)وهبابن(

."عباسابنعنرجلعنسيرينابن)عن:وفيه،بهمالكطريىمن2/229المدينةأهلعلى

.(3038)خزيمةابنأخرجه(
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زادا...يجدولاالمشىيطيقالرجلبابالحجكتاب

راحلةولازادايجدولاالمشىيطيقالرجلباب

الحجعليهيوجبانيب!فلا

لاأنعلىتدلق!صالنبىعنأحاديثروىقد:اللهرحمهالشئافعئقال!

منقطعة،منهاأنمخير،أطاقهوإنالحجإلىأحدعلىالمشئ،و76/51يجب

:الذىالحديثذكرثم.(1)تثبيتهمنالحديثأهليمتنعماومنها

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرناه-1871

سعيدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

إلىقعدنا:قال!جعفربنعبادبنمحمدعن،يزيدبنإبراهيمعن،سالماب!

؟الحاجما:فقال!لمجحواللهرسول!رجلسأل!:يقول!فسمعته،عمربنالفهعبد

أفضل؟الحجةأى،الفهرسول!يا:فقال!اخرفقام."(2)التفل"الشعث:قال!

"زاد:قال!؟السبيلما،اللهرسول!يا:فقال!اخرفقام."(3)جتلاو"العج:قال!

.(4)"وراحلة

وإنما.تثبيتهمنالعلمأهليمتنعمامنها:بقولهالشافعئعىائذىهذا

أهلصعفهوقد،الخوزىيزيدبنبإبراهيميعرفالحديثلأن؟منهامتنعوا

عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبو.أخبرنا()بالحديثالعلم

.2/611لأما(1)

الحديثغويب.رائحتهوتسغيربدنهيشعثحتىوالدهنالطيبيهجرأنالحاجصفةأنيريد(2)

.263/2للخطابى

.1/279عيدلأبىالحديثغويب.الهدىدماءسيلان:والثج،بالتيةالصوترفع:العج(3)

.(9183)فىوسيأتى.(8697)فىوتقدم.ا2/16والافعى،(2662)المعرفةفىالمصنف(4)

.(132)فىتقدم(5)

-215-



زاذا...يجدولاالمشىيطيقالرجلبابالحجكتاب

أبىبنسعيدبنأحمدحدثنا،سليمانبنأحمدبنعلئحدثنا،الحافظ

روىالخوزئيزيدبنإبراهيم:يقولمعينبنيحىسمعت:قالمريم

.(1)بثقةليسهذا،عئادبنمحمدحديث

بنمحمدعنعميربنعبيدبنالفهعبدبنمحمدرواهوقد:الشيخقمال

.(3)ديزيبنإبراهيممنأضعفأنهإلا،(2)دائع

-(4)

،عباببنمحمدعنحازمبنجريرعنالحخاجبنمحمدأيضاورواه

.(متروذ)الحخاجبنومحفد

عنأنسعنقتادةعنسلمةبنوحضادعروبةأبىبنسعيدعنوروى

وهضا.إلاأراهولاوالزاحلة)6(،الرادفىعقيكالنبى

أبوحدثنا،المؤفلبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنافقد-8712

الوفاب،عبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرئالفهعبدبنعمروعثمان

الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا

إيىاشتطاعمنانبيتحبئالاصعلى!ولئه:وجلعرالفهقولعنسئل:قال

.227/1عدىلابنالكامل(1)

.227/1الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

والتعديلوالجرح،142/1الكبيرالتاريخ:فىعميربناللهعبدبنمحمدعلىالكلاميظر(3)

.3/80الجرزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،257/2جانلابنوالمجروحين،7/030

.218/2الدارقطنىأخرجه(4)

الجرح:فىعليهالكلاميظربغدادى.،الهاشمىاللهعبدأبوالمصفرالحجاجبنمحمدهر(5)

.ه"3/9الاعتدالوميزان،2/282بغدادوتاريخ،2/296والمجروحين،7/234والتعديل

.2/216الدارقطنىأخرجه(6)
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زادا...يجدولاالمشىيطيقالرجلبابالحجكتاب

وجد"من:قالال!بيل؟ما،اللهرسوليا:قيل:قال!.،97:عمرانالأسبملا!

مرسلا.!يخيمالنبىعنالحسنعنقتادةعنالمحفوظهوهذا.(1)"وراحلةزاذا

عنالشافعئورواه.(2)الحسنعنعبيدبنيونسرواهوكذلك

.(3)يونسعنالوهابعبد

عنعبيدبنيونسعنالثورىسفيانعنأعينبنعتابورواه-8713

قال!:؟الحجإلىال!بيلما:ك!حمالنبئسشل:قالتعائشةعنأمهعنالحسن

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبو.أخبرناه"والراحلة"الزاد

بن-عتابكتابفىوجدت:قال!حاتمأبىبنالزحمنعبدحدثنا،حيان

.عتابعناخروجهمنوروى.(4)فذكره.أعين

يزيدبنإبراهيموحديثمنها،شىءيصحلاأخرأحاديثفيهوروى

منقطعا.كانوإنالبصرئالحسنرواهبائذىأكدناهوقدأشهرها،/

الطرائفئ،الحسنأبوحدثنا،إسحاقأبىبنازكرياأبوأخبرنا-4187

صالح،بنمعاويةحدثنى،صالحبنالفهعبدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا

(1)

(2)

(3)

(4)

به.سعيدطريقمن613/5تفسيرهفىجريرابنأخرجه

،612/5،613تفسيرهفىجريروابنتفسير(،-518)سننهفىمنصوربنسعيدأخرجه

إلىصحيحوسنده:2/122التلخيصفىحجرابنوقال.(8698)فىوتقدم.2/182والدارقطنى

وهما.إلاالموصولأرىولا،الحسن

.(2662)عقبالمعرفةفىالمصنفأخرجه

طريقمن3/332الضعفاءفىوالعقيلىبه.حاتمأبىابنطريقمن217/2الدارقطنىأخرجه

ضعيفة،كلهاوطرقها:الحديثرواياتسردبعد2/221التلخيصفىحجرابنوقالبه.عتاب

مسندا.ذلكفىالحديثيثبتلا:المنذرابنبكرأبوقال
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...وراحلةزادايجدالرجلبابالحجكتاب

حبئالاسعل!ودئه:تعالىقولهفىعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن

ثمنلهويكون،العبدبدنيصحأنال!بيل:قال!سبيلا!.إيىاستطاعمناتبيت

.(1)هبيجحفأنغيرمنوراحلةزاد

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدأخبرنا-8715

حدثنا،المخزومئاللهعبيدأبوحدثنا،صاعدابنمحمدأبوحدثنا،الحافظ

عطاء،بنعمرأخبرنحما:قال!جريجابنعنالمجيد،وعبدسليمانلنهشام

الرادالسبيل:ر!جبهالخطاببنعمرقول!مثلعباسابنعن،عكرمةعن

والزاحلة)2(.

ماشيافيحجوراحلةزادايجدزجل11باب

الأجرزيادةفيهيحتسب

المزكىإسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-6871

حدثنا،محمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا:قالا

.وعنمحمدبنالقاسمعن؟عونابنحدثنا،زريعبنيزيدحدثنامسدد،

أيصدر،اللهرسول!يا:عائثة(ظ76/51قالت:قالا،الأسودعنإبراهيم

فاخرجىطهرتفإذا"انتظرى،:!افقالواحد؟بنسكوأصدربنسكينالناس

.(3)"كبصنوعنائكقدرعلىولكنهوكذا،كذامكانا"شيناثممنه،فأهفىالتنعيمإلى

به.صالحبنالفهعبدطريقمن5/610تفسيرهفىجربرابنأخرجه(1)

.2/812الدارقطنى(2)

القهعبدأبىعنالمزاحمى(ومحمودطالبأبىبنمكىحديث-563)حدلثةأجزاءمجموع(3)

.(8721)فىوسياتىبه.يعقوببنمحمد
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...وراحلةزادايجدالرجلبابالحجكتاب

عناخروجهمنمسلموأخرجهمسذد،عن""الصحيحفىالبخارىرواه

(1)

عونبن

سعيدوأبوال!لمئالرحصعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8717

بنإبرا!محدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابن

ما:قال!عباسابنعن،عطاءعن،جري!ابنعن،وهبابنحدثنامنقذ،

ماشيا)2(.أحجلمأنىعلىاسىماشىءعلىاسى

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8718

النفيلئ،محمدبناللهعبدحدثنا،مهدىبنأحمدحدثنا،الصفارالفهعبد

عميربنعبيدبناللهعبدأن،الوليدبنالفهعبيدحدثنا،معاويةبنزهيرحدثنا

لمأنىإلاشبابىفىفاتنىشىءعلىندمتما:عباسابنقال:قال!حدثهم

وإدنماشياحجةوعشرينخمسةعلىبنالحسنحبئولقدماشيا.أحبئ

الخفيعطىإنهحتىمزاتثلاثمالهاللهقاسمولقد،معهلتقادالنجائب

على.بنالحسنعنروايةذلكيقولغميرابن0(3)النعلويمسأ

ضعف:وفيهمرفوعحديحثعباسابنعنفيهروىوقد

،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافأالفهعبدبوأأخبرناه-9871

.(1121/621)مسلمو،(7871)البخارى(1)

.عاصابنعنآخرطريقمن518/16تفسيرهفىجريروابن،(15986)شيبةأبىابنأخرجه(2)

مكةأخبارفىوالفاكهىبه.المصنفطريقمن13/242،243تاريخهفىعساكرابنأخرجه(3)

طريقمن3/169والحاكماوله.علىمقتصزابهالوليدبناللهعبيدطريقمن(840)1/396

اخره.علىمقتصرابهاللهعبيد
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...زيادةمنفيهلماالركوباختارمنبابالحجكتاب

حدثنا،الكندئالمغراءأبىبنفروةحدثنا،الأسدىموسىبنبشرأخبرنا

ابنمرض:قالزاذانعنخالد،أبىبنإسماعيلعن،سوادةبنعيسى

كج!الفهرسولسمعتإنى،بنئيا:لهمفقالوأهلهبنيهإليهفجمععباس

حسنةسبعمائةخطوةبكللهكيبإليهاررجعحتىماشي!مكةمنحبئ"من:يقول

بمائةحسنةكل:قال؟الحرمحسناتومما:بعضهمفقال.!الحرمحسناتمن

مجهولى)2(.وهوهذاسوادةبنعيسىبهتفزد.(1)حسنةألف

حدثنا،البصرئعثمانأبوأخبرنا،الريادئطاهرابوأخبرنا/-332/40872

أبىابنعن،سفيانحدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمد

حجامال!لاوالضلاةعليهماوإسماعيلإبراهيمأنمجاهد،عن،نجيح

(3)ء
سيين.

النفقةزيادةمنفيهلماالزحوباختارمنباب

راحبا،حجكح!اللهرسولوأنللرعاء،والإجمام)4(

جيواللهرسولصفعماحلفىوالخير

حدثنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينابوأخبرنا-1872

عن،عونابنأخبرنا،عطاءبنالوقابعبدحدثنا،(الفخام)الوليدبنأحمد

به.صوادةبنعيسىعنطرقمن(60261)والطبرانى،(1279)خزيمةبناوأخرجه.1/064الحاكم(1)

/3الاعتدالويزان،7/236حبانابنوثقات،6/277والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر(2)

.4/396الميزانولان،313

به.سفيانطريقمن518/16تفسيرهفىجريروابن،(15987)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(مم)ج427/31التاجينظرإراحتها.:النفسإجمام(4)

.4ص،الأصل:فىلي!(5)
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...زيادةمنفيهلماالركوباختارمنبابالحجكتاب

المؤمنينأمقالتقالا:الهماالقاسمعنعونوابنالأسود،عنإبراهيم

أبىابنعمروأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(!ؤالفهلرسول

ابنحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرناجعفر،

.وعنالمؤمنينأمعنالأسود،عن،إبراهيمعن،عونابنعن،علئة

بنسكينالناسيصدر،الفهرسوليا:قلت:قالتالمؤمنينائمعن،القاسم

منه،فأهفىميع!ئلاإلىفاخرجىطهرتف!ذا"انتظرى،:قال.واحدبنسكوأصدر

:قالأودا.نصبكقدرعلىولكنها"غدا،:قالأظنه:قالوكذا".كذاعندالقيناثم

بكرأبىعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)فشعاللهرسولقالكماأوأنفقتكإ.

.(2)شيبةأبىابن

أخبرنا،إملاءالأصبهاك!يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-8722

محمدبنالعباسحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

عن،ال!ائببنعطاءعن،عوانةأبوحدثنا،حفادبنيحىحدثنا،الذورئ

قال:قالالأسلمىبريدةأبيهعن،بريدةبنالفهعبدعن،الضبعىزهيرابى

ضعفاإ)3(.سبعينوجلعزالفهسبيلفىكالئفقةالحبئفى)الئفقة:عيناللهرسول

زكرياوأبوببغدادبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-8723

خزيمةوابن،(4233)الكبرىفىوالنسائى،(15924)أحمدوأخرجه.(13161)شيبةأبىابن(1)

.(8716)فىوتقدمبه.عيةابنطريقمن(3027)

.(126/1211)مسلم(2)

عوانةأبىطريقمن(00023)وأحمدبه.حمادبنيحيىطريقمن(65)مسندهفىالرويانىأخرجه(3)

ابنثقاتفىقرجمهو:قلنا.اكلالضبعى.أعرفولا،غريبهذا:4/1712الذهبىوقالبه.

.(229)3/63الكبيرالبخارىوتاريخ،(7498)حبان
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...زيادةمنفيهلماالركوباختارمنبابالحجكتاب

بنمحمدبنأحمدسهلأبوأخبرنا:قالابنيسابورالمزكىإسحاقأبىابن

حدثنا،المدائنئروحبنالفهعبدحدثنا(و77/51،القطانزيادبنالفهعبد

:قالعباسابنعن،عكرمةعن،ديناربنعمروعن،ورقاءحدثنا،شبابة

لىإفيحجون.متوكلوننحن:ويقولونيتزؤدونولايحخوناليمنأهلكان

الزادخيرفإث!وتزؤدوأ:وجلعرالفهفأنزل،الناسفيسألونمكة

عنبشربنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.،197:البقرةأالئقوى!)1(

8-(2)

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-8724

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

بنثمامةعن،ثابتبنعزرةحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،بكرأبىبنمحمد

شحيحا،يكنولم،رحلعلىيحجكانمالكبنأنسأن،أنسبنالفهعبد

فىالبخارىأخرجه.(3)ملتهزاوكانترحلعلىحبئجم!الفهرسولأنوحدث

.(4)ربكبأبىبنمحمدوقال:فقال""الصحيح

المقرئحامدأبىابن(حامد)وأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8725

الكبرىفىوالنسائى.بهشبابةطريقمن(1730)داودابووأخرجه.(1981)الشعبفىالمصنف(1)

به.ورتاءعنسمانطريقمن(8790،11033)

.(2351)البخارى(2)

.2/124الفائق.والمتاعالطحامعليهيحملالذىالبحير:الزاملة(3)

به.بكرابىبنمحمدطريقمن(3754)حبانابناخرجهوالحديث

.(1751)البخارى(4)

.،محمدأ:الأصلحاشيهةفى(5)
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...3زيادمنفيهلماالركوباختارمنبابالحجكتاب

أبوحدثنا:قالواالفوارسأبىابنصادقوأبوالقاضىالحسنابنبكروأبو

حدثنا،النضرأبوحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

بنافمرت،الضدر)1(يومعمرابنمعصدرت:قال!أبيهعن،سعيدبنإسحاق

نأث!حأمن:اللهعبدفقال!الخزم)2(،إبلهموخطمالأدمرحالهميمانيةرفقة

فىقدمواإذوأصحابهع!يهاللهبرسولالعامالحجوردترفقةأشبهإلىينظر

الزفقة)3(.هذهإلىفلينظرالوداعحجة

أبىابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8726

أبوحدتناقالوا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحسنابنبكروأبوإسحادتى

سعيدأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبتمحمدأخبرنا-الأصمهو-العباس

مناليمتأهلمنرجل/الكناضتحكيمبناللهعبذحدثنى،القرسئبشيرابن

الله!رسول!حبىعيناىأبصمرت:قال!الضبابىمةقدابنبشرعن،مواليهم

وهوبولانية)4(قطيفةتحته،قصواءحمراءلهناقةعلىالناسمعبعوفاتواقفا

هذا:نو!وق!والناش.((يمةولاهماءولاوياءغيوحجةاجعلها"اللهم:يقول

حكيم،أبايا:فقلتحكيمبنالفهعبدفسألت:بشيربنسعيدقال.ع!عاللهرسول

.(5)لتسمعآدانهاتبترالنوقفإن،الأذنينالمبترةأحسبها:قال؟القصوىوما

المعجم.أماكنهمإلىمكةعنفيهيصدرونالناسلأن؟النحرأياممنالرابعاليوم:الصدريوم(1)

-1/051الوسيط

.2/30النهاية.الحباللحانهمنيتخذشجر:الخزم(2)

.(6191)فىوتقدمبه.النضرأبىعن(1660)أحمدأخرجه(3)

.163/1النهاية.موضعاسم،بولانإلىمنسوبة:بولانية(4)

لين.إسناده:4/1317الذهبىوقال.بهالحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدعن(2836)خزيمةابنأخرجه(5)
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الحجكتاب

للحجالاستسلا!باب

للحجالاستسلافباب

أخبرنا،الإسماعيلئبكبربوااخبرنا،لأديباعمروبواأخبرنا-8727

عن،سفيانعن،وكيعحدثنا،كتابهمنإسحاقبنهارونحدثنا،الحضرمئ

:قال،ويحبئيستقرضالزجلعنيسألأوفىأبىابنسمعت:قالطارق

لهيكونأنإلايستقرضلا:نقولوكنا:قاليستقرض.ولاالفهيسترزق

.(1)
.ولاء

يهلا!ثيخدمهرجلمننفسهيؤاجرالرجلباب

حجهفيجزئهل!كجا!ثجمالهيحرىأومعه،بالحج

الأصثم،العباسأبو-ضدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-8728

عن،جريجابنعن،د!سومسلمأخبرنا،الشثافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا

القومهؤلاءمننفسىأؤاجر:فقالسالهرجلاأن،عباسابنعنعطاء،

نصيمبلهز!أؤليهكنعم:عباسابنفقالأجر؟أمحر،المناسكمعهمفانسك

.،202:البقرةأا!ساب!)2(وألبسردجكسبوأئئا

أبوحدثنا،كتابهأصلمنال!لمئالزحمنعبدابواخبرنا-8729

بنأحمديعنىالتئادحدثناإملاء،الضبغئالعتكئالقاسمبنمحمدمنصور

جبيربنسعيدعن،البطينمسلمعن،الأعمشحدثنا،نعيمأبوحدثنا،نصر

به.وكغعن(16097)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.2/116والافعى،(3665)المعرفةفىالمصنف(2)
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رجلء..منثفسهيؤاجرالوجلبابالحجكتاب

الحخعإلىنفسىأكويتإثى،ظ77/51:فقالعياسابنإلىرجلجاء:قال

اثذينمنأنت:قالعنى؟ذلكأفيجزئ،أحبئأنعليهم(1)واشترطت

*(2)!الحسابسردجواللهكسبؤأئتافصحيمبلهؤ!أؤلبهك:الفهقال

سعيد.كنالجزرىالكريمعبدرواهوكذلك

أخبرنا،إسحاقأبنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5873

بنالعلاءحدثنازياد،بنالواحدعبدحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبو

الوجه،هذامنأكرىرجلاكنت:قالالتيمئأمامةأبوحدثنا،المسئب

أبايا:فقلتعمرابنفلقيتحخ.لكليسإنه:يقولون(3)أناسوكان

إنه:صريقولونأناساوإن،الأوجههذهفىأكرىرجلإنى،الزحمنعبد

عرفاتمنوتفيضبالبيتوتطوفوتلئىتحرمألست:فقال.حخلكليس

إلىرجلجاءحخا؟لكفإن:قالبلى.:قلت:قالالجمار؟وترمى

فلمجمحمالفهرسولعنهفسكت،عنهسألتنىمامثلعنفسألهلمجقهالفهرسول

ئنفضلأتتتغوأأننجاخعلئم!ليس:الايةهذهنزلتحتىيجبه

:وقالعليهالايةهذهوقرألمجمالفهرسولإليهفأرسل،،198:البقرةأزئبئم!

+(4)
حجلأ."للث

)وأشرطت".:الأصلفى(1)

من(53551)ضيبةأبىوابن.بهنعيمأبىطريقمن74صالمصاحفكابفىداودأبىابنأخرجه(2)

به.الأعمشطريق

.االناس9:مفى(3)

-العلاءطريقمن(5130)خزيمةوابن.بهمسددعن(1733)داودأبووأخرجه.1/449الحاكم(4)
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الحجكتاب

الحجفىالتجارةباب

الحجفىالتجارةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8731

حدثنا،اللهعبدبنعلئحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

وذوومجنةعكاظكانت:قالعباسابنعن،دينابىبنعمروعن،سفيان

فيها،التجارةمنتأثمواالإسلامكانفلضا،الجاهلتةفىأسواقاالمجاز

مواسمفىربكممنفضلاتبتغواأنجناحعليكمليسا:وجلعرالفهفأنزل

.(2)وغيرهالفهعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)(ئبحلا

العقبئالعباسبنحمزةأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8732

ابنحدثنا،الحنفئبكرأبوحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،ببغداد

القاضىالحسنبنالزحمنعبدحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(ذئبأبى/4/334

أبىابنحدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذان

نأ،ر!عبهعباسبىابنعن،عميربنعبيدعن،رباحأبىبنعطاءعن،ذئب

ومواسمالمجازذىوسوقوعرفةبمنىيتبايعونكانواالحبئأؤلفىالناس

وصححه.(11771)فىوسياتىبه.التمىأمامةأبىيئطرمن(6434)وأحمدبه.المسيبابن=

.(1525)داودأبىصحيحفىالألبانى

وابنعباسوابنمسعودابنوقرأ:حيانأبووقال.بهسفيانطريقمن(3894)حبانابنأخرجه(1)

لسوادمخالفلانهتفشرا؟هذاجعلوالأولى،(الحجمواسمفىربكممن)فضلأ:الزبير

،1/265للسيوطىالإتقانوينظر.ا03/2المحيطالبحر.الأمةعليهأجمعتالذىالمصحف

266.

.(2050،2098،4519)البخارى(2)
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الحجإمكانبابالحجكتاب

جناخعليكماليس:وتعالىتباركاللهفأنزل،حرئموهمالبيعفخافوا،الحج

فحذثنى:قالروايتهفىآدمزادالحبئ(.مواسمفىربمممنفضلاتبتغواأن

.(1)المصحففىيقرؤهاكانأنهعميربنعبيد

الحجنا!مإباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8733

ليث،عن،شريذحدثنا،شاذانأخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

حاج!أومرض،يحبشهلم"من:قالر!عالنبىعن،مةماأبىأعن،سابطبناعن

وإناوهذنصرانتا")2(.أويهودياشاءإنفليمت،يحبئولمجائر،سلطانأو،ظاهرة

ل!نه:الخطاببنعمرقولمنشاهذفلهقوىغيرإسنادهكان

الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8734

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:الضيدلانئ

نأ،نعيمبنالفهعبدأخبرنى:جريجابنقال:قالحخافيحدثنا،إسحاق

أنه،أخبرهغنمبنالزحمنعبدأن،أخبرهالأشعرىالرحمنعبدبنالضمحاك

ثلاثيقولهانصرانثا-أويهودثاليمت:يقولل!بهالخطاببنعمرسمع

أحجهافحجة؟سبيلهوخليتسعةلذلكوجد،يحجولمماترجلمزات-

.23.صمجاهدوتفسير،449/1،481،482والحاكم،(2669)المعرفةفىالمصنف(1)

فىالألبانىوصححه.بهذئبأبىابنطريقمن(5430)خزيمةوابن،(1734)داودأبووأخرجه

.(1526)داودأبىصحيح

به.شريكطريقمن(1826)الدارمىأخرجه(2)
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غزوأوعمرةأولحجالبحرركوببابالحجكتاب

ولغزو!لىيشك-نعيمابنسبع-اوغزواتلستمنإلئأححثصرورة)1(وانا

فيهما.يشكنعيبمابن.سبعأوحخاتلستمنإلئأححثأحخعمابعدأغزوها

غزوأوعمرةأولحجالبحررحوبباب،و78/51

بنأحمدبكبرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8735

عن،سليمانبنسعيدحدثنا،سختويهبنسهلبنالحسنأخبرنا،إسحاق

بنبشيرعن،طريفبنمطزفعنعمر،بنوصالحزكريابنإسماعيل

إلابحرارجليركبنالا:بئلفهارسولقال:قالعمبروبنالفهعبدعن،مسلم

.(2)"ازحبالثاروتحتنازاالبحرتحتوإنحاخا،أومعتمزاأوغازئا

بنبشيرعن،الفهعبدأبىبشرعن،مطزفعن:فيهوقيل-8736

ابنبكربوأأخبرنا،الروذبارئعلىبوأ.أخبرنماهعمروبناللهعبدعن،مسلم

زكرئا،بنإسماعيلحدثنا،منصوربنسعيدحدثناداود،أبوحدثنا،داسة

البحرإ)3(.-رركبالا:وقال،فذكرهمطزف.عن

الأصبهاخ!،الفهعبدبنإبراهيمأخبرنا،الفارسئبكرأبوأخبرطوقد

يصخلم:البخارئإسماعيلبنمحمدقال:قالفارسابنأحمدأبوحدثنا

.(9853)عقبصيأتىماينظر(1)

.(18811)فىوصيأتى،بهزكريابنإسماعيلطريقمن2/041-تاريخهفىالبخارىأخرجه(2)

ماوينظر.(2393)منصوربنوصعيد،(2489)داودوابو،(498)والنثورالبصثفىالمصنف(3)

.(11189)عقبصيأتى
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غزوأوعمرةأولحجالبحرركوببابالحجكتاب

هذا.مسلمبنبشيرحديثيعنى.احديثه

المحبوبئ،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8737

شعبةعنداود،أبوأخبرنا،غيلانبنمحمودحدثنا،الموجهأبوأخبرنا

لاالبحرماء:قالأنهعمروبناللهعبدعن،ايوبابىعن،قتادةعن،وهفام

عدحتىنارا.ثم،ماءثثم،نازاالبحرتحتإن؟جنابةمنولاوضوءمنيجزئ

موقوفا.روىهكذاأنيار)2(.وسبعةأبحبرسبعة

اللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينابوأخبرنا-8738

بنالضخاكعاصبمأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

قال:قاليعلىعن،يعلىبنصفوانعن،حيىبنمحمدحذثنىمخلد،

.(29:الكهفأسرادقهأ!بهئمأصارو!ناراتلاثم."جهنمهو"البحر:ؤ!مجاللهرسول

.(3)ادبأقطرةمنهتصيبنىلاوالفهأبدا،أدخلهلاوالفه:يعلىقال

بنعلئالحسنأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-8739

صالح،بناللهعبدحدثناخالد،بنعمروبنمحمدحدثنا،المصرىمحمد

.2/051الكيرالتاريخ(1)

ثتبهلثلاواوىوهوأنيارعلىجمعتهـانما،الواومنلأنها؟أنواروأصلها،نارجمعايلانيار:(2)

.3/315الأحوذىتحفةينظرالنور.بجمع

الذهبىوقال.بهقتادةعنهثامعنالطيالسىداودأبىعن(0341)شيبةأبىابنأخرجهوالحديث

صحيح.المرتوفهذا:4/1715

أبىعن(01796)أحمدوأخرجه.1/803والتاريخوالمعرفة.(974)والنثورالبعثفىالمصنف(3)

قلنا:.اكلحص.ابنأعرفلا:4/1715الذهبىوقال.بهمحمدعنأميةبنالقهعبدعنعاصم

.(170:)ترجمة1/70الكيرتاريخهفىالبخارىذكره
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غزوأوعمرةأولحجالبحرركوببابالحجكتاب

اللهعبدعن،يساربنسعيدعن،سعيدبنيحيىعن،أئوببنيحيىحدثنا

عضرمنخيريحجلملمن"حجة:قال!مالفهرسولأن،العاصبنعمروابن

عضرمنخيرالبحرفىوغزوةحجج،عضرمنخيرحبئقدلمنوغزوة،غزوات

فيهوالمائد)2(كلها،الأودية(1)زاجفكأنماالبحراجتازومنالبز،/فىغزوات335/4

بهذاسعيدبنيحيىعنأتوببنيحيىرواهكذا.(4)"همىففىكالمت!ثحط)3(

عنه.الاسناد

بنعطاءعنمخبرأخبرك!:قالسعيدبنيحيىعنالثورئسفيانورواه

البر،فىغزواتكعشرالبحرفىغزوة:قالعمروبنالفهعبدعنيسار،

كالمتشحطال!فينةفىوالمائد،كلهاالأوديةأجازفكائماالبحرأجازومن

موقوفا.هكذا.دمهفى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا-0874

بنالوقابعبدوحذثنا:داودأبوقالالعيشئ)6(.بكاربنمحمدحدثنا،داود

الرملئ،ميمونبنهلالحدثنا،مروانحدثنا،المعنىالدمشقئالزحيمعبد

!اجتاز،.:م،4صفى(1)

.4/379النهاية.بالأمواجالسفينةواضطرابالبحرريحمنبرأسهيدارالذى:المائد(2)

.2/494النهايةبنظر.والمتمرغوالمضطربفيهالمتخبط:دمهفىالمتشحط(3)

من143/2والحاكم،(3144)الأوسطفىالطبرانىوأخرجه.(4221)الئحبنىالمصنف(4)

كاتبصالحبناللهعبدوفيه:5/281المجمعفىالهيثمىوتالبه.صالحبنالفهعبدطريق

.غيرهوضعفه،مامونئقة:الليثبنشعيببنالملكعبدتال،الليث

به.سمانطريقمن(19635)شةأبىوابن،(9630)الرزاقعبدأخرجه(5)

."مروانأحدثنا:مفىبحده(6)
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...الميتعنالحجبابالحجكتاب

البحرفى"المائد:!الأنهسيهجعيهالنبىعنر!تها،حرامائمعن،شدادبنيعلىعن

شهيديق")1(.أجرلهوالغرقشهيلإ،أجرلهءالقىيصيبهالذى

هوالعباسأبوحدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-8741

بنجريرأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصثم

عمرابنلقيت:قال(2)هاديةبنالحسنعن،خريتبنالربيرعن،حازم

نعم.:قلت؟عمانأهلمن:قال.عمانأهلمن:فقلت؟أنتأينمن:فقال

سمعت:قال.بلى:قلت؟يقوللمجقهاللهرسولسمعتماأحذثك:قال

البحر،بجانبهاينضح،عمانلها:يقالأرضالأعلم"إلى:يقولع!يه!الفهرسول

.(3)"اهويغمنحجتينمنأفضلمنهاالحجة

المالرأسمنالواجبةالحجةوأن،الميتعنالحئيبافي،ظ78/51

حدثنا،مئالفاشبيببنأحمدبنعلىبنأحمدنصبرأبوأخبرنا-2487

يحيى،بنمحمدبنيحيىحدثنا،الحافظيعقوببنمحمدالفهعبدأبو

بناللهعبدعن،عطاءبنالفهعبدحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا

يا:فقالت!جمالنبئأتتامرأةأن،حصيببنبريدةأبيهعن،بريدة

وتركتماتتوإنها،بوليدةأمىعلىتصدقتكنتإنى،اللهرسول

طريقمن(285،286)الجهادفىعاصمأبىوابن،(349)الحميدىوأخرجه.(4932)داودابو(1)

.(2177)داودأبىصحيحفىالألانىوحنهبه.معاويةبنمروان

.2/582الميزانولسان،4/231حبانلابنوالثقات،3/04والتعديلالجرحوينظرإهناد".:سفى(2)

وقال.بهجريرطريقمن2/073تاريخهفىوالبخارى.بههارونبنيزيدعن(4853)أحمدأخرجه(3)

.ثقاترجاله:217/3المجمعفىالهيثمى
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...الميتعنالحجبابالحجكتاب

ماتتفإنها:قالت."الميراثفىإليكورجع،أجرك"وجب:قال،الوليدة

فيجزئ،تحبئولم:قالت)نعم".:قالعنها؟اصومأنفيجزئ،صوئموعليها

.(1)،معئ):قالعنها؟أحبئأن

بنمحمدحدثنا،الفهعبدأبوحدثنا،الفامئنصرأبووأخبرنا-8743

عطاءبنالفهعبدعن،مسهربنعلئأخبرنا،حجربنعلئحدثنا،شاذان

.(3)رجحبنعلىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)نحوهالإسنادبهذا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4874

عوانة،أبوحدثنامسذد،أخبرنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

ألىجاءتامرأةأن،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنبشر،ابىعن

تحبئ،أنقبلفماتتتحبئأننذرتأئىإن:يعنىفقالتلمجفالفهرسول

تن!عادينأمكعلىكانلوارايتعنها؟فحخى)نعم:قالعنها؟أفأحبئ

رواهبالوفاء")4(.أحقالفهن!فالفه،)اقضوا:قال.نعم:قالت.((؟قاضيته

.(مسذد)عنداالصحيح9فىالبخارئ

به.زهيرطريقمن(6317)الكبرىفىوالنسائى.بهيونىبنأحمدعن(1656)داودأبوأخرجه(1)

.(0771)فىوتقدم

.(8313)فىتقدم(2)

.(157/1149)مسلم(3)

،9942)فىوسيأتىبه.عرانةأبىطريقمن(12444)والطبرانى،(1852)البخارىأخرجه(4)

12728،12753).

.(7315)البخارى(5)
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غيرهعنيحجأنلهليسمنبابالحجكتاب

بنأحمدأخبرنا،(اعبدانبن)اأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5487

مسلم،ابنيعنىالوليدعن،صفوانحدثنا،شريكبنعبيدحدثناعبيد،

بنالغوثأبىعنالخراساك!،عطاءسمعت:قال2رزيقبنشعيبحدثنا

فىالقهفريضةأدركتهأبىإن،الفهرسوليا:قلت:.قالالخثعمىالحصين

"نعم:قال؟عنهأحبئأنترىفما،الزاحلةعلىتتمالكلاكييرشيخوهوالخبئ

بحبئ،يوصولمأهليناعنماتمنوكذلكالفيما،رسوليا"قال!ءمحنهحبئ

)نعم:قال؟عنهويصامعنهويتضذ!:قالوئؤجرون"."نعم:قال؟عنهفنحبئ

ضحعيف.إسمنادهالمسجلإ)3(،إلىوالفشىالثذورفىوكذلك.!أفضلوالضددة

الأضثم،العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنأبنبكرأبوأخبرنا-8746

ابنعن،خالدبنمسلمأخبزنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا

.(4)المالرأسمنالواجبةالحخة:قالاالهماوطاوسعطاءعن،جريج

غيرهعنيحثيأنلهليسمن/باب

الحسنبنمحمدالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-8747

وأخبرنا)ح(سليمانبنعبدةحدثنا،نميرابنحدثنا،مطئنحدثنا،ال!زاج

لأصل.ا:فىلي!(ا-1)

.2/060المنتبماوتبصير،4/05الاكمالوينظرالراء.علىالزاىبتقديم"زريق،.:م،سفى(2)

الذهبىتال.(5290)ماجهوابن.بهصفوانطريقمن(6986)الصحابةمعرفةفىنعيمأبوأخرجه(3)

منقطع.وبينهما،الغوثأبىعنأبيهعنعطاءبنعثمانعنلكنالوليدحديثمن:1716/4

.(12754)فىوسيأقه

.2/125الأمفىوهو.(2670)المعرفةفىالمصنف(4)
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غيرهعنيحجأنلهليسمنبابالحجكتاب

إملاء،ال!جزئداودبنمحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،قتادةابننصرأبو

إسحاقبنهارونحدثنا،الحنظلئإدريسبنمحمدبنالزحمنعبدحدثنا

عن،عروبةأبىبنسعيدعن،الكلابئسليمانبنعبدةحدثنا،الهمداض!)1(

سمع!رالفهرسولىأن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عزرةعن،قتادة

قرابئ،أولا!أفذ!."؟شبرمة"من:فقالدشرم!.عنلئي!ث:يقولىرجلا

.2شبرمه((عنحبئتمعنكهذه"فاجعل:قاللا.:قالى."؟طق"أحجرت:فقالى

"السنن"فىداودأبوأخرجه.منهأصخالبابهذافىليسصحيحإسنادهذا

.(3)عبدةعنئر!لابنوهنادإسماعيلبنإسحاقعن

.4سليمالىبنعبدةسعيدمنسماعاالناسأثبت:معينبنيحيىوقالى

سعيد:عنالقاضىيوسفأبورواهوكلذلك:الشيخقمال

بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرناه-8748

الملك،عبدبنمحمدحدثناالقحفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

،قتادةعن،عروبةبىأبنسعيدعن،يوسفبوأحدثنا،عونبنعمروحدثنا

يلئىرجلاسمععم!النبئأن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عزرةعن

"حججت:فقالى.!كبةقراذوأوأخى:فقالى.((؟شبرمة"من:فقالى،شبرمةعن

"الهمذانى!.:مفى(1)

عن(3039)خزيمةوابن.بهنميرابنطريقمن(3988)حبانوابن،(2903)ماجهابناخرجه(2)

به.إسحاقبنهارون

.(1811)داودأبو(3)

.1/195النيراتوالكواكب،6/416النبلاءأعلامسيهريظر(4)
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غيرهعنيحجأنلهليسمنبابالحجكتاب

.اعنه"حجتم،نفسكعنهذه"فاجعل:قاللا.:قال."؟طق

بشربنومحمدالأنصارئاللهعبدبن،و79/51محمدعنروىوكذلك

ابنعلىموقوفاعروبةأبىبنسعيدعنغندرورواه،(2)عروبةأبىابنعن

(3)

.س.

هوهذاوعررة،خالفهمنخلافيضرهفلاثقةحافأمرفوعارواهومن

الحافظعلىأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرظ.يحيىبنعزرة

بنعزرةوعن،تميمبنعزرةعنأيضاقتادةروىوقد:قالذلك.يقول

الزحمن.عبد

الأصم،العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-8749

ابنعنخالد،ابنيعنىمسلمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا

لهفقال.فلانعنلئيك:يقولرجلالمجوالنبئسمع:قالعطاءعن،جريج

.(4)"هنعاحجبئثئمنفسكعنفاحججوإلاعنه،ث!لفحججتكنت"إن:ؤ!عالنبئ

مرسلا.جريجابنعنالثورئسفيانرواهوكذلك

المهرجاك!الصوفئخلفأبىبنأحمدحامدأبووأخبرناه-8750

اللهعبدبنمحمدحدثنامسعود،بنيزدادبنمحمدبكبرأبوأخبرنابها،

به.الصفارمحمدبنإسماعيلعن2/270الدارقطنىاخرجه(1)

.2/270الدارقطنىأخرجه(2)

به.غندرطريقمن2/271الدارقطنىأخرجه(3)

.2/114والافعى،(2672)المعرفةفىالمصنف(4)
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غيرهعنيحجأنلهليسمنبابالحجكتاب

عن،الأزرقإسحاقحدثنا،الواسطئخلفبنحسنحدثنا،سليمان/ابن337/4

رجلارأىجميهمالنبئأن،عباسابنعن،عطاءعن،ليلىأبىابنعن،شريك

نفسك،عن"فلث:قاللا.:قال."؟نفسكعنالئيت:لهفقال،رجلعنيلئى

.(1)((يفالفعنلبئثئم

ابنعنهشيمورواه.(2)ليلىأبىابنعنطهمانبنإبراهيمرواهوكذلك

جمجمالنبىعنعطاءعنجريجابنورواه.(3)عائشةعنعطاءعنليلىأبى

أعلم.والفه،أولىالأولىوالزواية.4مرسلا

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-8751

الملكعبدبنمحمدحدثنا،المروزوذئيوسفبنسعيدبنالحسنحدثنا

عن،عتاشبنابكربوأحدثنا،يوسفبنمحمدالفريابئحدثنا،زنجويهابن

لبيك:يقولرجلاجفهالئبئسمع:قالعباسابنعن،عطاءعن،عطاءابن

.(فلث")نفسك"عن:قاللا.:قال!؟نفسكعن)حججت:فقال.شبرمةعن

علىوأبوالنيسابورئبكرأبوحذثناه،علىوحذثنا:قال-8752

.()نحوهالفريابئ.حدثنا،الترقفئعباسحدثنا:قالوامخلدوابنالضفار

الحسنأبىبنالحسينأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8753

به.الأزرقإسحاقطريقمن2/269الدارتطنىأخرجه(1)

.2/268الدارتطنىأخرجه(2)

.2/270والدارتطنى،(2673)المعرفةفىالمصنفأخرجه(3)

.(8749)فىتقدم(4)

.269/2الدارتطنى(5)
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غيرهعنيحجأنلهليسمنبابالحجكتاب

بنعلىبنمحمدحدثنا،خزيمةابنيعنىإسحاقبنمحمدحدثنا،مئالدار

الحسنعن،صبيحبنخالدحدثنا،اللهعبيدبنالوارثعبدحدثنا،حمزة

سمع:قالعباسابنعنعطاء،عندينار،بنعمروعن،عمارةابن

."؟حججت))هل:لهفقالفدعاه:قال.شبرمةعنيلبىرجلا!يماللهرسول

.(1)"شبرمةعنوحبئعنك،فهذه9:قاللا.:قال

عباسابنعنعطاءعنثابتأبىبنحبيببناللهعبدعنروىوكذلك

أعلم.والله،أصحمرسلاعطاءحديثروىمنورواية.2مسندا

العباسأبوحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرنا-8754

الوهابعبدحدثنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،الأصئم

ابنعن،قلابةأبىعنالحذاء،وخالدتميمةأبىبنأيوبعن،الثقفئ

شبرمة؟وماويلك:فقال،شبرمةعنلبيك:يقولرجلاسمعأنه،عباس

عنأحججت:فقال.قرابةفذكر:الاخروقالأخى.:قال:أحدهمافقال

هكذا..(3)مةشبرعناحججثم،نفسكعنهذهفاجعل:قاللا.:قال؟نفسك

موقوفا.روى

عنالحذاءخالدعنسفيانعنهشامبنمعاويةرواهوقد-8755

لم:1717/4الذهبىوقالبه.اللهعبيدبنالرارثعبدطريقمن268/2الدارتطنىأخرجه(1)

تبله.والذىهذايعنى.!ايصحا.

ضعيف.اللهوعبد:4/1717الذهبىوقال.2/269الدارتطنىأخرجه(2)

العى(.شفاء-0110)والشافعى،(2676)المعرفةفىالمصنف(3)
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غيرهعنيحجأنلهليسمنبابالحجكتاب

،الإسلامحخةحبئيكنولميحبئأننذررجلاأنعباسابنعنقلابةأبى

بنعلئ.أخبرناهبعد"لنذركحجثم،الإسلامحخة"حبئ:لمجي!الفهرسوللهفقال

حدثنا،الطبرانئأئوببنأحمدبنسليمانحدثنا،عبدانابنأحمد

قال.سفيانحدثنا،هشامبنمعاويةحدثنا،كريبابوحدثنا،الحضرمئ

معاوية.إلاسفيانعنيروهلم:سليمان

ائذى:الحديثوأما

الحافظ،عمربنعلئاخبرنا،ال!لمئالرحمنعبدأبوأخبرناه-8756

بنإسحاقحدثنا،بيانبنالحميدعبدحدثنا،مبشربنالفهعبدبنعلئحدثنا

ابنعن،طاوسعن،الملكعبدعن،عمارةبنالحسنعن،يوسف

)أيها:فقال،بردبيشةعنيلئىرجلا(ظ79/5أخمجمالنبئسمع:قالهب!!دعباس

.(1)"نفسكعنواحججنبيشة،عنهذهنبيشة،عنالملبى

بنأحمدحدثنا،علئأخبرنا،ال!لمئالزحمنعبدأبووأخبرنا-8757

بنطاهرعفىحدثنا،مدراربنجعفربنالحسنحدثناسعيد،بنمحمد

عن،طاوسعن،ميسرةبنالملكعبدعن،عمارةبنالحسنحدثنا،مدرار

لهفقال.شبرمةعنلئيك:يقولرجلاسمع-خمي!الفهرسولأن،عباسابن

:قاللا.:قال."؟حججت"هل:قالمحر.أخ:قال؟لا.شبرمة"من:-لمجي!النبئ

ابنعنالصحيحهوهذا:علئقال.!شبرمةعناحججثم،نفسكعنأحبئ

عنهرجعثثميرويهكانعمارةبنالحسنإن:لمال؟وهمقبلهوائذى،عباس

.2/862قطنىارلدا(1)
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تطوعا...بالحجيحرمالرجلبابالحجكتاب

،عباسابنعنغيرهلروايةموافقاالضوابعلىبهفحدث،الضوابإلى

.(1)لاحكلعلىالحديثمتووكوهو

حجق!ي/ول!اتطوعابالحجيحرمالرجلباب

إحرامى:ويقولمطلقاإحرامايحرمأو،الإسلامحجة

نو!يفبالحجمهلافلانوكان.فلانكإحرام

الإسلامحجةعنويجزئهحاجا

الفقيهالفامئعلىبنعمربناللهمحبيدالقاسمأبوأخبرنا-8758

محمد،بنالحارثحدثناالنجاد،سلمانبنأحمدبكرأبوحدثماببغداد،

بنجابرسمدت:قالأخبرك!عطاء:قالجريجابنحدثنا،روححدثنا

ليسخالصابالحبئجمحالهاللهرسولأصحابأهللنا:قالمعىناسفىاللهعبد

صبيحةمكةجمحالهالنبئوقدم:جابرقال:عطاءقال.وحدهخالصاغيرهمعه

"أحلوا:فقالجمرالنبئأمرناقدمنافلضا:قالالحخةهذىمقمضترابعة

أحلهنولكنالنساءيصيبواأنعليهميعزمفلم:عطاءقالالنساء".وأصيبوا

نأأمرناخمساإلاعرفةوبينبيننايكنلملما:نقولأناعنافبلغه:قال.لهم

،بيدهجابرويقول:قالالمنئ-مذاكيرناتقطرعرفةونأ!نسائناإلىنحل

للهأتقاكمأنىعلمتم"هل:فقالك!حمالنبئفقاميحركها-يدهإلىأنظركأنى

ماأمرىمناستقبلتولوتحفون،كمالحللتالهدىولولاوأبزكم؟وأصدقكم

بنعلىفقدم:جابرقالوأطعنا.وسمعنافأحللنا:قال.((أهديتممااستدبرت

.(1070)فىعمارةبنالحسنوتقدم.268/2،269الدارقطنى(1)
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تطوعا+..بالحجيحرمالرجلبابالحجكتاب

:قال.!؟ئلعياأهللتابم:جم!النئلهفقالسعايته)1(،من!حبهطالبأبى

لىفأ!ر!ى:قالأنت!.كماحراماامكثفغ!فأهد،:قالجمف.البئبهأهلبما

ماهذالعامناالفهرسولياهذهمتعتنا:مالكبنسراقةفقال:قالهديا.على

.(3)جريجبناحديثمن!الصحيح"فىأخرجاه.(2)،دبأللبل!لا،:قالبد؟للأ

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدابوأخبرنا-8759

بنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،الحافظيعقوب

،شهاببنطارفعن،مسلمبنقيسسمعت:قالعميسأبوأخبرنا،عون

فوافقته:قال.اليمنإلىبعثنىجم!الفهرسولكان:قالز!بهموسىأبىعن

حينقلتكيف،موسىأباإيا:جم!الفهرسولرلىفقال،فيهحبئائذىالعامفى

هديا؟".دقت)هل:فقال-لمجف.البىكإهلالإهلالى:قلت:قال.!؟أحرمت

فانطلقتأحللأ.ثئم،والمروةالضفاوبينبابيتفطفافانطلق:قاللا.:قلت

يعيىقيس-آلمننسوةإلىعمدتثئم،والمروةالضفاوبينبالبيتفطفت

ر!حبهعمرإمارةفىذلكبعدكانفلفا،(4)بالغسلراسىفمشطنعفاته-

ذإجم!الفهرسولأمرخ!بماالبيتعندالناسأحذثأنافبيناحاخا،قدمت

ميرأأحدثماتدرىلافإنك؟بحديثكالزجلأئهادونك:فقالرجل(جاء)

فىذلكيقالماوأكثرعليهمساعفهوقرمعلىشيناولىمنوكل،لسيدهالبديشسعىأن:السعاية(1)

.(21413)فىجأتىماوينظر.4/012عبيدلأبىالحديثغريبالصدتة.ولاة

.(9079)فىوجأتى.(8690)فىتقدم(2)

.(6121/141)ومسلم،(5751،6052،4352،7367)البخارى(3)

.368/3النهاية.وغيرهخطمىمنبهيضلمابالكسرالغسل(4)

.،قدم5:مفى(5)
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تطوعا...بالحجيحرمالرجلبابالحجكتاب-

حتىبهيأخذفلاشيئاسمعمن،الناسأئهايا:فقلت.النسكفىالمؤمنين

أميريا:لهقلتز!بهعمرقدمفلفاائتفوا.فبه،المؤمنينأميروأ51/80يقدم

:قالثئم،ذلكمن(1)رمعفغضبشىء؟النسكفىأحدث،المؤمنين

بسنةنأخذوإن،بالتمامالفهأمرفقدالفهبكتابنأخذلئنأجل،

فىمسلمرواه.(2)محلهالهدىبلغحتىيحللمفإنهبينناجمزالفهرسول

.3عونبن/جعفرعنحميدبنعبدعن"الصحيح"

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-8760

:قالمسلمبنقيسعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

جمزالنبىعلىقدمت:قالموسىأبىعنيحدثشهاببنطارقسمعت

بإهلاللئيك:قلت:قالأهللت؟دأ)كيفمحر:فقالبالبطحاءمنيخوهو

أحل".ثئم،والمروةاف!فلاوبينبالبيتطفاأحسنت،:قالجمي!.الثبىكإهلال

شعبه.حديثمن""الصحيحفىأخرجاه.(4)الحديثوذكر

عمرةولاحخايسفىلاالمدينةمنخرججمزالنبئأنطاوسروايةوفى

منهمكانمنفأمر،والمروةالضفابينوهوالقضاءعليهفنزل،القضاءينتظر

4/339

.االمؤمنين"أمير:مفىبعده(1)

به.جعفرعنمنصوربنإسحاقعن(156/1221)مسلمأخرجه(2)

.(156/1221)مسلم(3)

فىويأتى.بهشعبةعنطرقمن(1274)والنسائى،(19534)أحمدوأخرجه.(185)الطالى(4)

(8940،9080).

.(1122/451)ومسلم،(5651،4172،1795،4397)البخارى(5)
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تطوعا...بالحجيحرمالرجلبابالحجكتاب

.(1)عمرةيجعلهاأنهدىمعهيكنولنمأهل

رويتموصولةبأحاديثالمرسلةالزوايةهذهالقهرحمهالشتافعئوأكد

ما:منها،بالضخةطاوسلروايةتشهد،إحرامهمفى

بها،الطابراك!إسماعيلبناحمدبنمحمدنصبرأبوأخبرنا-8761

إسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوبىبنأحمدبنالفهعبدحدثنا

عن،الزحمنعبدبنمنصورحذثنى،جريجابنحدثنا،روخحدثنا،الضائغ

فقال،محرمينخرجنا:قالتبكرأبىبنتأسماءعن،شيبةبنتصفئةأقه

فليحلل((.هدىمعهيكنلمومن،إحرامهعلىفليقئمالهدىمعهكان"من:!كجتالنبئ

قالت:.يحللفلمهدىالزبيرمعوكان،فحللتهدىمعىيكنفلم

فقلت:عنى.قومى:فقالالزبير،إلىفجلستخرجتثئمثيابىفلبست

عنحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه(2)؟عليكأثبأنأتخشى

(3)ري،
.عبادهبنرو!

ثتم،عائشةعنوعمرةمحمدبنالقاسمحديثهذامعالشتافعئوذكر

بالضلاة)4(.الاحراموبينالعمرةأوبالحبئالإحرامبينبذلكفزق

.(8895)فىسيأتى(1)

ابنعنطرقمن(2983)ماجهوابن،(26965)وأحمدبه.روحعن(26965)أحمدأخرجه(2)

به.جريج

.(1236/191)مسلم(3)

.2/126،127الأم(4)
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الإسلامحجةوعليهالحجينذرالرجلبابالحجكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-8762

خالد،بنمسلمأخبرنا،الشافعئحدثنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

حجأو،النافلةينوىفحجيحجلمرجلفىقالائهعطاءعن،جريجابنعن

بعدالرجلعنيحبئثم،الإسلامحجةهذه:قال،نذرهعنحجأو،رجلعن

(1).ص
.ندرهوعنلثاءإن

الإسلامحجةوعليهالحجينذرالرجلباب

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-8763

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

سئلإذعمربنالفهعبدلعندإنى:قالجبيربنزيدعن،الثورئعن،القداح

عليهمنيعنى.نذرهيقضىأنفليلتمس،الإسلامحجةهذه:فقال،هذهعن

.(2)اجحونذرالحبئ

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8764

زيدعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنا،معاذبناللهعبيدحدثنا،محمدبنيحيى

فلمأحجأننذرتإنى:قالتعمرابنسألتامرأةسمعت:قالجبيرابن

لى.اللهفادعمسكينةفقيرةإنى:فقالت.الإسلامبحجةابدئى:فقال.أحبئ

.(3)اهلر!ييأنالفهفدعا

.(2807)المعرفةفىالمصنف(1)

.2/131والثافعى،(2684)المعرفةفىالمصنف(2)

به.جبيربنزيدطريقمن(12872)شيبةأبىابنوأخرجه.(1468،1469)الصغرىفىالمصنف(3)
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...الحجتعجيلمنيستحبمابابالحجكتاب

يحيىحدثنامطبر،ابنعمروأبوأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا-8765

سليمانعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهعبيدحدثنامحمد،ابن

قط،يحجولميحجأننذرفيمنيقولمالكبنأنسسمع،سليمانأبىأو

.(1)بالفريضةليبدأ:قال(ظ51/80

عليهقدرإذاالحجتعجيلمنيستحبماباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8766

حدثنا/،العطاردئالجتارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو4/034

عباسبىابنعن،صفوانأبىمهرانعن،عمروبنالحسنعن،معاويةأبو

فليمحخل")2(.الحجأراد"من:لمجي!الفهرسولقال:قال

الفوارسبىأابنصادقبووأالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-8767

حدثنا،الوراقعلىبنمحمدحدثنا،الأصمالعباسابوحدثنا:قالاالعطار

بنفضيلعن،الكوفىإسماعيلعنسعيد،بنسفيانحدثنا،حذيفةأبو

:قالعيماللهرسولأن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،الفقيمىعمرو

.(3)((حاجهأومرفيمنلهيعرضمايدرىلاأحدكمن!ف؟مكةإلىالخروج"عبلوا

به.شجةطريقمن(12878)شيبةأبىابنوأخرجه.(1468،1469)الصغرىفىالمصنف(1)

أنا"."سمعت:منبدلاإنانا"."سمعت:وعنده

هذا:4/0172الذهبىوقال.بهمعاويةابىطريقمن(1732)داودوأبو،(1973)أحمدأخرجه(2)

.عباسابنسمعالجمالصفوانعن:فقالالفقيمىالحنعنالمحاربىورواهمجهرل.التابعى

.(1524)داودابىصحيحفىالألبانىوحشه

.بنحوهبهسفيانطريقمن(2867)أحمدأخرجه(3)

-244-



...الحجتعجيلمنيستحبمابابالحجكتاب

كما:فضيلعنالملائئإسرائيلأبوورواه

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-8768

إسرائيلأبوحدثنا،الطيالسئالوليدأبوحدثنا،قماشأبىابنحدثنا

عن،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنعمرو،بنفضيلعن،الملائئ

يمرضقدفإنهفليتعجل؟الحبئأراد"من:قاللمجج!النبئأن،عباسبىبنالفضل

.(1)((الحاجةوتعرضالفمالة،وتضل،المريض

اللهعبدأبوأخبرنا،الحسينبنمحمدعمرأبوالقاضىوأخبرنا-8769

التسترئ،الحسنبنسيارالهيثمأبوحدثنا،بتسترالمغيرةبنجعفربنأحمد

ابن.عن:قالأنهإلا،بنحوهفذكره.الملكعبدبنهشامالوليدأبوحدثنا

الأسفاطئالفضلبنعباسقالوكذلكأحدهما)2(.عنأو،الفضلعنعباسبى

.(3)بالشكالوليدأبىعن

أبوأخبرناالزاهد،عثمانأبىبنالملكعبدسعدأبوأخبرنا-8770

حدثنا،العريانبننجدةبنأحمدحدثناالمزك!،الفهعبدبنمحمداللهعبد

حدثنا،الأحمسئعمربنحصينحدثناالحماض!،الحميدعبدبنيحمى

ريهنهعلياسمعت:قالسويدبنالحارثعن،التيمىإبراهيمعن،الأعمش

به.إسرائيلأبىطريقمن(0211)الطيالسىداودأبوأخرجه(1)

عناحدهماأو:وعندهما.إسرائيلأبىطريقمن(2883)ماجهوابن،(1834)أحمدأخرجه(2)

إسرائيلأبوخيفةابنإسماعيل:مقالفيهإسنادهذا:(1015)الزجاجةمصباحوفىالآخر.

وقال.ضعيف:النسائىوقال.الثقاتيخالفيرويهماعامة:عدىابنفيهقال،الملائى

زائغ.مفتر:الجوزجانى

الاخر.عنوأحدهما:وعندهالأسفاطى.عن(737)18/287الطرانىأخرجه(3)

-245-



...الحجتعجيلمنيستحبمابابالحجكتاب

بيده(1)أفاعأصمعحبشىإلىأنظرفكأنىتحخوا؟ألاقبلحجوا:يقول

منسمعتهأوتقولبرأيكشىب!:لهفقلتحجرا،حجرايهدمهامعول

منسمعتهولكن،النسمةوبرأالحئةفلقواثذىلا:قال؟!الفهرسول

.(2)دع!نبيكم

زيادابنسهلأبوأخبرنا،ببغدادالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-8771

حدثنا،اللهعبدبنعلئحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،القطان

هريرةبىأعن،سعيدعن،الزهرىعن،سعدبنزيادحذئنى،عيينةبنسفيان

.(4)"الحبشةمنالشويقتين)3(ذوالكعبة"يخزب:!ي!الفهرسولقال:قال

إسحافبنموسىحدثنا،بكرأبوحدثنا،الفهعبدأبووأخبرنا-8772

البخارىرواه.()بنحوهسفيانحدثنا،شيبةبىأبنالفهعبدحدثنا،الأنصارئ

.(6)شيبةأبىبنالفهعبدعنمسلمورواه،الفهعبدبنعلىعن"الصحيح"فى

حامدأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8773

(1

(2

(3

(4

(5

(6

عظموبينالقدمبينزيغوهو:الفدعمنوالأفدعوكيرهم.الناسمنالأذنالصغير:الأصمع(

النهايةالفدع.ن!بأفدعورجلأماكنها،عنالمفاصلتزولأنوهواليد،فىوكذلك،الساق

53/3.420.

.51وحصين:4/1721الذهبىوقالبه.الحمانىيحىطريقمن448/1الحاكمأخرجه(

.4/346السننمعالم.الساقينتصغير:السويقتان(

والبخارى،(8094)وأحمدبه.سفيانطريقمن(6751)حبانوابن،(4290)النسائىأخرجه(

به.الزهرىطريقمن(58/2909)وصلم،(1596)

.(14280)شيبةأبىابن(

.(9092/57)وصلم،(1951)البخارى(
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الحجتاخيربابالحجكتاب

اللهعبيدعن،سعيدبنيحيىحدثنا،بشربنالزحمنعبدحدثنا،الشئرقىابن

:قالكح!النبىعنأخبرهعباسابنأن،مليكةأبىاب!حدثنى،الأخنسابن

51رو.الكعبةيعنى.(2)"ارجح/حجرايقلعهاأفحج)1(أسودإلىأنظر"كأنى

.(3)القطانيحيىعنعلىبنعمروعن""الصحيحفىالبخارى

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-8774

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنامبشو،بناللهعبدبنعلئحدثنا،الحافظ

أبىبنمحمدحذثنى،(4)ريحببنعيسىبناللهعبدحدثنا،الززاقعبدحدثنا

تي"!صا:بم!ييههاولارسولقال:قالهريرةبىأعن"بيهأ"و51/81عن"محمد

فلا،(أودلتها)أذنابعلىأعرابها"يقعد:قال؟الحبئشأنفما:قيلتحجوا((.ألا

.(6)"ذحأالحجإلىيصل

الحجتأخيرباب

محمدالعباسأبوحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرظ

فريضةنزلت:قالالشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوبابن

شهرفىمكةك!ح!الفهرسولوافتتح،الهجرةبعدع!ح!النبىعلىالحج

.147/2الأنوارمشارق.الرجلينبينماتاعد:وقيل،الفخذينبينماتاعد:الفحج(1)

به.سعيدبنيحىطريقمن(6752)حبانوابن،(2010)أحمدأخرجه(2)

.(9551)البخارى(3)

بالجم."بجير":الأصلفى(4)

.(بن)ذ2/441التاخأسافلها.:الأوديةأذناب(5)

.واهإسناده:4/1721الذهبىوقال.3،302؟2/1الدارقطنى(6)
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الحجتاخيربابالحجكتاب

فأقام،أسيدبنعتابعليهاواستخلف،شؤالفىعنهاوانصرف،رمضان

نأعلىقادربالمدينةع!ي!الفهورسول،ع!ي!الفهرسولبأمرللمسلمينالحضى

فبعث،تبوكعنع!ي!الفهرسولانصرفثئم،أصحابهوعافةوأزواجهيحضى

نأعلىقادربالمدينةع!ي!الفهورسولتسعسنةللناسالحضىفأقامبكرابا

عشر،سنةحبئحتىأصحابهمنأحذولاأزواجهولاهويحضىلم،يحضى

بهيأتىاناخرهوالبلوغأؤله،العمرفىمزة(1)فرضهالحضىأنعلىفاستدللنا

(2)"ير
موته،.

الأخبارفىموجودالفهرحمهالشئافعئذكرهإئذىوهذا:الشيخقال

،قالفكماالهجرةبعدالحضىفريضةنزولمنذكرهماأفا،والتواريخ

وهو،الحديبيةزمننزلتأنهاعلىعجرةبنكعببحديثأصحابناواستدذ

ما:

أبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهرابوأخبرنا-8775

حدئنا،نعيبمابوحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصئمالعباس

عجرةبنكعبأنليلىأبىبنالزحمنعبدحذثنىمجاهد،حدثنا،سيف

:فقال،قملايتهافتورأسىبالحديبيةجمي!الفهرسولعلئوقف:قالحذثه

:قالأورأدعك((-)فاحلق:قال.الفهرسوليانعم:قلت.!؟هوائك)أييذيك

زأشهءننأذىبهءأؤضدصامنكمكان!فن:الآيةهذهنزلتففئ:قال)فاحلق!-

."فريضة4/1172:5والمهذب،السننومحرفة،سفى(1)

.118/2والافعى،(2686)المعرفةوفى،(1481)الصغرىفىالمصنف(2)
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الحجتاخيربابالحجكتاب

لمجوأ:اللهرسولفقال،اخرهاإلى،196:البقرةأفسلث!أؤصدقةأوصحيارقنففذية

عنالبخارىرواه.(1)!ثرشيتبماانسكأوستة،بينبفرقيتصدقأوأيابم،ثلاثة"صئم

.(2)رخاوجهمنمسلموأخرجه،نعيمأبى

زمناخرهإلى!دنةوائمغرةالحبئ!وأتئو(:وجلعزقولهنزولبهذافثبت

الحديبية.

:!دنةوالمغرةالحبئ!وأتئوأ:قولهفىقالائهوغيرهمسعودابنعنورؤينا

منتحرمأنالحجتمام:!جبهعلىوعنوجل.عرللهوالعمرةالحبئأقيموا

أهلك:دويرة

محمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8776

طلحة،بنعمروحدثنااللباد،نصربنمحمدحدثنا،الصفارإسحاقابن

ابنعن،صالحوأبىمالكأبىعن،السدىعننصر،بنأسباطحدثنا

أصحابمنناسوعنمسعود،بناللهعبدعن،مئوعن.عباس

الحبئأقيموا:فيقول!دئةوانمغرةالحبئ!وأتئوأ:قولهوأما:عصراللهرسول

.(3)ةوالعمر

من(4112)الكبرىفىوالنسائى،(18128)أحمدوأخرجه.(1548)الصغرىفىالمصنف(1)

.(9164،9166،9879،9991)فىوسيأتى.(7792)فىوتقدمبه.سيفطريق

.(1012/82)ومسلم،(5181)البخارى(2)

عنأسباططريقمن(1757)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،3/334تفسيرهفىجريرابنأخرجه(3)

قوله.منالسدى
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الحجتاخيربابالحجكتاب

الفضلبنموسىبنومحقدالقاضىالحسنبنأحمدأخبرنا-8777

أبوحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصئمالعباسأبوحدثناقالا:

بنالفهعبدعن،مرةبنعمروعن،شعبةعن،سفيانحدثنا،الجؤاب

دويرةمنتحرمأنالحبئتمام:فقال،الحبئتمامعنسئلانهعلىعن،سلمة

.(1)اهلك

.القعدةذىفىالهجرةمنلستسنةكانالحديبيةوزمناالثيخ:"ظل

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوناأصلم-8778

المنذر،بنإبراهيمحدثنا،سفيانبن(ظ81/51!عقوبحدثناجعفر،ابن

بناللهعبدمولىنافععن،نعيمأبىبننافعحذثنى،نافعبنالفهعبدحدثنا

ذىفىالمدينةلمجوالنبىمقدمبعدلستسنةةيبي.احلاكانت:قالعمر

رمضانفىالفتحوكان،سبعسنةالقعدةذىفىالقضتة)2(وكانت،القعدة

فىرجعفلقا،والطائفحنينإلىفورهمنجم!النبئخرجثئم،ثمانسنة

استعمله،الحجللناسفأقامأسيدبنعتابحبئثئم،الجعرانةمناعتمرشؤال

ثئم،!رالنبئاستعملهتسعسنةبكرأبوحبئثئم،الحبئعلىجمحرالفهرسول

.(3)الوداعحخةوهىالمدينةمقدمهمنعشبر/سنةجمجرالنبئحبئ342/4-

من2/276والحاكم،(1755)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،3/329تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

الشيخين.شرطعلىوصححه،بهشعبةطريق

.12/135النووىبشرحمسلمصحيحالقضاء.عمرةهى:والقضية.،أالوصية:4سفى(2)

به.نعيهمأبىبننافعطريقمن58/1،59الصغيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(3)
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الحجتاخيربابالحجكتاب

استعمالثم،أسيدبنعتابواستعمالالفتحأمرأنعلىدلالةهذاوفى

الله،رحمهالشتافعئقالهماعلى،عشرسنةحخهثم،تسعسنةفىبكرأبى

مفرقا.الموصولةالأحاديثفىمذكور،المغازىأهلبينفيمامشهوروهو

حدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبووأخبرنا-8779

الوليدأبوحدثنا،خزيمةبنىر!لاحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبو

حجةمنكم:مالكبنلأنسقلت:قالقتادةعن،هقامحدثنا،الطيالسئ

صذهالتىعمرته؟عمرأربعواعتمر،واحدةحخة:قالعجحم؟النبئحجها

المقبل،العاممنفرجعصالحوهحينالثانيةوالعمرة،البيتعنالمشركون

معوحخة،القعدةذىفىحنينغنيمةقسمحينالجعرانةمنوعمرة

.(2)حجتهمعوعمرة:وقالالوليدأبىعنالبخارئرواه.(1)عمرته

جعفربناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5878

زهير،حدثنا،خالدبنعمروحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهابن

تسعغزالمجي!االلهرسولأن،،!فرأرقمبنزيدحدثنى:قالإسحاقأبىعن

إلاحجةبعدهايحبئلم،واحدةحجةهاجربعدماحجوأنه،غزوةعشرة

فىالبخارئأخرجه.(3)أخرىوبمكة:إسحاقأبوقال.الوداعحجة

مذىوالتر،(1253)ومسلم،(12372)وأحمد.بنحوهبهالوليدأبىعن(1994)داودابوأخر!(1)

.(8809)فىوسيأتىبه.همامطريقمن(3071)خزيمةوابن،(815)

.(177-9)البخارى(2)

.(6479)فىمنهالأولالشطروتقدمبه.زهيرطريقمن(19298)أحمداخرجه(3)
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الحجتاخيربابالحجكتاب

.ارهيرعناخروجهمنمسلثمواخرجه،خالدبنعمروعنلما"الصحيح

الضفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-8781

مجاهدعن،جريجابنعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،نصربنسعدانحدثنا

وحخةالهجرةقبلبمكةوهوحختين؟حججثلاثجمي!الفهرسولحضى:قال

.(2)اعالود

بهيعتدفلا،الحبئفرضنزولقبليكونالهجرةقبلوحخه:الشيخقال

أعلم.والقه،بعدهالمنرلالفرضعن

.(1254)ومسلم،(4404))1(البخارى

.453/5،454الدلائلفىالمصنف(2)
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الحجكتاب

والعمرةالحجوقتأبوابجماع

الحجأشهربيانباب

الحجأشهربيانباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8782

الفهعبيدعن،نميربناللهعبدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنثناحد،يعقوب

قال!:(197:البقرةأئحلومتوو!أشهر!آتحبئ:عمرابنعن،نافععن،عمرابن

الحخة)1(.ذىمنوعشرالقعدةوذوشؤال!

بنعروةوعنزءلمحبه)2(،الخطاببنعمرعنعمرابنعنذلكفىوروى

مرسلا)3(.عمرعنالربير

قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصبرأبووأخبرنا-8783

بنأحمدأخبرنا،النضروىالفضلبنالعباسمنصوبىأبوأخبرنا،الأنصارئ

أبىعن،إسحاقأبىعن،شريكحدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدة

-!ؤي!مولغئأشهر!آنحبئ:قولهفىمسعودابنيعنىالفهعبدعن،الأحوص

.(4)الحجةذىمنوعشرالقعدةوذوشؤال!:قال!

وصححه.،276/2والحاكم.(164)الأوقاتفضائلوفى،(2688)المعرفةفىالمصنف(1)

-331)سننهفىمنصوربنوسعيد.بهالقهعبيدطريقمن3/446تفسيرهفىجريرابنوأخرجه

به.نافعطريقمن(13788)شيةأبىوابنتفسير(،

لم،003(8943)فىسيأتى(2)

لا!تفسير(.-334)سننهفىمنصوربنسعيدأخرجه(3)

تفسيرهفىجريروابن،(13794)شيةأبىابنوأخرجهتفسير(.-328)منصوربنسعيدسنن(4)

بهثريكطريقمن226/2والدارقطنىخ(1817)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،444/3
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الحجأشهربيانبابالحجكتاب

الضيرفئعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8784

حدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

!آتحبئ:عباسابنعن،مقسبمعن،خصيفعن،سفيانحدثنا،عامرأبو

.(1)الحجةذىمنوعشرالقعدةوذوشؤال:قال!ئغلومتأشهر

.(2)اللهشاءإنيردوذلك،عباسابنعنعكرمةعنذلكثبتوقد

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-8785

شيبة،أبىبنعثمانحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبنالفهعبدحدثنا،الحافظ

عن،الثقفىالفهعبيدبنمحمدعن،(3)دعسأبىعن،أسامةأبوحدثنا

.(4)الحجةذىمنوعشرالقعدةوذوشؤالالحبئأشهر:قالالربيربنالفهعبد

عمر،بنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-8786

حدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبنالفهعبدحدثنا

عن،ديناربناللهعبدعن،عمربنورقاءعن،زائدةأبىبنزكريابنيحيى

.(أهل):قالافي!فيهىبردرض!فمن:قولهوأ82/51فىعمرابن

قال،إسحاقأبىعن،شريكحدثنا،عثمانوحذثنا:قال-8787

.2/226،227والدارقطنى،3/444تفسيرهفىجريرابنطريقهومن،62صسفيانتفسير(1)

.(8958)فىسيأتى(2)

أسعيدا.:4ص،سفى(3)

.226/2الدارقطنى(4)

من(0182)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،3/534تفسيرهنىجريرابنوأخرجه.2/227الدارقطنى(5)

به.ورقاءطريق
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الحجأشهرغيرفيبالحجيهللا:بابالحجكتاب

:مسعودابنهواللهعيدقال.الأحوصأبىعنهو:أصحابناصرقال:عثمان

.(1)الإحرامالحبئفرض/

أبىسعيدعنزكرتا،بنيحيىحدثنا،عثمانوحدثنا:قال-8788

فرض:يقولالربيربناللهعبدسمعت:قالالفهعبيدبنمحمدعنلسعد،

ايلاحرام)2(.الحبئ

الحجاشهرغيرفىبالحجيهللا:بافي

الفضلبنموسىبنومحمدالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8789

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

بنجابرسمعت:قالالزبيرأبىعن،جريجابنأخبرنا،عطاءبنالوهابعبد

.(3)ال:قال؟الحجأشهوغيرفىبالحبئأيهل:يسألاللهعبد

وأبوالعدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0879

بنمحمدحدثناقالا:إملاءالبحيرىجعفربنمحمدبنأحمدالحسين

بنشعبةعن،الأحمرخالدأبوحدثنا،كريبأبوحدثنا،خزيمةبنإسحاق

فىإلابالحجيحرملا:قالعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،الحجاج

الحبئ)4(.أشهوفىبالحبئيحرمأنالحجسنةمنفإن؟الحبئأشهو

.2/722قطنرارلدا(1)

سعد.أبىبندميد:وعنده.2/227الدارقطنى(2)

به.جريجابنطريقمن2/234والدارقطنى،(14821)شيبةأبىوابن،2/154الافعىأخرجه(3)

وابن،وصححه1/484والحاكم،(165)الأوقاتفضائلوفى،(0915)الصغرىفىالمصنف(4)

البحيرى.الحشنأبو:المصنفعندولي!.(2596)خزيمة
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الحجأشهرغيرفيبالحجيهللابابالحجكتاب

بندعلجأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-8791

بنالحسنحدثنا،شيبةأبىبنعثمانبنمحمدحدثنا،ببغداد،4زج!لاأحمد

مقسم،عن،الحكمعن،الرئاتحمزةعن،سلأمبنمصعبحدثنا،سهل

منذاكليس:قالالحبئأشهرغيرفىبالحبئيحرمالز-لفىعباسابنعن

ال!نة)1(.

الفقيهالحارثابنبكروأبوال!لمئالزحمنعبدأبووأخبرنا-8792

العزيز،عبدبنمحمدبنالفهعبدحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا:قالا

،الحخاجعن،زائدةبىأبنزكرئابنيحيىحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا

يحرمألاالحبئسنةمن.إن:قالعباسابنعن،القاسمأبىعن،الحكمعن

بنالفهعبدمولىمقسثمهوالقاسمابو:علىقالالحبئ.اشهرفىإلابالحبئ

.(2)نوفلبنالحارث

قالا:الحارثابنبكروأبوال!لمئالزحمنعبدأبووأخبرنا-8793

زكرئا،بنيحىحدثنا،عثمانحدثنا،الفهعبدحدثنا،عمربنعلئأخبرنا

تغلومت!أشهر!اتحبئ:تعالىالفهقالإنما:قالعطاءعن،جريجابنعن

.(3)غيرهنفىالحبئيفرضلئلا

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-8794

به.شيهبةأبىبنعثمانبنمحمدطريقمن2/234الدارقطنىأخرجه(1)

.2/233،234الدارقطنى(2)

.2/234الدارقطنى(3)
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مراراالسنةفىاعتمرمنبابالحجكتاب

ابنعن،سفيانعنالمحاربئ،حدثنا،الأحمسئإسماعيلبنمحمد

.(1)عمرةجعلهاالحجأشهرغيرفىبالحبئأحرممن:قالعطاءعن،جريج

مراراالسنةفىاعتمرمنباب

أخبرنا،العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8795

بنيحيىحدثنا،الحكمبنبشربنالزحمنعبدحدثنا،الشرقىابنحامدأبو

:قالر!جبههريرةأبىعن،صالحأبىعن،سمئحدثنا،الفهعبيدعن،سعيد

لهليسالمبروروالحجبينهما،لماكفاراتالعمرةإلى"العمرة:!علفهارسولقال

عمربناللهعبيدحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)"ةئجلاإلأجزاء

(3)و
.(4)ىمسعنمالكحديثمنوأخرجاه،سمىعن

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8796

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالمزكىإسحاقأبىابنزكريا

بنالليثأخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا

،بعمرةمهلةأقبلتعائشةأن،اللهعبدبنجابرعنأخبرهالزبيرأباأن،سعد

عطاءعنآخرطريقمن(14824)شيبةأبىابنوأخرجه.(166)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

بنحوه.

،(7354)وأحمدبهءالفهعبيدطريقمن(3696)حبانوابن،(2513)خزيمةابنأخرجه(2)

سمىطريقمن(9536)حبانوابن،(1352)خزيمةوابن،(1262)والنسائى،(933)والترمذى

.(47801)نىوصأتىبه.

.(.../1349)مسلم(3)

.(437/1349)ومسلم،(1773)البخارى(4)
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مراراالسنةفىاعتمرمنبابالحجكتاب

:فقال،تبكىفوجدهاجميمالنبئعليهافدخل،عركت)1(بسرفكانتإذاحتى

يذهبونوالناسبالبيتأطفولمأحللولمحفست:قالتئكيك؟"./"ما344/4

أهلىثمفاغتسلىآدم،بناتعلىالفةكبهأمرهذا"فإن:قال.الآنالحبئإلى

وبالصفابالكعبةطافتطهرتإذاحتى،المواقفووقفتففعلت."بالحج

القهيارسول:فقالتجميعا".وغمرتكحجكمنحللت"قد:قالثئم،والمروة

بها"فاذهب:قال.حججتحتىبالبيتأطفلمأنىنفسىفىأجدإنى

فىمسلئمرواه.(2)الحصبةليلةوذلكالئتعيم".مندأعمزطالزحمنياعبد

القيث)3(.عنوغيرهقتيبةعن""الصحيح

نأسألتهثئم،الحجةذىفىعمرتهاوكانت:الفهرحمهالشتافعئقال

.(شهر)فىعمرتان)4(هذهوكانت،الحجةذىفىفأعمرهايعمرها

بنأحمدبكروأبوإسحاقأبىابنزكرتا(ظ82/51أبوأخبرنا-8797

.2/72الأنوارمارق.حاضت:عركت(1)

المحصبفىفنزلوامنىمننفروالانهمبذلكوصميت،التثريقأيامبحدالتىهى:الحصبةلية(2)

.8/144الووىثرحصلمصحيحبه.وبالوا

ابنطريقهومن،(152)وهبوابن،الحاكمعن(1693)الصغرىفىالمصنفعندوالحديث

طريقمن(2762)والنسائى،(1785)داودوأبو،(41524)أحمدوأخرجه.(3026)خزيمة

ومخنصزا.مطولابهالليث

.(1312/136)صلم(3)

أعمرتين،.:4/1724والمهذب،الأمفى(4)

.2/135الأم(5)
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مراراالسنةفىاعتمرمنبابالحجكتاب

بناللهعبدبنمحمدحدثنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا:قالاالحسن

بنيحيىعن،وغيرهأيوببنيحيىأخبرك!،وهبابنأخبرنا،الحكمعيد

منالحجةذىاخرفىتعتمركانتعائشةأن،المسئببنسعيدعنسعيد،

.(اأالحليفةذىمنوتهلالمدينةمنرجبفىوتعتمر،الجحفة

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-8798

حدثنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(سعدانحدثنا،الأعرابى

)ح(سفيانحدثنانصر،بنسعدانحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

الربيع،بنيحيىحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا

فىامحتمرتأنهاعائشةعن،القاسمعن،يساربنصدقةعن،سفيانحدثنا

أئم،اللهسبحان:قالأحا؟عليهاذلكعابهل:قلتمزات.ثلاثستة

بنيحيىوقالوانقمعت.فسكت:قال:روايتهفىسعدانقال!المؤمنين

(21!؟المؤمنينأمعلىيعيبمن:يقول:سفيانقال:الزبيع

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-8799

عن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

ثححهرعمر+!3(.كلفى:قالطالبأبىبنعلئأن،مجاهدعن،نجيحأبىابن

.بنحوهبهسعيدبنيحىطريقمن2/135الشافعىواخرجه.(146)وهبابن(1)

:وعنده،بهسفيانعن2/135الثافعىوأخرجهثران.ابنعن(1718)الصغرىفىالمصنف(2)

.إمرات"ثلاث:منبدلا.""مرتين

.2/135والشافعى.نجيحأبىابن:منبدلا.جريجابنوعنده،(2697)المعرفةفىالمصنف(3)

به.نجيحأبىإبنطريقمن(12859)شيبةأبىابنواخرجه
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الحجأشهرفىالعمرةبابالحجكتاب

ناأخبر،الزبيعأخبرنا،لعباسابواثناحد،زكرتابوأخبرناوأ-0088

:قالنافععن،عقبةبنموسىعن،عياضابنهوانسأخبرنا،الشافعى

.(1)ماعكلفىعمرتينالربيرابنعهدفىأعواماعمربنالفهعبداعتمر

أخبرنا،الزبيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،زكرئاأبووأخبرنا-1088

بنأنسولدبعضعن،حسينأبىابنعن،عيينةابناخبرنا،الثئافعئ

حممإذاوكان،بمكةمالكبنأنسمعكنا:قالمالكبنأنسعن،مالك

فاعتمر)3(.خرج2رأسه

الحجأشهرفىالعمرةباب

لمجح!النبئأنوغيرهماعباسوابنالفهعبدبنجابرحديثفىورؤينا

وقتفىدخلت:معناه:قيل.(4)أالقيامةيومإلىالحبئفىالعمرة)دخلت:قال

الحبئ.اشهرفىالعمرةتركمنعليهقريش!كانتلمانقضاوشهورهالحبئ

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2088

لوهاباعبدأخبرنا،طالببىأبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدلعباسابوأ

عنالشخير،بنالفهعبدبنيزيدعن،الجريرئسعيااخبرناعطاء،ابن

نافعطريقمن(12862)شيبةأبىابنوأخرجه.2/135والافعى،(1270)المعرفةفىالمصنف(1)

.بنحوهبه

.1/444،445النهايةفيه.العربباتوصوادهاصود".:ايحنى:سفىبمده(2)

به.سفيانعن(11286)شيبةأبىابنوأخرجه.2/135والافعى،(2698)المعرفةفىالمصنف(3)

.عباسابنحديثمن(8932)جابر،حديثمن(8897)فىميأتى(4)
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الحجأشهرفىالعمرةبابالحجكتاب

تعالىاللهلعلالحديثلأحذثكإنى:حصينبنعمرانقال:قالمطزف

عشرفىأهلهمنطائفةأعمرقد!عاللهرسولأنواعلم،اليومبعدبهينفعك

أخرجه.(1)ىريأنشاءمابعدرجلرأى،ينسخهقرانينزلولمالحخةذى

مضىحتىعنهينهولم:وزاد،الجريرئحديثمن""الصحيحفىمسلم
(2)

جهه.

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-8803

،إسحاقبنومحفدجريجابنحدثنا،زائدةأبىابنعن،هنادحدثنا،داود

345/4أعمرماوالفه:قالعباسابنعن،أبيهعن،طاوسبن/الفهعبدعن

هذافإن؟الشئركأهلمرأبذلكليقطعإلاالحخةذىفىعائشةلمجداللهرسول

الدبر)4(،وبرأ،الوبر)3(عفاإذا:يقولونكانوادينهماندومنقريقمنالحئ

ينسلخحتىالعمرةيحرمونفكانوا.(اعتمر)لمنالعمرةحفت،صفرودخل

والمحزم)6(.الحخةذو

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(8919)فىوسيأتى.بهالجريرىطريقمن(2978)ماجهوابن،(19895)أحمدأخرجه

.(165/1226)مسلم

/2الأنوارمارق.قلبمعنىأيضاويكون،كثرأىالرحالحلقتهاالتىالإبلوبريريد:الوبرعفا

98.

.97/2النهايةالبعير.ظهرفىيكونالذىالجرح:بالتحريكالدبر

صحيح.السجعمرادهملأن؟عليهاويوتفالآخرصاكنةكلهاتقرأالألفاظوهذه:النووىتال

.8/225،226النووىبنرحمسلم

طريقمن(236)واحمد.بهزائدةأبىابنطريقمن(3765)حبانابنوأخرجه.(9871)داودأبو

.(1750)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بنحوهبهإسحاقابن
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الحجأشهرفىالعمرةبابالحجكتاب

بنمحمدالنضرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8854

إسماعيلبنموسىحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمد

:قالعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنحذثنى،وهيبحدثنا،سلمةأبو

:يقولون؟الأرضفىالفجورأفجرمنالحجأشهرفىالعمرةأنيرونكانوا

وكانوااعتمر.لمنالعمرةحلت،صفروانسلخ،الأثروعفاالذبر،برأإذا

مهلين(1)رابعةلصبحوأصحابه!عليحالنبئفقدمصفرا،المحزميسمون

عندهنمذلك(و83/51فتعاظم،عمرةيجعلوهاأنكيه!النبئفأمرهم،بالحج

كلمنيحلونيعنىكفه"."الحل:قال؟الحلأىاللهرسوليافقالوا:

(2)ص
واخرجه،إسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.شىء

أمرإنماأنهر!نهاعائشةحديثفىوبين،(3)وهيبعنآخروجهمنمسلم

تعالى.اللهشاءإنيردوذلك،الهدىساقيكنلممنبذلك

السكرئالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-8855

أبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،راف!صلامحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

يكنلم:قالذزأبىعن،الأسيدى)4(مرقععن،سعيدبنيحيىعن،معاوية

.127/2البخارىصحيهحعلىالندىحاشية.الحجةذىمنرابعةصبح:أى(1)

به.وهيبطريقمن(2812)والنسائى،(2274)أحمدأخرجه(2)

.(198/1240)ومسلم،(1564)البخارى(3)

تهذيبوينظر"صح".:وفوقها)الأسيدى".:الأصلحاشيةوفى.!أالأمدى:س،الأصلفى(4)

.27/378الكمال
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الحجأشهرفىالعمرةبابالحجكتاب

.(1)خاصة!ومحمدأصحابمنللركبإلاعمرةإلىحجهيفسخأنلأحد

الحسنأبوأخبرنا،الحافظأحمدبنعمرحازمأبوأخبرنا-8806

بنمحمدبنجعفرحدثنا،التميمئعبدةبنإبراهيمبناللهعبدبنمحمد

الأسودأبىعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،التركالحسين

معخرجنا:قالتأنهاعائشةعن،عروةعن،نوفلبنالزحمنعبدبنمحمد

بحجةأهلمنومنا،بعمرةأهلمنفمنا،الوداعحجةعام!واللهرسول

أهلمنوأما،بالحج!حواللهرسولوأهل،بالحجأهلمنومنا،وعمرة

حتىيحئوافلم،والعمرةالحخةبينجمعأوبحبئأهلمنفاوأ،فحلبعمرة

51ورو،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهالنحر)2(.يومكان

.(3)مالكعنيوسفابنعنالبخارى

حدتنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7088

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسألو

سألت:قالخالدبنعكرمةعن،جريجابنأخبرنا،عطاءبنالوفابعبد

الحج.قبليعتمرأنأحدعلىبأسلا:فقالالحبئقبلالعمرةعنعمرابن

المعانىشرحفىوالطحاوى،(132،135)الحميدىوأخرجه.(1698)الصغرىفىالمصنف(1)

.(9078)فىوسياتىبه.سعيدبنيحىطريقمن194/2

.(2715)والنسائى،(1779)دأودوأبو،(24076)أحمدطريقهومن،1/335مالك(2)

.(1562)والبخارى،(1112/181)مسلم(3)
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الحجأشهرفىالعمرةبابالحجكتاب

البخارئأخرجهالحبئ)1(.قبلجم!النبئاعتمر:عمربنالفهعبدوقال:قال

.(2)جريجابنعنعاصموابىالمباركابنحديثمن""الصحيحفى

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرثاأبوأخبرنا-8808

مالك،أخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،الأصئمهوالعباسبوأحدثنا

أححثوأهدىالحبئقبلأعتمرلأن:قالائهعمرابنعن،يساربنصدقةعن

الحخة)3(.ذىفىالحبئبعداعتمرأنمنإلئ

ابنالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمداخبرنا-8809

حدثنا،همامحدثنا،هدبةأخبرنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوس

لاإالقعدةذىفىكلهنعمرأربعاعتمرجم!الفهرسولأنأخبرهأنساأن،قتادة

وعمرة،القعدةذىفىالحديبيةزمنأوالحديبيةمنعمرة؟حختهمعالتى

حنينغنائمقسمحيثالجعرانةمنوعمرة،القعدةذىفىالمقبلالعاممن

عن""الصحيحفىومسلمالبخارئرواه.(4)حجتهمعوعمرة،القعدةذىفى

(5)ري،
هدبه.

به.جريجابنطريقمن(1986)داودوأبو،(0695)أحمدأخرجه(1)

.(1774)البخارى(2)

شيبةأبىابنوأخرجه.1/344ومالك،7/214والشافعى،(2738)الممرفةفىالمصنف(3)

.بنحوهبهصدقةطريقمن(13190)

طريقمن(3764)حبانوابن،(1994)داودأبووأخرجه.5/454،455الدلائلفىالمصنف(4)

.(8863)فىوصيأتى،(8779)فىوتقدم.بههدبة

.(5321/172)ومسلم،(0178)البخارى(5)
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محمدبنالزحمنعبدمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5881

أبوحدثنا:قالواإسحاقأبىابنزكرئاوأبوالمزكىبالويهبنأحمدابن

بنيونسحدثنا،العطاردىالجئارعبدبنأحمدحدثنا،الأصئمالعباس

اعتمر:قالهريرةأبىعنمجاهد،عنذز،بنعمرحدثنابكير،

.(1)القعدةذىفىكفهاعمرثلاثعجتالفهرسول

346/4إسحادتىبنالحسنبنأحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا/-8811

بمكة،الفاكهئإسحادتىبنمحمدبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا،ببغدادالبزاز

بنالعزيزعبدحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،مسئئأبىابنيحيىأبوحدثنا

ثلاثاعتمر!عالنبئأن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامأخبرنا،محمد

.(2)القعدةذىفىوعمرتين،شؤالفىعمرة؟عمر

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8812

الفهعبيدحدثنا،حازمبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

معاذةعن،الرشكيزيدعن،شعبةعن،سفيان(ظ83/51أخبرنا،موسىابن

يوم؟أتامأربعةفىإلاكفهاةن!لافىالعمرةحئت:قالتعائشةعن،العدوية

عندنامحمولوهو،موقوفوهذا.(3)كلذبعدويومان،النحرويوم،عرفة

يكملحتىيعتمرولا،عليهالعمرةيدخلفلابالحبئمشتغلاكانمنعلى

هذا:4/1726الذهبىوقال.(492)الأصمالعبهاسأبىوحديث،5/456الدلائلفىالمصنف(1)

منكر.

.(8908)فىوصيأتى.(70)الفاكهىمحمدابىفوائد(2)

به.معاذةطريقمن-11/252البرعبدلابنالاستذكارفىكما-جريرابنأخرجه(3)
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رمضانفىالعمرةبابالحجكتاب

بنوهبارالأنصارئأيوبأباه!زالخطاببنعمرأمرفقد؟كفهالحبئعمل

قال.(1)عمرةبعمليتحفلبأنالحبئمنهماواحدكلفاتحينالأسود

.(2)لجوعرلفهفيهاينسكأنأولاهاحرمةالأتاموأعظم:الشئافعئ

رمضانفىالعمرةباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-8813

جريج،ابنعن،يحيىحدثنامسذد،حدثنا،محمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

منلامرأة!جاللهرسولقال:قاليخبرناعباسابنسمعت:قالعطاءعن

.((؟العاممعناتحجى)3(أنمنعك"مما:ا!ساونسجتعباسبناسضاهاقدنصارالأ

لزوجها-وابنهفلانأبوفركب،ناضحانلناكانإنه،القهنبئيا:قالت

رمضانكمان"فإذا:كعالنبئفقال.عليهننتفحناضحاوترك،ناضحاوابنها-

ورواه،مسذدعنالبخارئرواه.(4)(أةجحتعدلرمضانفىعمرةفإنبمفاعتمرى

.()القطانيحيىعنحاتمبنمحمدعنمسلم

وأبوالسوسئالفهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8814

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:سماعهأصلمنال!لمئالزحمنعبد

.(9909،9910)فى)1(سيأتى

.2/134الأم(2)

"تحجين،.:الأصلفى(3)

جريجابنطريقمن(0037)حبانوابن،(9012)والنسالى.بهيحصعن(2؟25)أحمدأخرجه(4)

به.عطاءطريقمن(2994)ماجهوابنبه.

.(1256/221)ومسلم،(1782)البخارى(5)
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رمضانفىالعمرةبابالحجكتاب

اعئ،الأوزحدثنا،بكربنبشرحدثنا،التنوخئعثمانبنسعيدحدثنا،يعقوب

مأابنحدثنى،الزحمنعبدبنسلمهأبوحدثنى،كثيرأبىبنيحيىحدثيى

أعجف،وجملىالحبئأريدإنى،اللهرسوليا:فىأقالت:قالالأسدئةمعقل

.(1)"كحجةرمضانفىغمرةفإن،رمضانفى"اعتمرى:فقالمركأ؟تأفما

بنعلىبنالخالقعبدالقاسموأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8815

الصمدعبدحدثنا،الصيرفئمحمدبنبكرحدثنا:قالاالمؤذنالخالقعبد

مر،عاعن،الأودىيزيدبنداودحدثنا،إبراهيمبنمكىحدثنا،الفضلابن

الفهرسوليا:فقالتامرأةفأتتهلمج!النبىعندكنت:قالخنبشبنهرمعن

تعدلرمضانفىعمرةفإن،رمضانفى"اعتمرى)2(:قالأعتمر؟الشهورأىفى

الأودى)4(.داودعنعيينةابنقالهوكذلك.الفهعبدأبىحديثلفظ.3جه"

وهبعنالشعبىعنبيانورواية.خنبشبنوهب:الخالقعبدروايةوفى

(5)

.(6)حصأوهب:البخارىقال.خنبشلن

من(4226)البهرىفىوالشائى،(06271)أحمدوأخرجه.(4"7)الأصمالعبهاسأبىحديث(1)

به*يحىطريق

.م:فىلي!(2)

به.داودطريقمن(176؟.)أحمدوأخرجه.ا157،58صللحاكمالحديثعلوممعرفة(3)

وفى.بهيزيدبنداودعنالجراحبنووكغعيينةبنسفيانطريقمن(2992)ماجهابنأخرجه(4)

51عز.الزعافرىالرحمنعبدبنيزيدبنداودلضعفضحيفإسنادهذا:(4901)الزجاجةمصباح

السنى.ابنروايةفىأرهولمللنسائىالمزى

به.بيانطريقمن(2991)ماجهوابن،(4225)البهرىفىوالشائى،(11760)أحمدأخرجه(5)

منشاهدولهالبهرى...فىالنسائىرواه،صحيحإسنادهذا:(1048)الزجاجةمصباحوفى

.وغيرهالخارىرواهعباسوابنجابرحديث

وهب"."باب،8/158الكبيرالتاريخ(6)
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العمرةعلىالحجإدخالبابالحجكتاب

العمرةعلىالحجإدخالباب

محمدبنمحمدالنضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8816

عن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،يوسفابن

معخرجنا:قالترمحكنهاعائشةعنالزبير،بنعروةعن،شهابابن

"من:جم!اللهرسولقالثم،بعمرةفأهللناالوداعحخةفىجمزالفهرسول

قالت:جميعا".منهما/يحلحئىيحللاثئمالعمرةمعبالحبئفليهلهدئمعهكان4/347

فشكوت،والمروةالضفابينولابالبيتأطفولمحائض!وأنامكةفقدمت

ودعىبالحبئوأهفىوامتشطىرألع!ك"انقضى:فقالكفاللهرسولإلىذلك

معجمدالفهرسولأرسلنىالحبئقضينا!ظما،ففعلت:!الت.((العمرة

."عمرتكمكان"هذه:فقال،فاعتمرتالتنعيمإلىبكرأبىبنالرحمنعبد

(و84/51الصفاوبينبالبيتبالعمرةأهقواكانواائذينفطافوا)1(:قالت

بحجهم،منىمنرجعواأنبعداخرطوافاطافواثئمحفوا،ثئم،والمروة

51روواحدا)2(.طوافاطافوافإنماوالعمرةبالحبئجمعواكانواائذينوأفا

.وكذا(3)مالكعنيحيىبنيحىعنمسلمورواه،القعنبىعنالبخارئ

يحللاثمعمرتهمعبالحبئفليهلهدئمعهكان"من:الرهرئعنمعمرقاله

.اإفطاف:4ص،مفى(1)

،(2763)والنسائىمختصرا.(1896)داودوأبو،(41254)أحمدطريقهومن،1/114مالك(2)

عن(1781)داودأبووأخرجه.(3912)حبانوابن،(2784،2788،2789)خزيمةوابن

.(8845)فىوصيأتى،(878)فىوتقدمبه.القعنبى

.(1112/111)ومسلم،(1556)البخارى(3)
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العمرةعلىالحجإدخالبابالحجكتاب

بعمرةأحرم"من:فقالالرهرئعنعقيل.ورواهجميعا")1(منهمايحلحئى

ذلكفىوصدقها،عائشةعنعمرة(3)روتهوبمعناهفليحلل")2(.يهدولم

عنأبيهعنعروةبنهشامروايةتدلذلكمثلوعلى،(4)دمحمبنالقاسم

.(ر!نها)عائشة

وأدخلىو!ا!اأعنوركىأ:،ر!ري."العمرةودعىبالحبئ"أهلى:وقوله

عائشة:قضةفىاللهعبدبنجابرروايةفىبئنوذلك،الحجعليها

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8817

صالحأبووأخبرظ.الفيثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

أبوحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىجذىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابن

الليثأخبرناحقاد،بنعيسىحدثنا،الإسماعيلئإسماعيلبنمحمدبكر

جمص!هالفهرسولمعأقبلنا:قالأنهجابرعنالزبير،أبوحدثنىسعد،ابن

بسرفكانتإذاحتى،بعمرةمهفة)6(عائشةوأقبلتمفردا،بالحجمهلين

!ماللهرسولمرنافأ،والمروةوبالضفابالكعبةطفناقدمناإذاحتى،عركت

كفه"."الحل:قالماذا؟حل:فقلنا:قال،هدىمعهيكنلممنمنايحلأن

.(8846)فى)1(سيأتى

.(8943)فى)2(سيأتى

.،"رواية:مفى(3)

.(8891)فى)4(سيأتى

.(8855،8856)فىسياتى(5)

"فأهلتا.:سفى(6)
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العمرةعلىالحجإدخالبابالحجكتاب

أربعإلاعرفةوبينبينناوليسثيابناولبسنابالطيبوتطئبنا)1(النساءفواقعنا

فوجدهاعائشةعلىجمع!الفهرسولدخلثئم،الترويةيومأهللناثئم،ليال

أحللولمالناسحلوقدحضتأنىشأك!:قالت.((؟شأنك"ما:فقالتبكى

اللهأمركنبههذا"فإن:لظ.الآنالحبئإلىيذهبونوالناس،بالبيتأطفولم

إذاحتى،المواقفووقفت!قعلتبالحبئ".أهفىثئمفاغتسلىآدم،بخماتعلى

حجكمنحللت"قد:قالثتم،والمروةوبالضفابالكعبةطافتطهرت

أطفلمأنىنفسىفىأجدإفى،الفهرسوليا:قالتجميعا((.وعمرتك

."التنعيممنفأعمزهاالزحمنعبديابها"فاذهب:قال.حججتحتىبالبيت

الفيث)3(.عنقتيبةعنمسلمرواه.(2)الحصبةليلةوذلك

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-348/48818

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإسحاقأبىابنزكريا

أنسبنمالكأخبرك!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمد

نإ:وقالمعتمراالفتنةفىخرجعمربنالفهعبدأن،حذثهمنافعاأن،وغيره

وسار،بالعمرةفأهلفخرججميو.الفهرسولصنعكماصنعناالبيتعنصددت

واحا،لاإمرهماأما:فقالأصحابهلىإالتفتالبيداءظاهرعلىظهرإذاحتى

بهفطافالبيتجاءحتىفخرج.العمرةمعالحبئأوجبتقدأنىأشهدكم

!فطيبهنا".:الأصلفى(1)

عن(2762)والنانى،(1785)داودأبووأخرجه.الحاكمعن(1693)الصغرىفىالمصنف(2)

.(8796)فىوتقدمبه.قية

.(1213/136)مسلم(3)
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العمرةعلىالحجإدخالبا!الحجكتاب

عنهمجزئذلكأنورأى،عليهيزد!ملسعاوالمروةالضفابينوطاف

ء(1)ء
بناللهعبيدورواه،(2)مالكحديثمن""الصحيحينفىاخرجاه.واهدى

يومبحجةمنهماأحلحتىمنهمايحللمأنهفيهوزادوا،نافععنوغيرهعمر

النحر)3(.

واحدةمرةإلاوالمروةالصفابينيطفلم:أراد.عليهيزدلم:وقوله

منأكثر:الشافعىقالفقد،عمرةعليهيدخلأنأرادثئمبالحجأهلولو

التابعين،بعضعن4بهـوىوقد،لهذلكليعس:يقولعنهوحفظتلقيت

لا،أمشىءفيهصروالنبىأصحابمنأحدعنيثبتهلأدرىولا(ظ84/51

.()يثبتوليعسعلىعنروىقدفإنه

ما:أرادوإنما

،(6)ديحبنعلىبنمحمدبنعلىبنمحمدبكرأبوأخبرنا-8819

وأخرجه.(6227)أحمدطريقهومن،(393)الحسنبنمحمدبروايةومالك،(130)وهبابن(1)

.(16701)فىوسيأتىبه.نافعطريقمن(2743)خزيمةوابن،(2745)النائى

.(1230/180)ومسلم،(1813)البخارى(2)

.(9499)فى)3(سيأتى

"روى".:مفى(4)

.2/431الأم(5)

العدل،الصجرفىالجوهرىبكرأبوحيدبنعلىبنمحمدبنعلىبنمحمدوهو"حميد".:سفى(6)

قصرينسبهـاليه،الكبراءأحد:الذهبىوقالثقة.عدلشيخ:الغافرعبدقال،الغازىالرئي!

أعلاموسير،(6)السياقمنالمنتخب.(!419)سنةتوفى.الأصمعنمشهورجزءوله...ديح

.388/17النبلاء
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العمرةعلىالحجإدخالبابالحجكتاب

حدثنا،المدائنئحئانبنعيسىبنمحمدحدثنا،الأصئمالعباسأبوحدثنا

أبىعن،الحارثبنمالكعن،إبراهيمعن،منصورعن،عيينةبنسفيان

نافأستطيعبالحجأهللتإنى:فقلتعلئافأدركتبالحبئأهللت:قالنصر

إليهاتضئمأنأردتثتم،بالعمرةأهللتكنتلو،لا:قال؟عمرةإليهأضئم

أردتاإذأصنعفما:قال.عمرةليهإتضئمفلالحبئبابدأتوإذا،ضممتهالحبئ

لهمافتطوفجميعا،بهماتحرمثئم،ماءمنإداوةعليكصث:قالذلك؟

.معروفغيرهذانصروأبو،منصورعنعيينةابنرواهكذلك.(1)طوافين

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5882

عن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهعبيدحدثنامحمد،بنيحيى

وقدعلئالقىأنه،ال!لمىنصرأبىعن،الحارثبنمالكسمع،منصور

أهل:لعلىفقلت:قال،بالحبئهوفاهل،والعمرةبالحبئهب!!دعلىأهل

بإداوتكدعوتابتدأتحينكنتلوذلكإنما:هب!!لعلىفقالجميعا؟بهما

وطوافالحخكطوافا،طوافينطفتثئم،جميعابهماأهللتثئم،فاغتسلت

النحر)2(.يومإلىشىبمنكيحللمثئم،لعمرتك

وأ-الحارثبنمالكعن،إبراهيمحذثنى،منصورعنالثورئورواه

فإذا:ز!بهعلىقال.بالعمرةبدأتكنتلوذاكلا،:وقالحذثنيه-مالك

مالكمنسماعهفىيشكمنصوروكان.بمعناهفذكرهكذا.فافعلقرنت

به.سفيانعن2/25،26المدينةأهلعلىالحجةفىالحسنبنمحمداخرجه(1)

به.ضعبةطريقمن2/205المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)
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الحجكتاب

.(1)هنعإبراهيممنأونفسه

تطوعالعمرةقال:منباب

تطؤغالعمرةقال:منباب

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-1882

قاله:قالالشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا:قالا

بىأعنإسحاقبنمعاويةعنأخبرهالثورئسفيانبأنواحتخع،سالمبنسعيد

قال.!تطوعوالعمرةجهاد،الحجدا:قالع!ي!الفهرسولأن،الحنفىصالح

عنهذامثلأتثبت:المشرقئينبعضيعنى،لهفقلت:الكتابفىالشافعئ

.(2)منقطعهو:فقالغ!ؤ؟النبى

أبىعنإسحاقبنمعاويةعنشعبةحديثمنروىوقدالثيخ:قال

51ورو،ضعيفطريقشعبةإلىفيهوالطريق،موصولاهريرةأبىعنصالح

عباسابنعنجبيرابنعنالأفطسسالمعنعطئةبنالفضلبنمحمد

متروئر)4(.هذاومحفد.3مرفوعا

.(9501)فىسيأتى(1)

201صالمصاحففىداودأبىابنوأخرجه.2/132والثافعى،(0727)المعرفةفىالمصنف(2)

بنمعاويةطريقمن3/034تفسيرهفىجريروابن،(11381)شيبةأبىوابنبه.سفيانطريقمن

.إسحاقأبى

به.عطيةبنالفضلبنمحمدطريقمن(12252)الطرانىاخرجه(3)

الكبيروالتاريخ،378/7سعدابنطبقات:فىترجمتهتنظر.عطيةبنالفضلبنمحمدهو(4)

الكمالوتهذيب،2/278حبانلابنوالمجروحين،8/56والتعديلوالجرح،1/082للبخارى

.كذبوه:2/020التقريبفىحجرابنوقال.9/014،024التهذيبوتهذيب،26/280
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تطوعالعمرةقال:منبابالحجكتاب

العلوى،داودبنالحسينبنمحمدالحسنأبووأخبرنا-8822

بناللهعبدحدثنا،المروزئسهلبنحمدويهبنمحمدنصرأبوأخبرنا

بنيحيىحدثنى،المص!رئالأنصارئعفيربنسعيدحدثنا،الاملئ/حضاد349/4

اللهرسوليا:قلت:قالائهجابرعنالربير،أبىعن،الفهعبيدعن،أئوب

كذا."كلخيرتعتمروأن"لا،:قالالحبئ؟كفريضةوفريضتهاواجبةالعمرة

ذكرهالربير.أبىعنبهتفزد.المغيرةبناللهعبيدوهوالفه.عبيدعن:قال!

عنعفيرابنعنوغيرهماالبرقئالزحيمعبدبنومحضدسفيانبنيعقوب

عنمسافربنجعفرعنالباغندئورواه،(1)المغيرةبنالفهعبيدعنيحيى

الباغندئ،منوهموهذاعمر.بنالفهعبيدعن،يحيىعن:قال!عفيرابن

المتنهذايعرفوإنما،(2)الناسرواهكماجعفبرعنداودأبىابنرواهوقد

جابر:عنالمنكدربنمحمدعنأرطاةبنبالحجاج

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8823

حدثنا،مرزوقبن(و85/51إبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنمحمدعن،الحخاجعن،زيادبنالواحدعبدحدثنا،إسحاقبنيعقوب

؟العمرةأواجبة:لمجي!للنبىقالرجلاأن،القهعبدبنجابرعن،المنكدر

سفيانبنيعقربعن-2/286الدارقطنىوعه-102صالمصاحففىداودأبىابنأخرجه(1)

صاحبيحى:4/1730الذهبىوقالبه.الرقىعن(6572)الأوسطفىوالطبرانى.بهوالرقى

الصحيح.رجالمنكانهـانمناكير،

.2/286الدارقطنىوعه،021صداودأبىلابنالمصاحف(2)

-274-



تطوعالعمرةقال:منبابالحجكتاب

مرفوعا.أرطاةبنالحجاجرواهكذا.(1)"كلخيزتعتمروأن"لا،:!ال

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-8824

أبىابنحدثنا،إسماعيلبنمحمدإسماعيلأبوحدثنا،الشافعئاللهعبد

عن،أرطاةبنوالحجاججريجابنأخبرك!،أيوببنيحيىأخبرك!،مريم

أواجبة:العمرةعنسئلأنهمل!فرالفهعبدبنجابرعن،المنكدربنمحمد

عنالمحفوظهوهذا.(2)كلخيرتعتمروأن،لا:قال؟الحجكفريضةفريضة

وكلاهما،(3)كلذبخلافمرفوعاجابرعنروى،مرفوعغيرموقوفجابر

ضعيف.

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدوأبوفظالحاالفهعبدبوأأخبرنا-5882

إسحاقبنيعقوبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،الأصمهوالعباسأبو

الحبئ)وأتضو(:يقرأكانأنهعونبنالفهعبدعنوهي،حدثنا،الحضرمى

يقرؤها:الشعبىوكان:قال.واجبةهى:يقول.(196؟البقرةأ!دئةوالمفق

.(4)تطوعهى:ويقوللفه(والعمرةالحج)وأتضوا

(1)

(2)

(3)

(4)

وابن،(931)والترمذى،(14397)أحمدوأخرجه.128صللحاكمالحديثعلوممعرفة

قاللكن،قالكذا.صحيححسن:الترمذىوقالبه.الحجاجطريقمن(3068)خزيمة

بحجة.لي!أرطاةبنحجاج:4/1730الذهبى

.أيوببنيحىعن2/285الدارقطنىذكره

.(8830)فىسيأتى

3/332تفسيرهفىجريروابن،(13816)شيبةابىوابن،تفسير(-228)منصوربنسعيدأخرجه

ذلكيقرأالشعبىوكان:قبلهجريرابنوقالعون.ابنقراءةعندهمولي!.بهعوفابنطريقمن

كله-هذايحملأنوينبهغى:2/80المحيطالجرفىحيانأبوقال،شاذةالثمعبىوقراءة.!ارفعا.
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350/4

...العمرةبوجوبقالمنبابالحجكتاب

تعاد:اللهبقولاستدلالاالعمرةبوجوبثالمنباب

لنةأوانحخرةالحبئةوأتمو(

ببغداد،العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-8826

اللهعبيدبنمحمدحدثنا،الرزازالبخترئبنعمروبنمحمدجعفربوأأخبرنا

عن،أبيهعن،سليمانابنهومعتمرحدثنا،محمدبنيونسحدثنا،يزيدابن

نأيزعمون/قوماإن،الزحمنعبدأبايا:عمرلابنقلت:قاليعمربنيحى

إذاعنىفأبلغهم:قاللا.:قلت:قالأحا؟منهمعندنافهل:قال!قدرليس

بنعمرسمعت؟منهبراوأنتممنكمالفهإلىبرىءعمرابنأنلقيتهم

عليهرجلجاءإذكحرالفهرسولعندجلوسنحنبينما:يقولذ!بهالخطاب

لمجوالفهرسوليدىبينوركحتىيتخطىالبلدأهلمنوليسسفبراء.

:فقال!رالفهرسولركبتىعلىيدهوضعثئم،الضلاةفىأحدنايجلسكما

وأن،اللهرسولمحمداوأنالفهإلأإلهلاأنتشهد"أن:قال؟الإسلاممامحمديا

وتتم،الجنابةمنوتغتسلوتعتمر،،البيتوتحبئ،الزكاةوتؤص!الضلاة،تقيم

:قال)انعم((.:قال؟مسلمفأناهذاقلتفإن:قال."رمضانوتصومالوضوء،

الشاعربنحجاجعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)الحديثوذكر.صدقت

.المسلمونعليهأجمعالذىالمصحفلسوادمخالفلأنهالتفسير؟على-

.1/441القارىعمدة.الهينةال!حناء:(1)

ابنوأخرجه.(729)البخترىابنجحفرابىوحديث،269،270صالاعتقادفىالمصنف(2)

فىوسيأتى،(8684)فىوتقدمبه.ممتمرطريقمن-(173)حبانابنوعنه-(1)خزيمة

(20910).
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...العمرةبوجوبقالمنبابالحجكتاب

.(1)متنهيسقلمأنهإلأمحمد،بنيونسعن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-8827

عن،شعبةحدثنا:قالابمعناهإبراهيمبنومسلمعمربنحفصحدثنا،داود

حديض!:فىحفصقال-رزينأبىعن،أوسبنعمروعن،سالمبنالنعمان

الحجيستطيعلاكبيرشيخأبىإن،الفهرسوليا:قالأنهعامر-بنىمنرجل

واعتمز")2(.أبيكعن"احجج:قال.الطعنولاوالعمرة

بنأحمدحدثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرئا

أبىحديثيعنى-الحديثهذاعنالحخاجبنمسلمسألت:قالسلمة

العمرةإيجابفىأعلملا:يقولحنبلىبنأحمدسمعت:فقالهذا-رزين

شعبة.جودهكماأحديجؤدهولم،منهأصخولاهذامنأجودحديثا

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8828

إبراهيم،بنمسلمحدثنا،البصرئفهدبنإبراهيمحدثناالضفار،الفهعبد

عن،حطانابنعن،سيرينبنمحمدحدثنا،الكندىمهرانبنحميدحدثنا

"نعم:قالجهاد؟النساءعلى،ظ85/51هل،اللهرسوليا:قالتأنهاعائشة

بنالزحمنعبدرواهوكذلكجهادهن")3(.والعمرةالحجفيه؟قتماللاجهاد

.بمعناهمهرانبنحميدعنمهدى

.(4/8))1(مسلم

.(8707)فىوتقدم.(0181)داودأبو(2)

النساء".جهادهووالعمرة"الحج:ولفظه،بهحميدطريقمن(24463)أحمدأخرجه(3)
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...العمرةبوجوبقالمنبابالحجكتاب

القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبووأخبرنا-8829

الهيثمبنمحمدالأحوصأبوحدثنا،ال!ضاكابنعمروأبوأخبرنا،ببغداد

خالدعن،سعدبنالفيثحذثنى،بكيربنالفهعبدبنيحيىحدثنا،حمادابن

محمدعن،الهادبنالفهعبدبنيزيدعن،هلالأبىبنسعيدعن،يزيدابن

الكبير"جهاد:قال!النبىعن،هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،براهيمإابن

.(1)"والعمرةالحبئوالمرأةوالضعيف

بنجابرعنرباحأبىبنعطاءعنلهيعةبنالقهعبدوروى-8835

.حدثناهواجبمان"/فريضتانوالعمرة"الحبئ:قال!عاللهرسولأنالفهعبد4/351

الضرير،إسماعيلبنالحسنبنمحمدالحسنأبوأخبرناالراهد،سعدأبو

.(2)فذكره.لهيعةابنحدثنا،قتيبةحدثنا،الفريافيمحمدبنجعفرأخبرنا

.(3)هبمحتجغيرلهيعةوابن

وجدتإنى:ر!تهاالخطاببنلعمرقالانهمعبدبنالضبىحديثوفى

لسنةهديت:فقالبهما:أهللتوإنىعلئمكتوبينوالعمرةالحبئ

.(4)امديهريقالقارنبابفىاللهشاءإنيردوذلك.لمجمنبيك

الماسرجسئ،المؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-8831

صححفىالألبانىوحسنهوالصغير".9:لفظبزيادةبهالليثطريقمن(2625)النسائىأخرجه(1)

.(4632)النسانى

به.تتيةطريقمن1468/4عدىابنأخرجه(2)

.(28)تبلترجمتهمصادرتقدمت(3)

.(8853)فىشأتى(4)
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.،.العمرةبوجوبقالمنبابالحجكتاب

،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،البصرئاللهعبدبنعمروعثمانأبوحدثنا

:قالعمرابنعن،نافععن،أيوبعن،شعبةأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا

لمحريضتان)1(.والعموةالحبئ

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8832

بنالمجيدوعبدموسىبنإبراهيمحدثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا

عمربناللهعبدأنعمراينمولىنافعأخبرنى،جريجابنعنالعؤيز،عبد

استطاعمن.واجبتانوعمردحجةعليهإلاأحااللهخلقمنليس:يقولكان

جريج:ابنقالولطوع.خيرفهوشيئابعدهازادفمنسمبيلا،ذلكإلى

إليهاستطاعمنالحجكوجوبواجبةالعموة:قالأنهعباسابنعنوأخبرت

سمبيلا)2(.

قالا:الحارثابنبكروأبوالسلمئالرحمنعبدأبووأخبرنا-8833

أبوحدثناصاعد،ابنمحمدأبوأخبرنا،الحافظعمربنعلىحدثنا

العؤيز،عبدبنالمجيدوعبدسليمانبنهشامحدثنا،المخزومئالله3عبيد

مةعكرعنوأخبرت:جريجبناقال:قالأنهإلا،بمثلهفذكره.جريجابنعن

وابن.بهايوبطريقمن-3/171التعليقتغليقفىكما-المناسكفىعروبةأبىبنسيدأخرجه(1)

.بنحوهنانعطريقمن(13819)شميبةابى

صحيح.إسناد:وقالالمجيد.وعبديوسفبنهشامثناموسىينإبراهيم:وفيه.1/471الحاكم(2)

عمر.ابنقولعلىمقتمراجريجابنطريقمن(13819)ةبيممأبىابنوأخرجه

.1/526"الكماليبتهفوينظر"عبد".:4ص،سفى(3)
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...العمرةبوجوبقالمنبابالحجكتاب

.(1)فذكرهقال.عباسابنأن

،فراسابنالحسنأبوأخبرنا،الفقيهالعمرئالفتحأبوأخبرنا-8834

عن،طاوسعن،ديناربنعمروعن،سفيانحدثنا،الذيبلئجعفرأبوحدثنا

رواه.!دنةوانحفقالحبئ!وأتئوأالفهكتابفىلقرينتهاإنهاوالفه:قالعباسابن

.(2)عيينةبنسفيانعنالشافعئ

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-8835

ابنيعنىيزيدحدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثناالضفار،محمدابن

رجلاأن،العلاءأبىعميربنحيانعن،التيمئيعنىسليمانأخبرنا،هارون

للهنسكان:فقال،الحبئقبلبالعمرةيبدأالضرورةالزجلعنعباسابنسأل

.(3)بدأتبأئهمايضزكلا

حدثناالوليد،أبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-8836

عئادبنعئادحدثنا،المقابرئأئوببنيحىحدثنا،نعيمبنمحمد

ثابتبنزيدأن،سيرينبنمحمدعن،حستانبنهشامحدثنا،المهفبئ

رواهوقد.(4)بدأتبالهمايضزكلاصلاتان:قالالحبئ؟قبلالعمرة:سئل

.2/582قطنىارلدا(1)

.2/231لأما(2)

به.سيمانطريقمن(13830)ضيبةأبىابنأخرجه(3)

به.سيرينابنطريقمن2/285والدارقطنى،(13824)ضيبةأبىابنوأخرجه.1/471الحاكم(4)

.،عليكللهأنسكان:بلفظضيبةأبىابنوعند
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...العمرةبوجوبقالمنبابالحجكتاب

.موقوفوالصحيجمرفوعا)1(،سيرينابنعنسالمبنإسماعيل

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8837

اللهعبدحدثنا،الوزاقعلىبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:يقولمسعودابنسمعت:قالأبيهعن،ثويرعن،إسرائيلحدثنا،رجاءابن

،و51/86.أنىالتحرجلولاوالله:يقولثئم.(البيتإلىوالعمرةالحبئ)وأقيموا

.(2)الحجمثلواجبةالعمرة:لقلتشيئافيهاع!سماللهرسولمنأسمعلم

حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-8838

ابنبكرأبوحدثنابحر،بنعلىبنالحسنبنمحمدحدثناالأصبهاخ!،

مسروقعن،إسحاقأبىعن،أشعثعنالعلاء،بنالفضلحدثنا،نافع

،الزكاةواتوا،الصلاةأقيموا؟أربعلإقامةأمرتم:اللهعبدقال:قال

الحجوالعمرة،الأكبرالحبئوالحج،(البيتإلىوالعمرةالحج)وأقيموا

الأصغر)3(.

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-8839

حدثنا،يعقوببنعئادحدثنا،زكريابنالقاسمبنمحمدحدثنا،الحافظ

العمرة:قالعباسابنعن،عكرمةعن،داودعن،يحيىأبىبنإبراهيم

والصحيح:وقال.بهفسلمبنإسماعيلطريقمن1/471والحاكم،2/284الدارقطنىأخرجه(1)

نابت.بنزيدعن

إسرائيلطريقمن5،56هصالمصاحففىداودأبىوابن،3/433تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

ضعيف.إسناده:4/1732الذهبىوتال.شاذةقراءةمسعودابنوقراءةبه.

:3/205المجمعفىالهيثمىوقالبه.نافعابنبكرأبىطريقمن(10298)الطبرانىأخرجه(3)

نقات.ورجاله
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الحجكتاب

الأصغر)1(.الحجوهو،الحبئكوجوبواجبة

...العمرةبوجوبقالمنباب

عمربنعلئأخبرناالسلمئ،الزحمنعبدأبو/أخبرنا-352/48840

بنالملكعبدبنمحمدحدثنا،الواسطئمحمودبنمحمدحدثنا،الحافظ

اللهعبدعن،إسحاقأبىعن،ورقاءحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،وان!م

الأصغروالحبئالنحر،يومالأكبرالحج:قالعباسابنعنلث!داد،أبني

لمجحم:النبىعنهذافىروىوقدال!مرة)2(.

الخلألئ،سعيدأبوأخبرنا،ال!لمئالحسينبنمحمذناأخبم-9418

حدثنا:قالاالعزيزعبدبنمحمدبناللهوعبدصلئالقحيعلىأبوأخبرنا

حدثنىداود،بنسليمانعن،حمزةبنيحيى-لىثنا،موسىبنالحكم

نأ،جذهعن،أبيهعن،حزمبنعمروبنمحمددتبكرأبىعن،الرهرى

،والدياتنن!لاوالفرائضفيهبكتاباليمنأهلإلىكتبط!!كعفاللهرسول

الأصغر")3(.الحجالعمرة"إن:وفيهحزمبنعمرومعبهفبعث

،المؤذنالخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا-8842

حدثنا،الفضلبنالصمدعبدحدثنا،المروزئحمدانابنأحمدأبوأخبرنا

عن،طاوسعن،ميسرةبنالملكعبدعنمسعر،حدثنا،قادمبنعلى

طريقمن(1762)تفسيهرهفىحاتمأبىوابن،(13823)ضيبةأبىابنوأخرجه.2/285الدارقطنى(1)

ضعفاء.رواته:4/1732الذهبىوقال.الصغرىالحجةالعمرةكأبلفظوعندهما،بهعكرمة

.2/285الدارقطنى(2)

.(7336)فىتقدم(3)
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...العمرةبوجوبقالمنبابالحجكتاب

يخطبالوادىفىقائما!ج!اللهرسولرأيت:قالجعشمبنمالكبنسراقة

.(1)"القيامةيومإلىالحجفىالعمرة"دخلت:يقولوهو

طاوس:4/1732الذهبىوقال.بهمسعرطريقمن(2977)ماجهوابن،(17582)أحمدأخرجه(1)

سراقة.يلحقلم
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...والعمرةالحجبينالجمعوهوالقرانجوازبابالحجكتاب

غيرهاإلىجمعتإذاالعمرةمن(1)يجزئهاأبوابجماع

واحدلإحراموالعمرةالحثيبينالجمعوهو،القرانجوازباب

حدثناجعفر،بنالقهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-8843

بنعلىعن،الحكمعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

،(2)ةكمبين!هوعلئاعثمانشهدت:قالالحكمبنمروانعن،حسين

أهلل!جنهعلىذلكرأىفلضا،بينهمايجمعوأنالمتعةعنينهىر!نهوعثمان

أنهىتراكأ:ل!جبهعثمانفقالمعا.وحخبمابعمر؟لئيك:فقالجميغابهما

لقولجمجرالفهرسولسنةلأدعكنتما:فقال!؟تفعلهوأنتشىءعنالناس

(4)ريوو
شعبه.عنغندرحديثمنالبخارئأخرجه.(3)الناسمنأحد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8844

)ح(الأعمشعننمير،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

أبوأخبرنا،وقراءةإملاءالأصبهاكأيوسفبنالفهعبدمحمدأبووحذثنا

عن،معاويةابوحدثنانصبر،بنسعدانحدثناالأعرابى،ابنسعيد

حديثرجلأكنت:قالمعبدبنالضبىعن،سلمةبنشقيقعن،الأعمش

."س:"يجبىف(1)

فىسياتىوكذا"والمدينة!.:1733/4والمهذبالتخريجمصادرفىوبعده،النسخفىكذا(2)

(8949).

به.شعبةطريقمن(2722،2723)والنسائى،(1391)أحمدواخرجه.(96)الطيالسى(3)

.(5631)البخارى(4)
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دمايهريقالقارنبابالحجكتاب

والعمرةبالحخةفأهللتفاجتهدت،فأسلمتونصرانيةبجاهلئةعهد

ربيعةبنوسلمانصوحانبنزيدعلىفمررتبهما،أهلفخرجت

أهله.بعيرمنأضللهذا:أحدهمافقال،بهماأهل،ظ86/51وأنابالعذيب)1(

قدمتحتىظهرىعلىأحملهماكأنمافخرجتجميعا؟أبهما:الاخروقال

هديتشيئا،يقولانلاإنهما:فقالقالا،ائذىلهفذكرت،ل!بهعمرعلى

معاوية.أبىحديثلفظ.(2)إ!كنبئكلسنة

دمايهريقالقارن/باب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8845

عبادةبنروححدثناالصغاك!،إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوب

الربير،بنعروةعن،شهابابنعن،مالذأخبرنا:قالايوسفبناللهوعبد

فأهللناالوداعحجةعامجم!اللهرسولمعخرجنا:قالتأنهاعائشةعن

ولا،العمرةمعبالحجفليهللهدئمعهكان"من:!عاللهرسولقالثم،بعمرة

"الصحيح"فىأخرجاه.الحديثباقىوذكر.(3)"اعيمجمنهمايحلحتىيحل

.(4)مالكحديثمن

مراصد.أيالأربعةالقادسيةوبينبينهتميملبنىالقادسيةيمينعنماء،العذبتصغير:العذيب(1)

.2/592الاطلاع

والنسانى.بهالأعمشطريقمن(254)وأحمد.بهمعاويةأبىطريقمن(2970)ماجهابنأخرجه(2)

النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.(8853،8922)نىوصيأتى.بهوائلأبىطريقمن(0272)

(0552).

.(8816)فىوتقدمبه.يوسفبنالذعبدعن(1638)البخارىأخرجه(3)

.(1112/111)ومسلم،(5615)البخارى(4)
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دمايهريقالقارنبابالحجكتاب

حدثناجعفر،بنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8846

إبراهيم،ابنالفضلأبووأخبرنا:قال)ح(أبىحذثنىأحمد،بنالفهعبد

بنومحمدرافعبنومحضدإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

عن،معمرأخبرنا،لرزاقاعبد،ثناحد:لواوقاأخبرنا.:سحاقإقال،يحيى

حجةعامجم!النبىمعخرجنا:قالتعائشةعن،عروةعن،الرهرئ

معهكان"من:لمجيه!النبئفقال،الهدىسقتأكنولمبعمرةفأهللت،الوداع

قالت:جميعا".منهمايحلحتىيحللاثم،عمرتهمعبالحبئفليهلهدى

بعمرةأهللتكنتإنى،اللهرسوليا:قلتعرفةليلةدخلتفلضا؟فحضت

العمرةعنوأمسكىوامتشطى)1(رأسك"انقضى:فقالبحختى؟أصنعفكيف

منفأعمرخ!بكرأبىبنالزحمنعبدأمرحشتىقضيت!مابالحبئ".وأهئى

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)اهنعأمسكتالتىعمرع!مكانالتنعيم

الززاق)3(.عبدعنحميدبنعبد

كانمنالعمرةمعبالحجيهلأنأمرإنماكيه!النبئأنعلىدليلوفيه

فواتمنخوفاهدىمعهايكنلموإنبذلكعائشةأمروإنما،هدىمعه

يقطعجابرعنالزبيرأبىوحديث،البقرأزواجهعنذبحلمجتإنهثم،حختها

.(4)ذكرهمضىوقد،قارنةبكونها

إوامشطى(.:مفى(1)

.(878،8816)فىوتقدم.(3927)حبانابنطريقهومن،(683)هـاسحاق،(25307)أحمد(2)

.(113/1211)مسلم(3)

.(8817)فىتقدم(4)
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دمايهريقالقارنبابالحجكتاب

أبوأخبرنا،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوحذثنا-8847

حدثنا،نصربنسعدانحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

عائشةعن،أبيهعنمحمد،بنالقاسمبنالرحمنعبدعن،عيينةبنسفيان

ابنحديثمنأخرجاهبالبقر)1(.نسائهعن!عاللهرسولضحى:قالت

(2)-رب2
عييمه.

عنالماجشونالعزيزعبدوقال!ذبح.:الحديثفىبعضهموقال

وقالتالبقر)3(.نسائهعنأهدى:الحديثهذافىالقاسمبنالزحمنعبد

البقر.أزواجهعنلمجماللهرسول!ذبح:عائشةعنعمرة

القاضمىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8848

مزيدبنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

الزهرىعن،الأيلىيزيدبنيونسحدثنا،علقمةبنعقبةأخبرناالبيرومح!،

بقرةالوداعحجةفىكميفهمحمدال!عننحرلمجؤاللهرسوإ،أنبلغنا:قال

.(4)عائشةعنبهتحذثعمرةكانت.واحدة

عنلمجقهاللهرسولذبح:قالتعائشةعنعمرةعنسعيدبنيحيىووواه

البقر.أزواجه

.(1491)فىتقدم(1)

.(1121/911)مسلمو،(8455)الخارى(2)

.(8875)فى)3(سيأتى

به.يون!طريقمن(3135)ماجهوابن،(4127)الكبهرىفىوالنسائى،(0175)داودأبوأخرجه(4)

.(1539)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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دمايهريقالقارنبابالحجكتاب

.(1)هفلاشاءإنيردوذلك

محمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-مل\849

حدثنا،الفهعبدبنهارونحدثنا،إسحاقبنإبراهيمحا+ثنا،يعقوبابن

يقول!:جابراسمعأنهالربيرأبواخبرخ!،جريجابنأخبرنا،بكربنمحمد

عنحاتمبنمحمدعنمسلمرواه.(2)هتخحفىبفوةنسائهعنلمجي!النبئنحر

(3)ص
بكر.محمدبن

الخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوواخبرنا،و87/51/-4/3540885

قطن،بنمسذدحدثنا،شئالقرمحمدبنح!انالوليدأبوأخبرنا،المؤذن

بنيحيىعن،الأوزاعىىت،مسلمبنالوليدحدثنا،رشيدبنداودحدثنا

اعتمرعفنجمي!الفهسول!أذبح:قالهريرةأبىعن،سلمةأبىعن،كثيرأبى

عنفيهسماعهيذكرولممسلمبنالوليدبهتفزد.(4)بينهنبقرةنسائهمن

عنأخذهيكونأنيخافكانالبخارئإسماعيلبنومحفد،الأوزاعى

أعلم.والفه،(ال!فر)بنيوسف

بنالحسينعلىأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرناهوقد-8851

.(8891)فى)1(سيأتى

.(11317)فىوسيأتىبه.بكربنمحمدعن(15044)أحمدأخرجه(2)

نسانه،."عنمكانعائة""عن:وفيه،(357/1319)مسلم(3)

وصححه.بهالأوزاعىطريقمن(0804)حبانوابن.بهالوليدطريقمن(1751)داودأبوأخرجه(4)

.(0154)داودأبىصحيحفىالألبانى

.(228)الترمذىعلل(5)
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الحجكتاب
دمايهريقالقارنباب

حدثنا،بمصرالفقيهشعيببنأحمدالزحمنعبدأبوأخبرنا،الحافظعلى

حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،الاسكندرانئميمونبنالفهعبدبنمحمد

فإن.(1)الوداعحجةفى:وقال.فذكرهكثير.أبىبنيحيىحدثنى،الأوزاعئ

جيدا.الحديثصارمحفوظاالأوزاعئ.حدثنا:قولهكان

حامدأبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8852

قالوا:السلمئوحمدانالأزهروأبويحيىبنمحمدحدثنا،الشئرقىابن

نافععن،روادأبىبنالعزيزوعبدعمربنالفهعبيدأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

نإ:لهفقيل،الزبيربابنالحجاجنزلزمنالحجيريدعمرابنخرج:قال

المحهرسولفىلكه!كان)لقذ:فقال.يصذوكأننخافناوإقتالبينهمكائنالناس

أنىأشهدكم،ع!قهاللهرسولصنعكماأصنعإذن،21:الأحزابأ!حسنةألممؤ

الحجشأنما:قالالبيداءبظهركانإذاحتىخرجثم.عمرةأوجبتقد

هدياوأهدىعمرته!.معحجاأوجبتقدأنىأشهدكم،واحداإلاوالعمرة

والمروةالصفاوبينبالبيتفطاف،مكةقدمحتىفانطلقبقديد)2(،اشتراه

شىءمنيحللولميمصر،ولم،يحلقولم،ينحرولم،ذلكعلىيزدولم

طوافهقضىقدأنرأىثم،وحلقنحرالنحريومكانإذاحتى،منهحرمكان

."هريرةأبىعنسلمةعنكثيرأبىبنمحمدثنا)بمصر:مطبوعتهوفى.وصححه،1/467الخاكم(1)

،(4128)الكبرىفىوالنسائىبه.ميمونبنالفهعبدبنمحمدعن(2903)خزيمةابنوأخرجه

به.الوليدطريقمن(3133)ماجهوابن

ينظركيلا.125مننحوعلىالمدينةإلىمكةمنالطريقيقطعهالحجاز،أوديةمنوادقديد:(2)

.249صالجغرافيةالمعالم
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الحجكتاب
دمايهريقالقارنباب

أخرجاه.(1)!جملالفهرسولفعلهكذا:قالثئم،الأؤلبطوافهوالعمرةللحبئ

.(2)رمعبنالفهعبيدحديثمن""الصحيحفى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-8853

حدثنا:قالاالمعنىشيبةبىأبنوعثمانأعينبنمةقدابنمحمدحدثنا،داود

معبد:بنالصبئقال:قالوائلأبىعن،منصورعن،الحميدعبدبنجرير

هذيم:لهيقالعشيرح!منرجلافأتيت،فأسلمتنصرانتاأعرابتارجلاكنت

الحبئوجدتوإنى،الجهادعلىحريصإنى،(3)هانهيا:فقلت.ثرملةابن

ماواذبحاجمعهما:فقالأجمعهما؟بأنمحرفكيف،علئمكتوبينوالعمرة

ربيعةبنسلمانلقينىالعذيبأتيتفلفا،بهمافأهللت.الهدىمناستيسر

منبأفقههذاما:للاخرأحدهمافقال،معابهماأهلوأناصوحانبنوزيد

له:فقلتر!نهالخطاببنعمرأتيتحتىجبلعلئألقىفكالما.ذلكبعيره

حريصناوأ،أسلمتنىوإ،نصرانتاأعرابتارجلاكنتإنىالمؤمنينميرأيا

منرجلافأتيت،علئمكتوبينوالعمرةالحبئوجدتوإنىالجهاد،على

معا.بهماأهللتوإنى.الهدىمناستيسرماواذبحاجمعهما:محرفقالقومى

.(4)يتصنبئكلسنةهطيت:!ضرعمرفقال

(9332)والنسائى.بهالرزاقعبدطريقمن(5391)الكبرىفىوالنسائى،(6391)أحمدأخرجه(1)

.(9499)فىوسيأتىبه.عمربنالذعيدطريقمن

.(1230/181)ومسلم،(4184)البخارى(2)

.5/279،280النهاية.وتسكنالآخرةالهاءوتضموتسكنالنونوتفتحهذا.يا:أى(3)

النسانى-وأخرجه.(1799)داودوأبو،(0271)المعرفةوفى،(1170)الصغرىفىالمصنف(4)
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العمرةقبلوالحجالحجقبلالعمرةبابالحجكتاب

العمرةقبلوالحجالحجقبلالعمرةباب

محمدبنحليمبنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8854

أخبرنا،اللهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموجهأبوأخبرنا،الصانعحليمابن

الحج،قبلالعمرةعنعمرابنسأل!خالدبن،ظ87/51عكرمةأق،جريجابن

عمر:ابنقال!:عكرمةقال!.يحجأنقبليعتمرأنأحدعلىبأسلا:فقال!

بنأحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)ئبحيأنقبللمجرالنبئاعتمر

.(2)المباركابنعنمحمد

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-8855

الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثناقالا:

عن،أبيهعن،عروةبنهشامأخبرنا،عونبنجعفرأخبرناالفراء،

!ص:اللهرسول!فقال!،الحجةذىلهلال!موافين)3(خرجنا:قالتر!نهاعائشة

."بعمرةلأهللتأهديتأنىلولافإنى،بعمرةدليهلبعمرةيهلأنمنكمأحمث"من

أهلمضأنافكنت،بحبئأهلمنومنهمبعمرةأهلمنالقوممنوكان

بهمنصورطريقمت(256)واحمد*بنحوهبهجريرطريقمن(3069)خزيمةوابن،(2718)=

.(8922)فىوسياتى.(8844)فىوتقدم.بنحوه

.(8807)فىتقدم(1)

.(1774)البهخارى(2)

بثرحمسلمصحيح.القعدةذىفىلخمىقبلهخروجهموكان،لاستهلالهمقارنينأى:موافين(3)

.8/441النووى
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العمرةقبلوالحجالحجقبلالعمرةبابالحجكتاب

ذلكفذكرت،عرفةيومفأدركنىحائضىوأنامكةفقدمت،بعمرة

بحبئ".وأهلىوامتشطىلث!عركوانقضىعمرتكادعى:فقاللمجج!الفهلرسول

ليلةبكرأبىبنالزحمنعبدمعهاأرسلحخهاالفهوقضى(1)صدرتإذاحتى

الفهفقضىعمرتها،مكانبعمرةالتنعيممنوأهفتفأردفها،الحصبة

.2ه!دصولاصيامولا2هدذلكفىيكنولمعمرتها،

؟2هدذلكفىيكنلموإنما،عروةقولمنعمرتها.الفهفقضى:قوله

كمابينهنبقرةأزواجهمناعتمروعفنعنهاأهدىقدكان!جوالنبئلأن

هشامعناوجهمن""الصحيحينفىأخرجاهالحديثوهذا.ذكرهمضى ،(3)،

.()هشامعنمعاويةأبىعنمحمدعنالبخارئوأخرجه،4عروةبن

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبواخبرناه-8856

أبوأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،معاويةأبوحدثنا،هنادوحذثنا:قال.معاوية

لنافقال،الحخةذىلهلالموافينلمجج!النبىمعخرجنا:قالتعائشةعن

يهلأنمنكمأحبئومن،بحبئفليهلبحبئيهلأنينكمأحبأمن:لمجي!لفهارسول

.3/15النهايةينظرنسكها.قضت:صدرت(1)

وابن،(0030)ماجهوابن،(2716)والشاثى،(1778)داودوابو،(25587)أحمداخرجه(2)

به.هامطريقمن(3942)حبانوابن،(4260)خزيمه

.(8851-8847)فىتقدم(3)

.(171-1121/151)ومسلم،(317،1786)البخارى(4)

.(1783)البخارى(5)
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...الحجإلىبالعمرةالتمتعبابالحجكتاب

.(1)إليهعروةكلاموأضافالأولىمعنىذكرثم."بعمرةفليهلبعمرة

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8857

حدثنا،سعدبنالليثحدثنا،موسىبنأسدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا

مأعلىفدخلتمولاىمعحججت:قالعمرانأبىعن،جيبأبىبنيزيد

تحج،أنقبلفاعتمرشئتإن:فقالتأحج؟أنقبلأعتمر:فقلترقنئسلمة

نأيصلحفلاصرورةكانمن:يقولونإنهم:فقلت.تحجأنفبعدشئتوإن

إليهافرجعت،قالتمامثلفقلنالمؤمنينأمهاتفسألت.يحجأنقبليحتمر

لآيا"أهلوا:يقوللمج!اللهرسولسمعت؟وأشفيكنعم:فقالتفأخبرتها

.(2)"ئبحفىبعمرةمحمل!

بمحةأقامإذاالحجإلىبالعمرة(3)التمتعباب

الميقاتمنلاهحةمنشاءهإنالحجينشئحتى

4/356جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلىبشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-8858

ابنقال:قالحجاجحدثنا،الوليدبنأحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

حجةعنيخبروهواللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرك!:جريج

أردتمافإذا:لمجمالنبىقال.نحلأنطفنامابعدع!ح!النبئمرنافأ:قالىلمجؤ!النبى

.(168)إسحاقمسند(1)

وقال.بمعناهبهيزيدطريقمن(3922)حبانوابن.بهالليثطريقمن(26548)أحمدأخرجه(2)

.بمعروفلي!عمرانأبو:4/1736الذهبى

"المتمتع".:مفى(3)
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...الحجإلىبالعمرةالتمتعبابالحجكتاب

فىمسلمأخرجهالبطحاء)1(.منفأطشا:!اللأهلوا((.مئىإلىشطلقواأن

.(2)جريجابنعنالقطانيحيىحديثمن""الصحيح

فىببغدادالفقيهعلىبنعمربنالفهعبيدالقاسمأبوأخبرنا-8859

محمد،بنأحمدحدثناالنجاد،سلمانبنأحمدأخبرنا،الزصافةمسجد

الأسدىنافعبنموسىشهابأبوحدثنا،دكينبنالفضلنعيمأبوحدثنا

!رفقال،أئامبثلاثةالترويةقبلفدخلت،بعمرةمتمتعوأنامكةقدمت:قال

رباحأبىبنعطاءعلىفدخلت.مكتةحختكالانتصير:مكةأهلمنأناس

يوم!الفهرسولمعحبئأنهاللهعبدبنجابرحذثنى:فقال،و88/51أستفتيه

من"أحفوالمجو:الفهرسوللهمفقالمفردا،بالحجأهقواوقدالبدنساق

يومكانفإذا،حلالوأنتموأقصروا،والمروةاف!فلاوبينبالبيتبالطوافإحرامكم

وقدمتعةنجعلهاكيف:قالوا."متعةبهام!دقاقىواجعلوابالحجدأهفواالئرويئ

الذىمثللفعلتالهدىسقتأنىفلولا؟أمرتكمما"افعلوا:فقالالحبئ؟سفينا

51روففعلوا)3(.محفه".الهدىل!لغحئىحرائممنىيحللاوكنبه،أمرتكم

بناللهعبدبنمحمدعنمسلمورواه،نعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارئ

(4)برءبر
لعيم.ابىعنلمير

به.جريجابنطريقمن(3796)حبانوابن،(2794)خزيمةوابن،(15039)أحمدأخرجه(1)

.(139/1214)مسلم(2)

به.نجمأبىطريقمن(6571)والطبرانى،(3197)عوانةأبرأخرجه(3)

.(6121/431)ومسلم،(6851)البخارى(4)
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...الحجإلىبالعمرةالتمتعبابالحجكتاب

أحمدأخبرناالأصبهاخ!،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-0886

حدثنا،المخومئنصربنلم!عدانحدثنا،الأعرابىابنزيادبنمحمدابن

بنجابرعنعطاء،عن،الملكعبدحدثنا،الأزرقيوسفبنإسحاق

فأمرنا،الحجةذىمقلياللأربعجمحوالفهرسول!قدم:قال!عبدالفه

فقال!علينا،وكبرصدورنابذاكفضاقت،عمرةنجعلهاأنجمصاللهرسول

الذىمثلفعلتمعىاثذىالهدىفلولاأحفوا؟النالسأيها"يا:لمجواللهرسول!

إذاحتى،الحلاليفعلمامثلوفعلناالنساءوطئناحتىفأحللنا:قال!."تفعلون

حديثمقمسلمأخرجهبالحبئ)1(.لبينابظهرمكةوجعلناالتوويةعشتةكان

أهللنا)2(.:وقال!سليمانأبىبنالملكعبد

أبوأخبرنا،الفقيهالمعووفأبىبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8861

،أيوببنمحمدحدثنا،الوازئالوفابعبدبنمحمدبنالفهعبدسمعيد

المسئببنسمعيدعن،قتادةحدثنا،هشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمأخبرنا

عامهميحجوالمفإذا،الحبئأشهرفىيتمتعونجمحمالنبىأصحابكان:قال!

.(3)ائيشيهدوالمذلك

به.الملكعبدطريقمن(2994)والنسائىبه.الأزرقإسحاقعن(14239)أحمدأخرجه(1)

،(2785،2786)خزيمةوابن،(2980)ماجهوابن،(1787)داودوأبو،(1785)والبخارى

.بمعناهيهعطاءعنطرقمن(3791)حبانوابن

.(1216/142)مسلم(2)

به.هثامطريقمن(13157)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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357/4

...العمرةيريدالقارنأوالمفردبابالحجكتاب

الفراغبعدالعمرةيريدالقارنأوالمفردباب

شاءأينمناهلثمالحرممنخرجنسحهمن

المزكىإسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8862

حامدأبىبنحامد)1(حدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثناقالا:

عنحميد،بنأفلححدثنا،الزازئسليمانبنإسحاقحدثنا،المقرئ

أشهرفىبالحبئمهلينجم!الفهرسولمعخرجنا:قالتعائشةعن،القاسم

أصحابهإلىفخرج،بسرفنزلناحتىالحبئوليامحرالحبئوفى.حرم)2(الحبئ

معهكانومن،فليفعلعمرةيجعلهاأنفأحثهدىمعهمنكميكنلم"من:فقال

فأقا،الهدىمعهيكنلمممنلهااقماركومنهمبهاالاح!فمنهمفلا".هدى

قالت:.قؤلهمأصحابهمنرجالومعالهدىمعهفكان!يه!الفهرسول

سمعت:!ت."؟شأنك"ما:فقالأبكىوأنا!يه!/الفهرسولعلئفدخل

"فلا:قال.أصلىلا:قلت."؟كلط9:قال.العمرةفىأصحابكمعكلامك

اللهمحب،آدمبناتمنأنتوإنمايرزقكها،أنالئهوعسى،حجةفىتكونى،يضزك

فطهرتمنىنزلناحتىحخيىفىفشرجت:قالت.((عليهنمحبماعليك

بنالزحمنعبدفدعا،المحفحبلمجيه!الفهرسولنزلثئم،بالبيتفطفت

وافرغا،بالبيتتطوفثئم،بالعمرةفلتهلالحرممنبأختك)اخرج:فقالبكربىأ

وفوقه:"حامد،:الحاشيةفىوكتب،الأصلفىعليهاوضبب"خالدا،:م،4ص،الأصلفى(1)

.1/074والمفترقالمتفقوينظر"صح".

ىأحرمةجمع:الراءوبفتهح،والحالاتوالأشياءوالمواضعالأوقات:الراءبفم:الحجحرم(2)

.8/149النووىبثرحمسلمصحيحينظر.ومحرماتهالثرعممنوعات



الجعرانةمنبالعمرةالاحراماستحبمنبابالحجكتاب

بالبيتطفتثخفأهللنا،فخرجنا:قالتههنا((.أنتظركممافمافىتأشإفىحتى

جوفمنمنزلهفىوهوج!عاللهرسولفجئنا،والمروةوبالمثمفا(ظ88/51

فمزفخرج،بالرحيلأصحابهفىفأذن.نعم:قلت."؟فرغتم"هل:فقالالليل

فىالبخارىرواه.(1)المدينةإلىخرجثئم،الضبحصلاةقبلبهفطافبالبيت

بنإسحاقعننميرابنعنمسلمورواه،أفلحعننعيمأبىعن""الصحيح

(2):وء
.د-

الجعرانةمنبالعمرةالإحراماستحبمنباب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8863

عن،قتادةعن،هفامحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،أيوببنمحمدأخبرنا

معالتىإلاالقعدةذىفىكلهنعمرأربعاعتمرج!عالنبئأنأخبرهمأنس

ىذفىالمقبلالعاممنوعمرة،القعدةذىفىالحديبيةعمرة؟حخته

وعمرته،القعدةذىفىحنينغنيمةقسمحينالجعرانةمنوعمرة،القعدة

.(4)دلاخبنهدبةعن""الصحيحفىومسلمالبخارئرواه.3حجتهمع

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكبرأبوأخبرنا-8864

وابن،(4242)الكبرىفىوالنسائى،(05،2،0620)داودوأبو،(25722)أحمدأخرجه(1)

منوسيأتىومختصرا.مطولابهأفلحطريقمن(3795)حبانوابن،(2998،3076)خزيمة

.بنحوه(8874،9374)فىالقاسمطريقمنوسيأتى،(9828)فىعنهاخرطريق

.(1112/231)ومسلم،(1788)البخارى(2)

.(8779،8809)فىتقدم(3)

.(217/1253)ومسلم،(4148)البخارى(4)
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الجعرانةمنبالعمرةالإحراماستحبمنبابالحجكتاب

ابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنالفهعبدبنالعزيزعبدعن،مزاحمعن،أمئةبنإسماعيلعن،عيينة

فاعتمرليلاالجعرانةمنخرججميهرالنبئأن،الكعبىمحرشعنخالد،

كبائت)1(.بهاوأصبح

يعنىجريجابنعن،مسلمأخبرنا،الشافعئأخبرنا:سنادهوبى-8865

قالمخرش!.وهو:جريجابنفقالالإسناد،بهذاالحديثا.ةهمزاحمعن

.(2)شرخمبنو:يقولونعندناولدهلأن؟جريجابنوأصاب:الشافعئ

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8866

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثناالأصئم،هوالعباسأبوحدثنا

عبدعن،مزاحمأبىبنمزاحمأخبرك!،جريجابنأخبرنا،الوقابعبد

ليلاالجعرانةمنجمبهرالنبئخرج:قالالكعبىمحرشعن،الفهعبدبنالعزيز

فأصبحليلتهتحتمنخرجثئم،عمرتهفقضىليلامكةفدخلمعتمرا،

جريجوابن،هكذاالروايةوكأن،بالحاءمحرش.:قالكذابالجعرانة)3(.

(2864)والنسائى،(15512)أحمدوأخرجه.2/134والافعى،(1271)المعرفةفىالمصنف(1)

النسالىصحيحفىالألبانىوصححه.ومخرشمحرش:بينبالكأحمدوعند.بهسفيهانطريقمن

(2682).

المهملة.بالحاءالمراضعجمغفىوعنده.2/134الأم(2)

وقال.بهجريجابنطريقمن(2863)والنسائى،(935)والترمذى،(15513)أحمدأخرجه(3)

داودوأبو.الحديثهذاغيرعشتالنبىعنالكعبىلمحرشنعرفولا،غريبحديث:الترمذى

وإسناده:4/1738الذهبىوقالبه.مزاحمطريقمن(4235)الكبرىفىوالنسائى،(1996)

حسن.
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التنعيممنبهاأحرممنبابالحجكتاب

أعلم.والله،عنهد!أخابنمسلمروايةفى(1)المعجمةبالخاءذلكأنرأى

التنعي!امقبهاأحرممقباب

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-8867

أخبرنا،سليمانبنالوبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنعمروسمعت:يقولديناربنعمروسمعأنهعيينةابنأخبرنا،الشئافعئ

عائشةيردفأنمرهألمجيهمالنبئأنيكربىأينالؤحمنعبدأخبرخ!:يقولأوس

.(2)التنعيممنفيعمرها

بنأحمدالحسنأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8868

:يقولعلياسمعت:يقولسعيدبنعثمانسمعت:قالعبدوسبنمحمد

علىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.بنحوهفذكرهعمرو.عن،سفيانعن

.(3)سفيانعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،المدينىابن

أخبرنا،العلوىأحمدبنمحمدبنالظفرمنصورأبوأخبرنا-8869

بنحازمبنأحمدحدثنا،بالكوفةالشيباض!دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبو

عن،الؤحمنعبدبنداودحدثنا،العبدئعئادبنشهابحدثنا،غرقأبى

بنتحفصةعنماهك،بنيوسفعن،خثيمبنعثمانبنالفهعبد

.""معجمة:الأصلفى(1)

،(934)والترمذى،(5170)أحمدوأخرجه.2/133والشافعى،(2712)المعرفهفىالمصنف(2)

به.سفيانطريقمن(2999)ماجهوابن،(4230)الكبرىفىوالنسائى

.(1212/135)ومسلم،(1784)البخارى(3)
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التنعيممنبهاأحرممنبابالحجكتاب

الرحمن:لعبدقال!جم!القهرسول!أن،ابيهاعن،بكرأبىبنالزحمنعبد

فمزهاالاكمةبهاهبطتفإذاالتعيم،منفأعمزها/-عائشةيعنى-أختكأردفدا4/358

"مستقبلة((.:كتابهأصلفىوجدتهكذامستمبلةإ.عمرةفإئهافلتحرم

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناوقد-8870

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(داودأبو

بنالأعلىعبدحدثناقالا:يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

متقثلة")1(.عمرةفإنها9:وقالبنحوهفذكرهالعطار.داودحدثنا،حفاب

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهداودطريقمن(171)أحمدوأخرجه.(1995)داودأبر(1)

....هبطتفإذا:قولهدون(1757)

الأصل.نسخةمنالجزءالرابعينتهىهنا
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...يقرنأويفردأنبينالخياربابالحجكتاب

بالعمرةوالتمتعالحجإفرادفىالاختيارأبواب/جماع،و51/89

يتمتع،أويقرنأويفردأنبينالخيارباب

لهواسغذلكجميعوأن

محمدبنمحمدالنضرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8871

علىقرأفيماالقعنبئحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،يوسفابن

الربير،بنعروةعن،نوفلىبنالزحمنعبدبنمحمدالأسودأبىعن،مالك

حجةعام!صاللهرسولمعخرجنا:قالتأنهالمجؤالنبىزوجعائشةعن

أهلمنومنا،وعمرةبحجأهلمنومنا،بعمرةأهلمنفمنا،الوداع

الحججمعأوبالحجأهلمنفأفا،بالحججمحمالفهرسولوأهل،بالحج

عن"الصحيح"فىالبخارئرواهالنحر)1(.يومكانحتىيحلوافلم،والعمرة

.(2)مالكعنيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،القعنبى

بنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8872

الجمحئمحمدبنعمرحفصوأبوبنيسابورالبغدادىالفهعبدبنمحمد

حدثنا،سبلانزيادبنإبراهيمحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا:قالابمكة

منمنا:قالتعائشةعن،القاسمعن،عمربنالفهعبيدحدثنا،عئاببنعباد

"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)تمتعمنومنا،قرنمنومنا،مفردابالحجأهل

به.القعنبىعن(1779)داودأبووأخرجه.(1508)الصغرىفىالمصنف(1)

.(1112/181)ومسلم،(0844)الخارى(2)

به.عبادطريقمن(4280)مستخرجهفىنعيموأبو،(536)الغيلانياتفىالشافعىبكرأبوأخرجه(3)

به.الفهعبيدطريقمن(*../1211)ومسلم
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الحجكتاب

عئاد)1(بنعئادعنأئوببنيحىعن

أفضلوراهالافراداختارمنباب

3/5

القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبووأخبرنا-8873

،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبدأخبرناببغداد،

شهابابنحذثنى،الفيثعن،خلآببنومحفدبكيروابنصالحأبوحدثنا

قال!:يقول!هريرةأباسمعائهأخبرهالأسلمئعلئبنحنظلةأن

وأحاخاالزوحاء)2(بفبئمريمابنليهلن،بيدهنفسى"والذى:جمع!الفهرسول!

.(الفيث)عنقتيبةعن""الصحيحدى!سعرواهليممينهما)3(")4(.أومعتمرا،

أفضل.ورآهالإفراداختارمن/باب

عثمانبنأحمدالحسينأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8874

حدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،ماهانبنمحمدحدثنا،ببغدادالأدمى

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا)ح(مالك

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

حدثنا،الضفارعبيدبنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرظ.مالك

.(124/1211)مسلم(1)

وعامالفتحعاممكةوإلىبدرإلىز!عاللهرسرلطريقوكان،والمدينةمكةبين:الروحاءفج(2)

.13/85البدانمعجم.الحج

الثنيهما".:م،سفى(3)

الزهرىعنطرقمن(6820)حبانوابن،(7273)أحمدوأخرجه.1/405سفيانبنيعقوب(4)

.(216)عفب(1252)مسلم(5)
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أفضلوراهالافراداختارمنبا!الحجكتاب

أذسبنمالكخامحرحذثنى،أويمسأبىابنحدثنا،اض!الشعرالهيثمبنأحمد

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(

عن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

الحتى)1(.أفرد!راللهرسولأنعائشةعن،أبيهعن،القاسم!بالزحمنعبد

(2)و
يحيى.بنويحيىأويمسأبىبنإسماعيلعن""الصحيحفىمسلمرواه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8875

عن،العزيزعبدحدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،علىبنهشامحدثنا،عبيد

ك!يهيهاللهرسولمعخرجنا:قالتعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

ع!يهمأطهارسولعلئفدخل:قالت.طمثتسرفجئنافلما،الحجإلانذكرولا

.العامأحبئألالوددتوالله:فقلت:قالتل!كيك؟"."ما:قالأبكىوأنا

بناتعلىاللهكمبهلثىءهذا"ان:قال.لعم:قلت:قالت."نفعستك!":قال

قدمنافلما."(3)ىرهطتحتىبالبيتتطوفىلاأنغيرالحاجيفعلمافافعلىآدم،

أحمدطريقهومن،335/1ومالك،(967)والافعى،(2721)المعرفةفىالمصنف(1)

.(3934)حبانوابن،(2964)ماجهوابت،(820)والترمذى،(1777)داودوأبو،(24729)

طريقمن(3935)حبانوابنبه.مهدىبنالرحمنعبدطريىمن(2714)النسائىوأخرجه

يه.القاسمبنالرحمنعبد

.(122/1211)مسلم(2)

المشددةالمهملةوالطاءالتاءبفتح:3/505الفتحفىحجرابنوتال"تطهويندا.:الأصلفى(3)

مسلم:روايةفىقولهويؤيده،تتطهرى:وأصله،التاءينإحدىحذفعلىهوأو،الهاءوتشديد

تغتسلى"."حتى

-303-



أفضلوراهالافراداختارمنبابالحجكتاب

كانمنإلاالناسفحل:قالت."عمرة"اجعلوها:لأصحابهلمجيه!النبئقال!مكة

وذىرفالاوعمربكروأبىلمجيه!الفهرسول!معالهدىوكان:قالت.الهدىمعه

،طهرتالنحريومكانفلضا:قالت.بالحبئمهفينراحواثئم:قالت.اليسارة

هذا؟ما:فقلت،بقربلحموأتينا:قالت.فافضتلمجيه!الفهرسول!فأرسلنى

الحصبة،ليلةكانفلضا:قالتالبقر.نسائهعنلمجيه!الفهرسول!أهدى:قالوا

فأمر:قالت؟بحخةوأرجعوعمرةبحخةالناسيرجع:لمجي!للنبىقلت

فإنى:قالت.جملهعلىفأردفنى،بكرأبىبنالزحمنعبد!ي!الفهرسول!

التنعيم،أتىحتىالزحلمؤخرةوجهىفيطرقن!لاحديثةجاريةوأنالأذكر

ومسلمالبخارئأخرجهاعتمروا)1(.التىالثانيةالعمرةجزاءبعمرةفأهللت

الماجشون)2(.سلمةأبىبنالعزيزعبدحديثمن""الصحيحفى

،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظ،ظ51/95الفهعبدأبوأخبرنا-8876

عن،سفيانحدثناعمر،ابىابنحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا

"من:فقاللمجي!القهرسول!معخرجنا:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهرئ

ئشة:عالتقا."فليهلبحبئيهلأنأرادومن،فليفعلوعمر؟بحبئ!لأنمنكمأراد

والحبئ،بالعمرةناسوأهل،معهناسبهوأهلبحبئلمخي!الفهرسول!وأهل

"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)بالعمرةأهلفيمنفكنت،بالعمرةناسوأهل

فىوسياتى.(1491)فىوتقدمبه.الماخونالعزيزعبدطريقمن(26344)أحمدأخرجه(1)

(9374).

.(1112/012)ومسلم،(503)البهخارى(2)

مختصزا.بهسمانطريقمن(5260)خزيمةوابن،(09324)أحمدأخرجه(3)
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أفضلوراهالإفراداختارمنبابالحجكتاب

.(1)"لهيلفبعمرةيهلأنأراد"فمن:فيهوزاد،عمرأبىابنعن

.(2)المعنىهذامثلعائشةعنعروةعنالأسودأبىعنرويناوقد

ر!لمحنهأعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنسلمةبنحمادوروى-8877

.أخبرناه"الهدىمعىن!ف؟بالحبئفأهلأنا"وأفا:قالالحبئقصخةفىعجؤالنبىعن

بنموسىحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبو

.(3)كرهفذ.حمادثناحد،إسماعيل

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-8878

حبيبحدثنا،الثقفئالوهابعبدحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناداود،أبو

هوأهلجمتاللهرسولأن،اللهعبدبنجابرحذثنى،عطاءعن،المعفميعنى

ل!جنه،وطلحةلمجي!النبئإلأهدىيومئذمنهمأحدمعوليس،بالحجوأصحابه

بهأهلبماأهللت:فقالالهدىومعهاليمنمنقدمل!بهعكوكان

ثميطوفوا؟عمرةيجعلوهاأنأصحابهأمرلمجؤالنبئوأنلمجؤ.اللهرسول

4/5وذكرنامنىإلىننطلق:فقالوا.الهدىمعه/كانمنإلاويحلوايقصروا

استدبرتماأمرىمناستقبلتلو"إنى:فقالجم!اللهرسولذلكفبلغيقطر؟

.(114/1211))1(مسلم

.(8871)فىتقدم(2)

،(2604)خزيمةوابن،(0030)ماجهوابن،(25587)أحمدوأخرجه.(1778)داودأبو(3)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بنحوهبهعروةبنهامطريقمن(3792)حبانوابن

(1562).
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الحجكتاب

لأحللت")1(.الهدىمعىأنولولا،أهديتما

أفضلوراهالإفراداختارمنباب

القطيعئ،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8879

بإسنادهالحديثفذكر.أبىحذثنى،حنبلبنأحمدابنيعنىالفهعبدحدثنا

تطفلمالهاغيركفهاالمناسكفنسكت،حاضتعائشةوأن:وزاد،نحوه

وعمرةبحخةأتنطلقون،الفهرسوليا:قالت،طافتطهرتفلقا،بالبيت

بعدفاعتمرت،التنعيمإلىمعهايخرجأنالزحمنعبدفأمر؟بالحبئوأنطلق

لمج!الفهرسوللقىجعشمبنمالكبنسراقةوأن،الحخةذىفىالحبئ

.(2)"دبألل"بل:فقال؟الفهرسولياخاضةهذهلكمأ:قال،يرميهاوهوبالعقبة

.(3)بطولهالوفابعبدعنالمثنىبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

أصلهمنال!لمئالزحمنعبدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5888

العباسأبوحدثنا:قالواالأديبرجاءابنبكروأبوعمروأبىابنسعيدوأبو

أبوحدثنا،العطاردىالجئارعبدبناحمدعمرأبوحدثنا،يعقوببنمحمد

فىلمج!الفهرسولأهل:قالجابرعن،سفيانبىأعن،الأعمشعن،معاوية

.(4)!رمعمعهليسبالحبئحخته

الطوسى،ىر!لاأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8881

فىوسيأتىمختصزا.بهالرهابعبدطريقمن(2785)خزيمةابنوأخرجه.(1789)داودأبر(1)

.(1573)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(9428)

.(14279)أحمد(2)

.(1785)البخارى(3)

-7/041عساكرابنطريقهومن-(الروض-061)الفوائدفىوتمام،(43801)أحمدأخرجه(4)

.،عمرةمعهالبىأحمد:عندوليىبه.معاويةأبىطريقمن
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أفضلوراهالافراداختارمقبابالحجكتاب

)ح(عئادحدثنا،أئوببنيحيىحدثناالجنيد،بنالحسينبنعلئحدثنا

محمدوأبوبنيسابورإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا

بنمحمرحفصأبوأخبرنا:قالوابمكةفراسبنإبراهيمبنأحمدبنالحسن

بنإبراهيمحدثناالعزيز،عبدبنعلئحدثنا،الجمحئأحمدبنمحمد

محمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدعنعئاد،بنعبادأخبرنازياد،

عن""الصحيحفىمسلمرواهمفردا)1(.بالحجع!ح!اللهرسولمعأهللنا:قال

.(2)اللفظبهذاعئادبنعبادعنأيوببنيحيى

أبىبنالزحمنعبدأخبرنا،العمرىالفتحأبوالشيخوأخبرنا-8882

حدثنا،عونبنالفهعبدحدثناوأ51/91،البغوئالقاسمأبوحدثنا،شريح

عن،نافععنمنى-الشكعمر-بنالفهعبيدأوالفهعبدعنعباد،بنعباد

عن""الصحيحفىمسلمرواهمفردا.بالحبئأهلع!يوالفهرسولأن،محمرابن

الففظ)3(.بهذاعمربنالفهعبيدعنعئادعنعونبناللهعبد

عن:وقال،البغوئالقاسمأبىعنالتميمئعلىبن(4)الحسينورواه

.(شك)بلا.اللهعبيد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8883

به.عبادطريقمن(5719)أحمدأخرجه(1)

.(1231/184)مسلم(2)

.(1231/184)مسلم(3)

.4"7/16النبلاءأعلامسيروينظر."الحسن":مفى(4)

به.البغوىطريقمن01/298بغدادتاريخفىالخطيبأخرجه(5)
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أفضلوراهالافراداختارمنبابالحجكتاب

حدثنا،عبادةبنروححدثنا،الفهعبيدبنأحمدالنرسئحدثناالضفار،عبيد

أهل:قالائهعباسابنعنالبراء،العاليةأبىعن،أثوبعن،شعبة

القبحبنافصفى،الحخةذىمنمضينلأربعفقدم،بالحبئلمجي!الفهرسول

فىمسلمرواهفليجعلها")1(.عمرةيجعلهاأنشاء"من:قالثئمبالبطحاء،

(2)

.روحعنديناربنإبراهيمعن""الصحيح

بنمحمدالفهعبدأبواخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8884

أبى،أخبرك!،علىبننصرحدثنا،أثوببنيحىحذثنى،الشيباك!يعقوب

عباسابنسمعائهالبزاءالعاليةأباسمعت:قالأتوبعن،شعبةحدثنا

فصفى،الحخةذىمنمضينلأربعفقدم،بالحخع!عالنبئأهل:يقول

51رو."عمرةفليجعلهاعمرةيجعلهاأنشاء"من:الضبحصلىلماوقالالضبح

الجهضمى)3(.علىبننصرعن""الصحيحفىمسلم

بالحبئ)4(.أهل:شعبةعنغتانابوكثيربنيحيىقالهوكذلك

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-8885

شعبة،حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا

صفىلمجرالنبئأنعباسابنعن،الأعرجح!انأباسمعت:قالقتادةعن

به.شجةطريقمن(3794)حبانوابن،(2871)والنسائى.بهروحعن(3509)أحمدأخرجه(1)

.بنحوهبهأيربطريقمن(5801)والبخارى

.(200/1240)مسلم(2)

.(199/1240)مسلم(3)

.(200/1240)مسلم)4(أخرجه
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أفضلوراهالافراداختارمنبابالحجكتاب

وسلتالأيمنسنامهاصفحةفأشعر)1(ببدنتهأمح!ثم،الحليفةبذىالظهر/

أهلالبيداءعلىبهاستوتفلمافركبها،راحلتهأتىثمعنها،الذم

.3شعبةحديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(2)بالحج

الفقيهالحارثابنبكروأبوالسلمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-8886

أبوحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا:قالا

بنالزحمنعبدعن،حصينأبوحدثنا،عياشابنبكرأبوحدثنا،هشام

ل!جبهعمرومع،(4)درجفر!بخهبكبرأبىمعحججت:قالأبيهعنالأسود،

.(فجزد)ل!جبهعثمانومعفجزد،

أخبرنا،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينبوأأخبرنا-8887

،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

:يقولكانل!بهعمرإن:يقولكانعمرابنأننافعأخبرنا،شعيحبأخبرح!

لحجأتمالحجأشهرغيرفىالعمرةوتجعلواوالعمرةالحبئبينتفصلواأن

أنهابهاتعرفلهاعلامةذلكويجعل،الدميسيلحتىالسنامجنتىأحدلقأن:البدنإشعار(1)

.2/479النهايةهدى.

حبانوابن،(9062)خزيمةبنوا،(2773)والنسائى،(609)مذىوالتر،(9413)أحمدأخرجه(2)

به.شعبةطريقمن(0240)

.(205/1243)مسلم(3)

.1/204الفائقينظر.الحجأفردجزد:(4)

الذهبىوقالبه.حصينأبىطريقمن(14496)شيبةأبىابنوأخرجه.239/2الدارقطنى(5)

مناكير.لهالرفاعىهشامأبو:1744/4

-309-

5/5



الحجكتاب

لعمرته)1(.وأتئمأحدكم

أفضلوراهالافراداختارمنباب

الفضلبنسلمقتيبةأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8888

الرهرئمصعبأبوحدثنا،(2)الصانعنصربنمحمدحدثنا،بمكةالأدمى

أبىبنربيعةبنعثمانعن،الذراوردئالعزيزعبدحدثنا،بكرأبىبنأحمد

عن،علىبنمحمدابنى(3)والحسنالفهعبدعن،أبيهعن،الزحمنعبد

.(4)أفضلفإنهبالحبئأفردبنئيا:قالر!بهطالبأبىبنعلئأنأبيهما،

اللهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقبىأابنزكرتاأبوواخبرنا-8889

،عونبنجعفرأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

ابنيعنىاللهعبدقال:قالالزحمنعبدبنالقاسمعن،المسعودئأخبرنا

.()الحججزدوا:مسعود

العباس،ظ51/91أبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرتاأبووأخبرنا-0889

عن،عليةابنعن،الشثافعئقال:قالسليمانبنالزبيعأخبرنا،الأصئمهو

(1

(2

(5

-2/147المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،(139)وهبابنوعنه-1/347مالكأخرجه

.بنحرهنافعطريقمن(13182)شيبةأبىوابن

.318/3بغدادتاريخوينظر.""الصايغ:سفى

"الحسينإ.:صفى

محمدعنربيعةطريقمن(9272)المعرفةفىوالمصنف،(6181)معجمهفىبىالأعراابنأخرجه

عمان:4/4174الذهبىوقال.علىعنجدهعنالأعرابىابنوعند،علىجدهعنأيهعنعلىابن

.الصدقمحفه،مقل

منقطع.منده:4/1744الذهبىقال
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مطلقا...إحراماأحرمعجيرالنبيأنعلىيدلمابابالحجكتاب

بإفرادأمرأنهاللهعبدعنالأسود،عن،إبراهيمعن،ميمونحمزةأبى

.(1)رفسوشعثمنهماواحدلكليكونأنأحبنسكان:قال!،الحج

ينتطرمطلقاإحراماأحرملمجي!النبىأنعلىيدلماباب

الحجفىومضىالحجبإفرادأمرا!ثالقضاء،

هارونبنجعفرمحمدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8891

حدثنامخلد،بنخالدحدثنا،صدقةبنإسحاقحدثناببغداد،النحوئ

الرحمنعبدبنتعمرةحدثتمىسعيد،بنيحيىحدثنى،بلال!بنسليمان

ىذمنبقينلخمسلمجي!اللهرسول!معخرجنا:تقول!عائشةسمعت:قالت

يكنلممنم!عاللهرسول!مرأمكةمندنوناإذاحتى،الحبئإلانرىلاالقعدة

قالتيحل.أن-والمروةالصفاوبينيعنى-بالبيتطافإذاهدىمعه

ذبح:فقيلهذا؟ما:فقلتبقر،بلحمالنحريومعلينافدخل:عائشة

محمدبنللقاسمالحديثهذافذكرت:قال!.أزواجهعنلمجماللهرسول!

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)وجههعلىبالحديثأتتكوالله:فقال!

مالكرواهوكذلك.(3)سليمانعنالقعنبىعنمسلمورواه،مخلدبنخالد

من(14503)شيبةأبىابنواخرجه.بنحوه7/190والشافعى،(2730)المعرفةفىالمصنف(1)

لين.حمزةابو:4/1744الذهىوقال.بنحوهبهحمزةأبىطريق

مختصرابهيحمىطريقمن(2981)ماجهوابن،(2649)والنسائى،(25619)أحمدأخرجه(2)

ومطولا.

.(1121/125)ومسلم،(0172)البخارى(3)
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6/5

مطلقا...إحراماأحرم-لمجتالنبىأنعلىيدلمابابالحجكتاب

.(1)ديعسبنيحى/عنالثقفئالوفابوعبدعيينةوابن

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-8892

حدثنامحاضر،حدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوبابن

معخرجنا:قالتعائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن،الأعمش

فلما،نحلأنأمرناقدمنافلفا،عمرةولاحخانذكرلا!م!الفهرسول

،(2)ىرقع"حلقى:!م!النبئفقال،حيئبنتصفئةحاضتالنفرليلةكان

:قال.نعم:قالتالنحر؟".يومطفتكنت)هل:قالحابستكم".إلاأراهاما

:قالأهللت.أكنلمإنىالفه،رسوليا:قلت:.قالت"فانفرى"

:فقالمذلجا)3(فلقينا:قال.أخوهامعهافخرج:قالالئتعيم".من"فاعتمرى

ابنإف:"ئقالمحمد-عن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)"اذكوكذا"موعدك

إلانذكرلاجمي!الفهرسولمعخرجنا:قالأنهإلامحاضر،عنيحى-

.(الحبئ)

معخرجنا:قالت،بإسنادهالأعمشعنمسهربنعلئورواه-8893

الحافظ،الفهعبدأبو.أخبرناهعمرةولاحخانذكرلا،نلئى!رالفهرسول

.(3929)حبانوابن،(4132)الكبرىفىالنسائىطريقهومن،393/1مالك(1)

الأنوارمارقبدعاء.ولي!الدعاءوظاهرهحلقها.فىبوجعوأصابهااللهأهلكها:عقرىحلقى(2)

1/971.

.3/595البارىفغ.الليلاخرسائزا:أى-الدالبثديدمذلخا-ؤ!عالنبىلقياانهمااى(3)

مختصزا.الأعضطريقمن(3073)ماجهوابن،(2717)الشائىأخرجه(4)

.أأهللتأ:منلابد.هحللت":فيهو.(2771)البخارى(5)
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مطلقا...إحراماأحرمع!يمالنبيأنعلىيدلمابابالحجكتاب

سعيد،بنسويدحدثنا،المقرئزكرتابنقاسمحدثناالوليد،أبوأخبرخ!

بنسويدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)فذكرهمسهر.بنعلىحدثنا

(2)

سعيد.

أنهإلانرىولا:الحديثفىفقالإبراهيمعنمنصورورواه-8894

بنالحسنأنبأنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبو.أخبرناهالحج

جريرحدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

.(4)""الصحيحفىأخرجاهوقد.(3)فذكرهمنصور.عنالحميد،عبدابن

أعلم.واللهواحد،معنىإلىيرجعذلكوكل

محمدبنإبراهيمبنويحيىالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8895

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:يحيىابن

بنوإبراهيمطاوسابنحدثنا،سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

منلمج!اللهرسولخرج:يقولطاوساسمعواحجير،بنوهشامميسرة

بينوهوالقضاءعليهفنزلالقضاء،ينتظرعمرةولاحجايسمىلاالمدينة

نأهدىمعهيكنولمبالحجأهلمنهمكانمنأصحابهمرفأ،والمروةالصفا

به.مسهربنعلىطريقمن(3392)عوانةابواخرجه(1)

.(129/1211)مسلم(2)

من(02630)واحمدمختصزا.بهجريرطريقمن(2802)والنسائى،(1783)داودابوأخرجه(3)

.بنحوهبهمنصورطريق

منصورطريقمن(1762)والبخارى.بهجريرطريقمن(1121/128)ومسلم،(1561)البخارى(4)
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مطلقا...إحراماأحرميث!النبىأنعلىيدلمابابالحجكتاب

سقتلمااستدبرتماأمرى،ظ51/92مناسعحبلت"لو:وقال،عمرةيجعلها

ليهإفقام."هدىمحلالامحللىفيسهدى،وسقتراسىلئدتوكنى،الهدى

؟اليومولدواكالماقومقضاءلنااقض،الفهرسول!يا:فقال!مالكبنسراقة

العمرةدخلتللأبد؟"بل:لمجحالفهرسولفقالبد؟للأأمهذامنالعاهذهاعمرتنا

!و:النبئفسأله،اليمنمنرفجنهعلىفدخل:قال."القيامةيومالىالحجفى

حجةلتيك:الاخروقال!لمجو.النبىإهلال!لئيك:أحدهمافقال!اهللت؟"."بم

.(1)دحمجالنبى

بنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،العلوئالحسنأبودئ!لااخبر،8896-1

أبى،حدثنى،القهعبدبنحفصبنأحمدحدثنا1البزمهراخ!)2(شعيب

بنجابرعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،نا!!طبنإبراهيمحذثنى

يحبئ،لمحججتسعبالمدينةلمجح!الفهرسول!أقام:فال!أنهالأنصارئالفهعبد

فخرجكثير،بشربالمدينةفاجتمع:قال!بالحبئ.الناسفىأذنثئم

الحليفةبذىكانفلقا،لأربعأوالقعدةذىمنبقينلخمسلمجصرالفهرسول!

ننوىلاوأهللنا،لتىالبيداءفىبهأخذتفلفا،راحلتهعلىاستوىثئمصفى

الحبئ)3(.إيلا

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8897

.2/127فعىوان،(2683)المعرفةفىالمصنف(1)

"المهرانىأ.:مفى(2)

مطولا.منهبطرفجعفرطريقمن(6351)فىوتقدم.5/432الدلائلفىالمصنف(3)
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مطلقا...إحراماأحرمد!ج-النبىأنعلىيدلمابابالحجكتاب

7/5بن/إسحاقحدثناقالا:لعلمةبنوأحمدزيادبنمحمدبنالحسيقحدثنا

له،واللفظالروذبارىعلىأبووأخبرظ.إسماعيلبنحاتمأخبرنا،إبراهيم

حدثنا،السجستانئداودأبوحدثنا،داسةبنبكربنمحمدبكرأبوأخبرنا

بنوسليمانعفاربنوهشامشيبةأبىبنوعثمانالنفيلئمحمدبناللهعبد

والشىء،الكلمةبعضعلىبعضهمزادوربما،الدمشقيانالرحمنعبد

دخلنا:قالأبيهعن،محمدبنجعفرحدثنا،إسماعيلبنحاتمحدثنا:قالوا

فقلت:،إلئانتهىحتىالقومعنسألإليهانتهينافلما،اللهعبدبنجابرعلى

ثم،الأعلىزرىفنزعرأسىإلىبيدهفأهوى.حسينبنعلىبنمحمدأنا

:فقال،شابمخلاميومئذوأناثدس!،بيقكفهوضعثئم،الأسفلززىنزع

وقتوجاء،أعمىوهوفسألته.لثمئتعماسل،أخىابنياوأهلابك!رحبا

منكبهعلىوضعهاكلماملففا-ثوبايعنىبها-ملتحفانساجةفىفقامالصلاة

،(1)المشجبعلىجنبهإلىورداؤهبنافصفى،صغرهامنإليهطرفاهارجع

نإ:قالثئم،تسعافعقدبيدهفقال.لمجماللهرسولحجةعنأخبرض!:فقلت

نأالعاشرةفىالناسفىأذنثم،يحجلمسنينتسعمكثع!يماللهرسول

يأتمأنيلتفسكلهمكثيربشرالمدينةفمدم،حافيكيه!الفهرسول

حتىمعهوخرجناع!يمالفهرسولفخرج،عملهبمثلويعمللمجمالفهبرسول

إلىفأرسلت،بكرأبىبنمحمدعميسبنتأسماءفولدت،الحليفةذاأتينا

الأسقيةعليهاتعلقوقد،الثيابعيهاوتوضع،قواثمهابينويفرجرءوسهاتضمعيدان:المشجب(1)

.2/454النهايةالماء.لتبريد
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مطلقا...إحراماأحرم-جمي!النبىأنعلييدلمابابالحجكتاب

وأحرمى".بثوبواستذفرى)1("اغتسلى:فقال؟أصنعكيف:جم!الفهرسول

ناقتهبهاستوتإذاحتىالقصواءركبثئم،المسجدفى!القهرسولفصفى

،وماشراكبمنيديهبينمنبصرىمذإلىنظرت:جابرقالالبيداء.على

ذلكمثلخلفهومنذلك،مثليسارهوعنذلك،مثليمينهوعن

بهعملفما،تأويلهيعلموهوالقرانينزلوعليه،أظهرنابين!القهورسول

لبيك،لكشريكلالبيك،لئيكاللهم"لئيك:بالتوحيدفأهل،بهعملناشىءمن

به،ئهقونائذىبهذاالناسوأهل."لكشريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن

:!!اجقال.تلبيتهجمفالقهرسولولزم،منهشيئاعي!الفهرسولعليهميرذفلم

معهالبيتأتيناإذاحتى،العمرةنعرفلسنا،ظ92/51؟الحبئإلاننوىلسنا

فقرأ:إبراهيممقامإلىتقذمثتمأربغا،ومشىثلاثا(2)فرمل،الركناستلم

البيت.وبينبينهالمقامفجعل(125:القرةأ"!مصلىإتزهرثقاسمن"!واعذوأ

عنإلاذكرهأعلمهولا:وعثماننفيلابنقال-يقولأبىفكان:(3)لاق

فىيقرأ:-!مجالقهرسولقال:قالإلاأعلمهولا:سليمانقال.!مجالنبى

البيتإلىرجعثتمانفرون!،جأيهاو!قلأحذ!اللههو!قلالزكعتين

"!إن:قرأالضفامندنافلفاالضفا،إلىالبابمنخرجثئم،الزكنفاستلم

فرقىلضفاباوبدأ."بهالفهبدأبمانبدأ،158:القرةأ!اللهشعإلرمنواتمرؤهآلقفا

له،لهشريكلاوحدهالفهإلأإله"لا:وقالوحدهالفهفكئر،البيترأىحتىعليه

.1/134الأنوارثارقثوبا.فرجهاعلىالحائضلدأنوالاستثفار،الاستذفار(1)

.1/291الأنوارثارق.المنكبينهزمعبالديدلي!المثىفىوثب:الرمل(2)

.176/8النووىلرحمسلمصحيحفىكمامحمدبنجعفرهوالقائل(3)
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مطلقا...إحراماأحرمعلاءالنبىأنعلىيدلمابابالحجكتاب

أنجز،وحدهاللهإلاإلهلاقديز،شىءكلعلىوهو،ويميتيحىالحمدولهالملك

هذامثلوقال،ذلكبيندعاثئم."وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،وعده

،الوادىبطنفىرملماهقدانصئتإذاحتىالمروةإلىنزلثئم،اتمزثلاث

علىصنعمامثلالمروةعلىفصنع،المروةأتىحتىمشىصعدإذاحتى

أمرىمناستقبلتلو"إنى:قالالمروةعلىالطوافاخركانإذاخى،الضفا

فليحللهدىمعهليسمنكمكانفمن،عمرةولجعلتهاالهدىأسقلماستدبرتما

،هدىمعهكانومنجمفالنبئإلاوقضرواكفهمالشاسدشل."عمرةوليجعلها

فشبكللأبد؟أمهذاألعامنا،الفهرسوليا:فقالجعشمبنسراقةفقام

هكذا."الحجفىالعمرة"دخلت:قالثئم،الأخرىفىأصابعهجم!الفهرسول

ن!بباليمنمنز!بهىلئم!وو:وال."(1)إلبألأبدبللا،أبلإ،لأبدبل"لا،:مزتين

فأنكر،واكتحلتصبيغاثياباولبست،حلمفنر!نهافاطمةفوجد،لمجتالنبى

ر!جبهعلئوكان:قال.بىأ:قالتبهذا؟مركأمن:وقالعليهاذلكدؤيبهعلئ

ائذىمرالأفىفاطمةعلىمحزشا)2(جمتالفهرسولإلىذهبت:بالعراقيقول

8/5أنكرتأنىفأخبرته،عنهذكرتائذىفى/لمجتالفهلرسولمستفتيا،صنعته

حينقلتمماذا،صدقت"صدقت:فقالبهذا.مرك!أأبى:فقالت،عليهاذلك

:قال.لمجتالفهرسولبهأهلبماأهلإنىالفهئم:قلت:قال."؟الحبئلنرضت

منعلىبهتدمائذىالهدىجماعةوكان:قال."تحللفلاالهدىمعى"دمان

إلاوقصرواكفهمالناسفحل،مائةالمدينةمنلمجتالنبئبهأتىوائذىاليمن

.2/125المعبودعونينظرالدهر.لاخرأى،بالإضافةتنوينبغيراوللتركيد،وكررهبالتنوين(1)

.4/145المحلمإكمالإحلالها.منانكرلمابها،مغرياأىمحر!ثئا:(2)
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مطلقا...إحراماأحرمفيالنبىأنعلىيدلمابابالحجكتاب

منىإلىووخهواالترويةيومكانفلفا:قال.2هدمعهكانومنلمججمالنبئ

والمغربوالعصرالطهربمنىفصفى،لمجي!الفهرسولفركب،بالحبئأهلوا

شعرمنلهبقبةوأمرالشمسطلعتحتىقيلامكثثئم،والضبحوالعشاء

الله!رسولأنقريش!تشكولا،جمي!الفهرسولفسار،بنمرةفضربت

الجاهلية،فىتصنعقريش!كانتكمابالمزدلفةالحرامالمشعرعندواقف

بها،فنزلبنمرةلهضربتقدالقئةفوجد،عرفةأتىحتىكح!الفهرسولفأجاز

أتىحتىفركب،لهفرحلتوأ93/51بالقصواءأمرالشمسزاغتإذاحتى

كحرمةحرامعليكموأموالكمدماءكم"إن:فقالالناسفخطب،الوادىبطن

تحتالجاهليةأمرمنشىءكلإنألاهذا،بلدكمفىهذا،شهركمفىهذا،يومكم

"فىم:عثمانقال."دماؤناأفحعهدبموأول،موضوعةالجاهليةودماءموضوغ،قدمق

بعضوقال."المطلبعبدبنالحارثبنربيعة"دم:سليمانوقال."ربيعةابن

رباوأول،موضوعالجاهلئةوربا،هذيلقتلتهسعلإ،بنىفىمسترضعا"كان:هؤلاء

فإنكمالنساء؟فىاللهاتقوا،كفهموضوعفإنه؟المطلبعبدبنعباسرباربانا،أضع

يوطئنألاعليهنكموإن،اللهبكلمةفروجهنواستحللتم،اللهبأمانةأخذتموهن

رزقهنعليكمولهن،مبزحغيرضربافاضربوهنفعلنن!ف،تكرهونهأحذافرشكم

به؟اعتصمتمإنبعدهتفحقوالممافيكمتركتقدوإنى،بالمعروفوكسوتهن

بلغتالكنشهد:قالواظئلون؟".أشمفمماعنى،مسئولونوأشمالئه،كماب

إلىوينكبها)1(ال!ماءإلىيرفعهاال!تابةبإصبعهقالثئم.ونصحتوأذيت

حاشيةوفى.أ48/4المعلمإكمال.إليهممثراالناسإلىويقلبهايردهااى،النسخنىكذا(1)

"ينكتها!.:الأصل
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مطلقا...احراماأحرميكلكالنبىأنعلىيدلمابابالحجكتاب

فصفىأقامثئم،بلالأذنثماشهد".اللهئماشهد،اللهئماشهد،"اللهم:الناس

أتىحتىالقصواءركبثم،شيئابينهمايصللمالعصرفصلىأقامثئم،الظهر

(2)المشاةحبلوجعلالصخرات)1(،إلىالقصواءناقتهبطنفجعل،الموقف

الصفرةوذهبتالشئمسغربتحتىواقفايزلىفلمالقبلةفاستقبل،يديهبين

(3)قنشوقدلمجؤالفهرسولىفدفع،خلفهمةأساوأردفالقرصغابحينقليلا

اليمنى:بيدهويقولىرحلهموركليصيبرأسهاإنحتى،الزمامللقصواء

حتىقليلالهاأرخىالحبالى)4(منحبلاأتىكفما."السكينةالنالر،أيها"الشكينة

متين-وإقاواحدبأذانوالعشاءالمغرببينفجمعالمزدلفةأتىحتى،تصعد

حتىم!مجاللهرسولىاضطجعثماتفقوا-ثئم.شيئابينهمايسبحولم:عثمانقالى

وإقامة.بأذان:()سليمانقال-الصبحلهتبئنحينالفجرفصفى،الفجرطلع

عثمانقالى.عليهفرقىالحرامالمشعوأتىحتىالقصواءركبثم-اتفقواثئم

فلم.ووحده:عثمانزاد.وهفلهوكبرهالفهفحمد،القبلةفاستقبل:وسليمان

الشمس،تطلعأنقبلكح!اللهرسولىدفعثئمجدا،أسفرحتىواقفايزلى

دفعفلماوسيما،أبيضالشئعرحسنرجلاوكانعباسبنالفضلوأردف

فوضمع،إليهنينظرالفضلفطفق،يجرينالطعنمركي!الفهرسولى

برحمسلمصحيح.عرفاتأرضبوسطالذىالجبلأسفلفىمفترشاتصخراتهى:الصخرات(1)

.8/851النووى

.1/176الأنوارمثارق.أولىوالأول.الرجالةيسلكحيث:وقيلومجتمعهمصفهم:ةالمشاحبل(2)

.186/5النووىبشرحمسلمصحيحضيق.:شنق(3)

.1/176الأنوارمارق.الجالدونالجال:وقيل.وضخمالرملمنطالماهو:الحبل(4)

جعفر.بنإسماعيلعنالخبررواةأحد،الدمشقىالرحمنعبدابنهو(5)
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مطلقا...إحراماأحرمييئالنبىأنعلىيدلمابابالحجكتاب

الاخر،الشقإلىوجههالفضلوصرف،الفضلوجهعلىيدهجمي!4!لارسول

الشئقلىإوجههالفضلوصرف،الآخرالشئقلىإوجههجمي!اللهرسولوحؤل

التىالوسطىطريقسلكثتمقليلاحزكار!حمأتىإذاحتىينظر،الآخر

فرماها،الشئجرةعندالتىالجمرةاتىحتى،الكبرىالجمرةعلىتخرجك

بطنمنفرمىالخذف)1(حصىمنهاحصاةيلمعيكئرحصياتبسبع

مروأ،وستينثلاثابيدهفنحر،المنحرإلىلمجوالفهرسولانصرفثئم،الوادى

بدنةكلمنمرأثئم،هديهفىوأشركه-ا!قبما:يقولغبر-مافنحرر!نهعلئا

ثئممرقها،منوشربا!حمهامنفأكلا،فطبختقدرفىفجعلتببضعة

فصلى،البيتإلىجمي!االفهرسولفأفاض-ركبثئم:سليمانقال-أفاض

"انزعوا:،ظ93/51فقال/يسقونوهمالمطلبعبدبنىأتىثئم،الطهربمكة

دلوافناولوه."معكمبزعتسقايتكمعلىالناسيغلبكمأنفلولا،المطلبعبدبنى

(2) ابنبكروأبىإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.منهفشرب

.(3)"ربيعةابن"دم:وقال،شيبةأبى

.2/16النهايةينظر.الحصىصغار:الخذفحصى(1)

،2687)خزيمةابنوأخرجه.(1905)داودوأبو،(2098)مسندهفىراهويهبنإسحاق(2)

به.عماربنهامطريقمن(3944)جانوابن،(3074)ماجهوابنبه.النفيلىطريقنم(2802

مطولابهيحمصطريقمن(2739)والنسانى-(1907)داودأبووعنه-(14440)وأحمد

ومختصرا.

.(5689)فىداودأبىروايةوتقدمت،كثيرةمواضعفىالمصنفعندمقطحاالحديثوردوقد

.(147/1218)مسلم(3)
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قارناكانيكلغالنبىأنوزعمالقراناختارمنبابالحجكتاب

قاوناكانؤ!كبالنبئأنوؤعمالقراناختاو!نباب

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8898

أحمدبنعمرحازمأبووأحبرنا.يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

عبدةبنإبراهيمبنالفهعبدبنمحمدالحسنأبوحدثنا،الحافظالعبدوى

بنيحيىحدثناقالا:التركالحسينبنمحمدبنجعفرأخبرنا،التميمئ

بنالعزيزوعبدإسحاقأبىبنيحيىعنبشير،بنهشيمأخبرنا،يحيى

أهلؤ!كبالفهرسول!سمعت:قال!مالكبنأنسسمعواأنهموحميدص!هيب

فىمسلمرواه.(1)"اخحوعمرةلئيكوحجا،عمرة"لبيكجميعا:بهما

.(2)يحيىبنيحيىعن""الصحيح

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-8899

هشيم،حدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

مالكبنأنسسمعت:قال!المزك!اللهعبدبنبكرعن،الطويلحميدحدثنا

ابنبذلكفحذثت:قال!جميعا.والحبئبالعمرةيلئىؤ!كبالنبئسمعت:قال!

بقول!فحدثتهأنسافلقيت:قال!.وحدهبالحبئأهلإنما:عمرابنفقال!،عمر

"لبيك:يقوللمجماللهرسول!سمعت،صبياناإلايعدونناما:فقال،عمرابن

هشيم،عنيونسبنسريجعن،""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"وحجةعمرة

من(2619)خزيمةوابن،(2728)والنسائى-(1795)داودأبووعنه-(19581)أحمدأخرجه(1)

به.هثسيمطريق

.(1251/214)مسلم(2)

به.هشيمطريقمن(2730)والنسائى،(11961)أحمدأخرجه(3)
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قارناكانح!عالنبىأنوزعمالقراناختارمنبابالحجكتاب

(1)،ريص
حميد.عنالمفضلبنبشرحديثمنالبخارىوأخرجه

القاضىالحسنبنأحمدبكروابوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0089

مزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

رجلاأن،وغيرهأسلمبنزيدعن،العزيزعبدبنسعيدحدثنا،أبىأخبرك!

بالحبئ.أهل:عمرابنقال!لمجؤ؟الفهرسولأهلبم:فقال!،زحبهعمرابنأتى

ألم:قال!لمج!؟اللهرسول!أهلبم:فقال!المقبلالعاممنأتاهثئم،فانصرف

عمر:ابنقال!.قرنائهيزعممالكبنأنسولكن،بلى:قال!؟أؤل!عامتأتنى

وإنى،(2)الرءوسمكشفاتوهنالنساءعلىيدخلكانمالكبنانسإن

بالحبئ)3(.يلئىاسمعه،لعابهايمسنىجميوالفهرسول!ناقةتحتكنت

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-1089

قلابة،أبىعن،أئوبحدثنا،وهيبحدثنا،موسىسلمةأبوحدثنا،داود

ركبثتم،أصبححتى-الحليفةبذىيعنىبها-باتلمجوالنبئأن،أنسعن

وأهلوعمرةبحبئأهلثثموكئر،وسئححمدالبيداءعلىبهاستوتإذاحتى

أهقواالترويةيومكانإذاحتىفحفوا،الناسامرقدمنافلفابهما،الناس

فىالبخارىرواهقياما)4(.بيدهبدناتسبعلمجؤالفهرسول!ونحر،بالحبئ

.(4354)والبخارى،(1232/185)مسلم(1)

.447/16دثقتاريخينظر.لصغرهيعنى(2)

مختصرا.(1220)فىتقدم(3)

مختصرا.بهوهيبطريقمن(2894)خزيمةوابن،(13831)احمدواخرجه.(1796)داودأبو(4)
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قارناكانبمحالنبىأنوزعمالقراناختارمنبابالحجكتاب

ورواه،أيوبعنوهيب:قالكذا.(1)إسماعيلبنموسىعن""الصحيح

:!عالنبىغيرإلىذلكفأضاف،أيوبعنزيدبنحماد

5/10بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-0289

)ح(حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أحمدحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا

عن،أيوبعن،حمادحدثنا:قالا،الزبيعأبوحدثناالقطراك!،عمبروابن

بالمدينةالظهرلمجوالفهرسولصلى:قالمالكبنأنسص،قلابةأبى

وسمعتهمأنس!:قال.ركعتينالحليفةبذى،ظ94/51والعصرأربغا،

أبىروايةوفى،سليمانحديثلفظ.والعمرةالحججميغابهمايصرخون

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(2)والعمرةبالحجصراخايصرخون:الربيع

.(3)الربيعأبىعنمسلئمورواه،حرلببنسليمانعن

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-0389

،حرببنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

وهو،أنسمنهذا*بةأبوسمع:سليمانقال،بنحوهفذكرهحماد.حدثنا

يلئىلمج!النبئسمعت:قالنسأعنإسحاقبىأبنويحيىحمياوروى،فقيه

ك!يهالنبئأنقلابةأبوقالماالصحيحإنمايحفظا،ولم:قالوحج.بعمرة

.(1155)البخارى(1)

الشاهد.موضعالنسائىعندوليس،بهحمادطريقمن(476)والنسائى،(4274)حبانابنأخرجه(2)

الشاهد.موضعمسلمعندولش!،(690/01)ومسلم،(1548)البخارى(3)
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قارناكانيثتالنبىأنوزعمالقراناختارمنبابالحجكتاب

فإنما،والعمرةالحبئبين!ي!النبىأصحاببعضجمعوقد،الحبئأفرد

.(1)نحوهأوالكلامهذا.والعمرةالحبئبينجمعواائذينأولئكأنس!سمع

،إسحاقأبىبنيحيىرواهكماأنسعنجماعةرواهقد:الشيخقال

يكونأنويحتمل،دونهلمنلالأنسوقعفالاشتباه،ائوبعنوهي!بورواه

أعلم.والفه،نفسهعنبهمايهلأنهلابالقرانيهلكيفغيرهيعفمهجمتسمعه

أنس:عناخروجهمنروىوقد

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4890

أبووأخبرنا.خالدبنهدبةحدثنا:قالاسفيانبنؤالحسنسعيدبنعثمان

أخبرنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمرو

خالد،بنهدبةحدثنا:قالواوالحسنيعلىأبووأخبرخ!،هاشمبنإبراهيم

أربعاعتمرجم!الفهنبئأنأخبرهمالكبنانسأنقتادةحدثنا،هفامحدثنا

زمنأوالحديبيةعمرة؟حختهمعالتىالعمرةإلاالقعدةذىفىكفهن،عمر

منوعمرة،القعدةذىفىالمقبلالعاممنوعمرة،القعدةذىفىالحديبية

رواه.(2)هتخحمعوعمرة،القعدةذىفىحنينغنائمقسمحيثالجعرانة

أنس!ذلكيقولوإنما.خالد)3(بنهدبةعن""الصحيحفىومسلمالبخارئ

قرن.أنهمنعندهماعلى

.3/23والتاريخالمعرفة(1)

بنالحسنعن(3764)حبانابنوأخرجه.وحدهالأديبعمروأبىعن4/92الدلائلفىالمصنف(2)

.(8863)فىوتقدمبه.سفيان

.(217/1253)ومسلم،(4148)البخارى(3)
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قارناكانح!عالنبىأنوزعمالقراناختارمنبابالحجكتاب

نظر:ثبوتهوفى،مالكبنأنسغيرعنأيضاروىوقد

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-5089

سئل:قالمجاهدعن،إسحاقأبوحدثنا،زهيرحدثنا،النفيلئحدثنا،داود

علملقد:عائشةفقالتمزتين.:فقال؟ع!ي!الفهرسولاعتمركم:عمرابن

.(1)الوداعحجةفىقرنهاالتىسوىثلاثااعتمرقدلمجفهالفهرسولأنعمرابن

مجاهدعنمنصورعنالثابتةوالرواية،مجاهدعنإسحاقأبورواهكذا

هذا:فيهالي!

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-8906

بنوإسحاقسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكىإبراهيم

5/11عن،منصورعن،جريرأخبرنا:إسحاقوقالحدثنا.:قتيبةقال،إبراهيم/

عمربنالفهعبدفإذاالمسجد،الزبيربنوعروةأنادخلت:قالمجاهد

الضحى.صلاةيصفونالمسجدفىناسوإذا،ر!نه!عائشةحجرةإلىجالس

اعتمركم:لهقالواثئم:قال.بدعة:فقال،صلاتهمعنفسألناه:قال

عليه،ونرذبمذبهأنفكرهنا:قال.رجبفىإحداهن،أربعا:قاللمجيه!؟النبئ

فقال:قال.الحجرةخلفر!جمنهاالمؤمنينأمعائشةاستنانوسمعنا:قال

؟يقولما:قالت؟الرحمنعبدأبويقولماإلىتسمعىألم،أفهيا:عروة

،ظ510/94رجبفىإحداهن،عمرأربعاعتمرلمجج!الفهرسولإن:يقول:قال

به.زهيرطريقمن(4218)الكبرىفىوالنسائى،(5382)أحمدوأخرجه.(1992)داودأبو(1)

.(433)ود12دأبىضعيففىالألبانىوضعفه
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قارناكان-حتالنبىأنوزعمالقراناختارمنبابالحجكتاب

وهوإلاعمرةلمجفالفهرسولاعتمرما!الزحمنعبدأباالفهيرحم:قالت

-""ري،(1)،-
دتيبه،عن""الصحيحفىالبخارىرواه.دطرجبفىاعتمروما،شاها

.(2)إبراهيمبنإسحاقعنمسلمورواه

فىمافيهاوليس،القضةهذهفىعائثةعنالربيربنعروةرواهوكذلك

:إسحاقابىرواية

أبوأخبرنا،ببغدادبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرناه-0789

ابنحدثنامخلد،بنكاخ!ئصلاأخبرنا،جعفربنيحيىحدثناالززاز،جعفر

حجرةإلىمستندينعمروابنأناكنت:قالعروةحذثنى،عطاءعن،جريج

فىلمججالفهرسولر!ا:فقلتشستنال!تواكصوتأسمعوأنار!نهاعائثة

الزحمن؟عبدأبويقولماتسمعينأما،أمتاهيا:قلت.نعم:قالرجب؟

ما!الزحمنعبدباأالفهيرحم:فقالت.رجبفىجم!لفهارسولاعتمر:يقول

اعتمرما،معهالزحمنعبدوأبوإلاعمرةمنلمجسوالفهرسولاعتمر

عاصمأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)بجرفىجميوالفهرسول

.4جريجابنعناخروجهمنمسلمورواه،الضخاك

خزيمةابنوأخرجه.(4221)الكبرىفىالنانىوعنه،(894)مسندهفىراهويهبنإسحاق(1)

طريقمن(937)مذىوالتر،(6126)وأحمد.بهجريرطريقمن(5394)حبانوابن،(3070)

به.منصور

.(5521/022)مسلمو،(5177،7761)البخارى(2)

،(936)والترمذى.بهجريجابنطريقمن(2224)الكبرىفىوالنائى،(27942)أحمدأخرجه(3)

مختصزا.بنحوهعروةطريقمن(2998)ماجهوابن

.(5521/912)مسلمو،(7771)البخارى(4)
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الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناوقد-5889

بنالأعلىعبدحدثنا،يعقوببنيولمفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

نأ،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،العطارداودحدثناحماد،

.(1)!لاؤشفىوعمرةالقعدةذىفىعمرتيناعتمرجمحمالنبئ

لمعيههالنبئأن،أبيهعنعروةبنهشامعنأنسبنمالكورواه-9589

أحمدأبو.اخبرظهالقعدةذىفىوثنتين،شوال!فىإحداهن؟ثلاثاإلايعتمر

إبراهيم،بنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدأخبرنا،المحهرجانى

.(2)فذكره.مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا

:بمحفوظوليس،عازببنالبراءعنإسحاقأبىعنروىوقد

محمدبنعلىأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرثا-8915

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،يحيىبنمالكغسانأبوحدثنا،المصرى

اعتمر:قالعازببنالبراءعن،إسحاقأبىعن،زائدةأبىبنركرئا

ائهعلملقد:عائشةفقالت.القعدةذىفىكلهنعمرثلاثلمجؤالفهرسول!

.(3)اهعمحبئالتىبعمرتهعمرأربعاعتمر

بصحيح:وليس،الفهعبدبنجابرحديثفىروىوقد

5/12بنعلئأخبرنا،الأصبهانئالفقيهالحارثبكرابنأبوأخبرناه/-1891

فىالألبانىوصححه.(8811)فىوتقدم.بهحمادبنالأعلىعبدعن(1991)داودأبوأخرجه(1)

.(1754)داودأبىصحيح

.342/1مالك(2)

.حبانابنلينهمالك:4/1752الذهبىوقالبه.يزيدعن(18629)أحمدأخرجه(3)
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لقاسموارميسبىبنجعفربنومحفدداودبىأبنابكربوأحدثنا،الحافظعمر

بنأحمدحدثنا:قالواوغيرهمالفئانجعفربنوعثمانعبيدأبوإسماعيلابن

بنجعفرعن،الثورىسفيانحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،الصوفئيحى

حجج؟ثلاثلمجيه!النبئحبئ:قالاللهعبدبنجابرعن،أبيهعنمحمد،

.(1)عمرةمعهاقرنوحخة،يهاجرأنقبلحختين

إحرامفىجابرعنأوجهمنرؤيناوقدصحيخاهذايكونوكيف

بنمحمدسألت:الئرمذئعيسىأبوقالوقدهذا؟خلاف!يوالنبى

هذاروىوإنما،خطأحديثهذا:فقالالحديثهذاعنالئخارئإسماعيل

حفظاروىإذاالحباببنزيدوكان:البخارىقالمرسلا)2(.الثورئعن

الشىء)3(.فىغلطرثما

:بمحفوظوليسعباسابنحديثفىروىوقد:الشيخقال

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-2189

بنداوفىحدثنا،يونسبنالفهعبدبنأحمدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

أخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبووأخبرنا)ح(العطارالزحمنعبد

الحسنحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا،4الزفامحمدبنحامدعلىأبو

(581)والترمذى.بهالصوفىيحصبنأحمدعن(5603)خزيمةابنواخرجه.2/278الدارقطنى(1)

سفيانطريقمن(3076)ماجهوابن.سفبانحديثمنغريب:وقال،بهالحباببنزيدطريقمن

.بنحوه(815)عقبالترمذى(2)

.3/160الخلايخاتمختصرينظر(3)
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بنعمروعن،الرحمنعبدبنداودحدثنا:قالاعبادبنوشهابالربيعابن

عمر؟أربعع!يماللهرسولىاعتمر:قالىعباسابنعن،عكرمةعن،دينار

،ظ95/51،الجعرانةمنوعمرته،قابلمنالقضاءوعمرة،الحديبيةعمرة

العزيز:عبدبنعلئيعنىالحسنأبوقالى.(1)حجتهمعالتىالرابعةوعمرته

الرحمن.عبدبنداودإلا.عباسابنعن:الحديثهذافىيقولىأحاليس

نأعرمةعنديناربنعمروعنعيينةبنسفيانرواهقد:الشيخظل

إلا،صدوقالرحمنعبدبنداود:البخارىقالىمرسلا)2(.اعتمر.لمجتالنبئ

الشئىء)3(.فىيهمربماأنه

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8913

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنمحمدبنبكرأحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(

بنخالدحدثنا،الفضلبنالصمدعبدحدثنابمرو،الصخيرفئحمدان

زوجحفصةعنعمر،ابنعن،نافععن،أنسبنمالكحدثنامخلد،

منأنتتحللولمحفواالناسشأنمالمجو:للنبىقالتأنهالمج!النبى

لفظأنحر".حئىأحلفلاهدى،وقفدترأسىلئدت"إنى:فقالى؟عمرتك

،(1993)داودوأبو،(2211)وأحمدبه.العزيزعبدبنعلىعن(11629)الطبرانىأخرجه(1)

به.الرحمنعبدبنداودطريقمن(3946)حبانوابن،(0330)ماجهوابن،(816)والترمذى

غريب.حسن:الترمذىوقال

.(816)عقبالترمذىأخرجه(2)

.3/161الخلافياتمختصرينظر(3)
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ما،اللهرسوليا:قالتائهاحفصةعنالشتافعىروايةوفى،خالدحديث

فىالبخارىرواه.(1)؟عمرتكمنأنتتحللولم،بعمرةحلواالتاسشأن

محمدعنمسلمورواه،مالكعنوغيرهيوسفبنالفهعبدعن""الصحيح

.(2)دلخمبنخالدعننميربنالفهعبدابن

أخبرنا،إسحاقبنابكربوأأخبرنا،فظالحااللهعبدبوأهـناأص-4189

عن،نافعحذثنى،الفهعبيدعن،يحىحدثنامسذد،ح!ثنا،المثنىأبو

تحلولمحلواالناسشأنما:عجيوللنبىقلت:قالتحفصةعن/،الفهعبد

منأحلحتىأحلفلارأسى،ولبدتهدىقلدت"إنى:قال؟عمرتكمن

بنمحمدعنمسلمورواه،مسذدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)"الحج

.(4)ديعسبنيحيىعنالمثنى

قال:قالالزبيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا

من:تعنى.عمرتكمنتحللولمجمجمو:للنبىحفصةقولفىالشافعئ

رأسى"لثدت:فقال.أعلموالفه،واحدةبنتةوهمابتدأتهالذىإحرامك

لأن؟الحاقيفيحتى:أعلموالفهيعنىأنحر".حتىأحلفلاهدى،وقفدت

أحمدطريقهومن،394/1ومالك،214/7والافعى،(2724)المعرفةفىالمصنف(1)

.(3925)حبانوابن،(2780)والنسائى،(1806)داودوأبو،(26432)

.(76)عقب(9221)ومسلم،(5661)البخارى(2)

طريقمن(4630)ماجهوابنبه.يحىطريقمن(2681)والنسائى،(26424)أحمدأخرجه(3)

به.اللهعيد

.(1229/177)ومسلم،(1697)البخارى(4)
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.(1)اجحإحرامه2هدمعهكانمنيجعلأنعليهنزلالقضاء

شعيببنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،العلوئالحسنأبوحدثنا-8915

حدثنى،(2أبىحدثنى2)،اللهعبدبنحفصبنأحمدحدثناالبزمهراخ!،

نأ،أخبرهأنهعمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،طهمانبنإبراهيم

حخةعامنحلأنأمرنا!صاللهرسولأن،أخبرتهصيئالنبىزوض!حفصة

"إنى:قال؟تحلأنلمجمالفهرسوليايمنعكوما:حفصةلهفقالت،الوداع

شعيبرواهوكذلك.(3)"هدىأنحوحتىأحلولست،هدىوقفدترأدىلبدت

أعلم.والله،(4)العمرةفيهيذكرالم،نافععنحمنئأبىابن

المقرئحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8916

وأنامحمدبنالملكعبدعلىقرئ:قالسلمانبنأحمدحدثناببغداد،

بنيحيىحدثنا،المباركبنعلئحدثنا،الهروئزيدأبوحدثنا:قالأسمع

:قالالخطاببنعمرحذثنى،عباسابنحدثنى،عكرمةحذثنى،كثيرأبى

هذافىصل:فقال،بالعقيقوأناالسلامعليهجبريل"أتانى:جم!الفهرسولقال

يومإلىالحجفىالعمرةدخلتفقد.حجةفىعمرة:وقل،ركعتينالمباركالوادى

الهروئ)6(.زيدأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.()"القيامة

.307صالحديثاختلاف(1)

.2/110الكمالتهذيبوينظر.4ص:فىلي!(2-2)

به.عقبهبقموسىطريقمق(4398)البخارىأخرجه(3)

.(9661)فى)4(سيأتى

به.المباردبقعلىطريقمن(منتخب-ا6)حميدبقعبدأخرجه(5)

.(7343)البخارى(6)
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الرواياتأكثرفىالأوزاعئوخالفه،يحىعنالمباركبنعلئقالهكذا

"وقل".:!للمحخة".فىعمرة:"ولآل:فقالعنه

محمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-8917

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثناقالا:ال!وسئيوسفابن

الأوزاعى،حذثنى،بكبربنبشرحدثنا،التنوخئعثمانبن(و95/51سعيد

ابنحدثنى،عباسابنمولىعكرمةحذثنىكثيبر،أبىبنيحىحدثنى

الفيلة"أتانى:قاللمج!الفهرسولحذثنى،الخطاببنعمرحدثنى،عباس

فىعمرة:وقال،المباركالوادىهذافىصلأن-بالعقيقوهوربى-منآت

9"(1)
.حجبما"

محمدأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-1889

حدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،دعلجبنأحمدبندعلج

أبىبنيحيىحذثنى،الأوزاعئحدثنا:قالابكربنوبشرمسلمبنالوليد

عمرسمعت:يقولعباسبىابنسمعائهعباسابنمولىعكرمةحذثنى،كثير

"أتانى:العقيقبوادىوهويقوللمجؤالفهرسولسمعت:يقولالخطابابن

فىعمرة:وقال.المباركالوادىهذافىصل:فقالوجل،عزرئىمنآتالفيلة

الحميدئ)3(.عن""الصحيحفىالبخارىرواه.حخيما"
-(2)

أوقلأ.:وفيه،بهبكربنلرطريقمن(2617)خزيمةابنأخرجه(1)

.(91)الحميدى(2)

.،"وقل:وفيه،(4531)البخارى(3)
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الأوزاعى:عنبكير)2(بنومسكين(1)إسحاقبنشعيبقالهوكذلك

علىالعمرةإدخالفىأعلموالفهإذناذلكفيكونحجة".فىعمرة"وقال:

نفسه.فىبذلكعججمالنبئأمرال!لامعليهأنهلا،الحبئ

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-8919

حدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،الأصبهاخ!أحمدبنجعفر

بناللهعبدبنمطرفسمعت،العدوئهلالبنحميدأخبرك!،شعبة

اللهلعلحديثاأحذثكألا:!رقال:قالحصينبنعمرانعنيحذثالشخير

ينزلولمعنهينهلمثئم،وعمرةحجبينجمعجميماللهرسولإن؟بهينفعكأن

تركتفلما،عنىانقطعاكتويتفلما،علئيسفمكانقدوإنه،يحرمهقران

.4شعبةحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(3)الملائكةيعنى،إلئعاد

ورواه،()مطرفعنقتادةعنعروبةأبىبنسعيدرواهالمعنىوبهذا

(1

(2

(3

(4

(5

منأنهاإلىوأشار."عمرة:"وقال:اليونينيةمشهاوفى.""وقل:وفيه.(2337)البخارىأخرجه

اعلم.فالله،الفغفىإليهاحجرابنيشرولم،والمستملىالحموىعنالهروىرواية

عنالحديثهذافىالواحدعدبنوعمرمسلمبنالوليدرواه:وقال،(0180)داودأبوأخرجه

كثيرأبىبنيحىعنالمباركبنعلىرواهوكذا:داودأبوقال."حجةفىعمرة:"وقل:الأوزاعى

."حجةفىعمرة:"وقل:وقال،الحدي!هذافى

،(2725)والنسائى،(19833)أحمدواخرجه.(866)والطيالسى،7/80الدلانلفىالمصنف

التسليم.ذكربدونالنسائىوعد.بهشعبةطريقمن(3938)حبانوابن

.(167/1226)مسلم

بدونئىوالنسامسلموعد،(7037)والنسائى،(6221/961)مسلمو،(19841)أحمدأخرجه

التسليم.ذكر
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فىمطرفعنواسعبنمحمدوكذلك،(1)المتعةفىقتادةعنهقام

رواية/وفى،(3)المتعةفىعمرانعنالعطاردئرجاءأبووكذلك،(2)المتعة

منطائفةأعمركهيهالقهرسولأناعلم:قالعمرانعنمطرفعنالعلاءأبى

الحبئ.أشهرفىالعمرةجوازبيانذلكجميعمنوقصدهالعشر)4(.فىأهله

المراديكونأنيحتملحفظهالزاوىكانإن.وعمرةحبئبينجمع:وقوله

أعلم.والقه،بذلكأصحابهبعضوأمرهفيهإذنهبه

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-8920

أبىعن،يونسحدثنا،حخاجحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،داودأبوحدثنا

أمرهحينل!جبهعلىمعكنت:قالعازببنالبراءعن،إسحاق

على:قال،ل!بهعلىقدومفىالحديثفذكر.اليمنعلىجمحالفهرسول

بإهلالأ!لت:!لت:!العنعت؟"."كيف:جمج!الفهرسولصرفقال

الزواية:هذهفىكذا.()"وقرنتالهدىسقتقد"إنى:قالجمجو.النبى

ه!لعلىقدوموصفحينالقهعبدبنجابرحديثفىذلكوليس.""ودترنت

حديثجابرحديثومع،سياقةوأحسنسنداأصخجابروحديث،وإهلاله

(2

(3

(4

(5

.(8939)فىوسياتى.(1226/170)ومسلم،(1571)والبخارى،(01985)أحمدأخرجه(

.(2727،2738)والنسالى،(1226/171)مسلمأخرجه(

الكبرىفىوالنسائى،(2226/172)ومسلم،(4518)والبخارى،(19907)أحمدأخرجه(

.(8936)فىوسيأتى.(11032)

.(1226/165)ومسلم،(19895)أحمدأخرجه(

فىالألبانىوصححهبه.معينبنيحىطريقمن(2724)النسائىوأخرجه.(1797)داودأبو(

.(1581)داودأبىصحيح
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مالك:بنأنس

علىبنالحسينعلىأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-8921

بنإسحاقحدثنابمرو،السعدىمحمودبنالفهعبدأخبرنا،الحافظ

سمعت،حيانبنسليمحدثنا،الوارثعبدبنالضمدعبدحدثنا،منصور

من!س!النبىعلىقدمل!جهعلياأنمالكبنأنسعنيحذثالأصفرمروان

بهأهلبماأهللت:فقالأهللت؟"."بملمجؤ:النبئلهفقال،اليمن

51رولأحللت")1(.الهدىممىأن"لولا:!كاللهرسولفقالكيهه.الفهرسول

مسلمورواه،الخلألعلى(ظ96/51بنالحسنعن""الصحيحفىالبخارى

الصمد)2(.عبدعنكلاهما،الشاعربرالحخاجعن

الهدىكونالتحللمنامتناعهفىالعفةجعلجابرحديثوفىوفيه

معهكان2سواجميعا،متهمايحلحتىإحرامهمنيحللاوالقارن،معه

أعلم.والله،الففظةتلكخطاعلىذلكودل،يكنلمأوهدمم!

16/5بنمحمدبناللهعبدأحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-8922

أصلهمنالسلمئالحسينبنمحمدالرحمنعبدوأبوالمهرجاش!الحسن

أسد،بنيحيىبنزكرياحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

ناأأذهبكنتماكثيرا:يقولوائلأباسمع،عبدةعن،عيينةبنسفيانحدثنا

(3776)حبانابنطريقهومن-(12927)وأحمد.بهالصحدعدطريقمن(956)مذىالترأخرجه(1)

به.حيانبنسليمطريقمن-

.(132)عقب(.../0521)ومسلم،(5851)البخارى(2)
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مننصرانئارجلاوكان،الحديثهذاعنأسألهمعبدبنالضبىإلىومسروق

بنوزيدربيعةبنسلمانفسمعه،والعمرةبالحبئفأهل،فأسلمتغلببنى

أهله.بعيرمنأضلهذا:فقال،بالقادسئة)1(والعمرةبالحبئيهلوهوصوحان

،الخطاببنعمرأتيتحتىجبل،بكلامهماعلئحملفكائما:قال

لسنةهديت:فقالعلئاقبلثئمفلامهما،عليهمافأقبل،لهذلكفذكرت

.(2)!ي!النبى

ماخلاف،بضلاليليسوأنه،القرانجوازعلىيدذالحديثوهذا

مرأوقد،غيرهمنأفضل(3أنهلا3)،ربيعةبنوسلمانصوحانبنزيدتوفمه

.والعمرةالحبئبينيفصلبأن،!ضرعمر

نأوزع!االحجإلىبالعمرةالئمتعاختارمنباب

عليه،تأسفأومتمتعاحانع!صرالنبى

أفضلهوماعلىإلايتأشفولا

بوأثناحد:قالواوغيرهالمزكىإسحاقبىابنازكرتاأبوأخبرنا-2389

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

بنالفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا)ح(مالك

وابنقعنببنمسلمةبن/الفهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

.،)بالفارسيهة:مفى(1)

نبوابن،(2970)ماجهوابن،(169)احمدوأخرجه.(384،025)الأصمالعباسأبىجزء(2)

.(8844.8853)فىوتقدمبه.سفيانطريقمن(3911)

.""لأنه:الأصلفى(3-3)
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،شهابابنعن،مالكعن،سلمةأبىبنالعزيزعبدبنالملكوعبدبكير

أنهالمطلبعبدبنالحارثبننوفلبنالحارثبناللهعبدبنمحمدعن

بنمعاويةحبئعامقيسبنوالضحاكوقاصأبىبنسعدسمعأنه،حدثه

لا:الضخاكفقال،الحبئإلىبالعمرةالتمتعيذكرانوهما،سفيانأبى

فقالأخى.ابنياقلتمابئس:سعدفقالالفه.أمرجهلمنإلاذلكيصنع

صنعهاقد:سعدفقالعنها.ينهىكانر!جبهالخطاببنعمرفإن:الفئمخاك

صنعهاقد:الروايةهذهفىكذا.(1)هعموصنعناهاع!جب،الفهرسول

هذافىسعدعنقيسبنغنيمعنالثابتاتالرواياتوفىجم!قه.اللهرسول

أعلم:والله،عمج!النبىفعل.ذكرفيهاليسفعلناها.قد:الحديث

بناللهعبدأخبرنا،المزكىإسحادتىأبىابنزكرياأبوأخبرناه-4892

،عبادةبنروححدثنا،الجهمبنمحمدحدثناالخراساك!،ابنإسحادتى

سعدسألت:قالقيسبنغنيمسمعت:قالالتيمىسليمانعن،شعبةحدثنا

51روبالعرلش)2(.كافريومئذوهذافعلناهاقد:فقال،المتعةعنمالكابن

أبىبنسعدوأراد،(3)حورعنخلفأبىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلم

بينوذلك،مكةبيوتبالعرلشوأراد،سفيانأبىبنمعاويةقالبماوفاص

،1/434ومالك،1/363سفيانبنويعقوب،7/412والشافعى،(2734)المعرفةفىالمصنف(1)

وضعف.(3939)حبانوابن،(2733)والنسائى،(823)والترمذى،(0351)أحمدطريقهومن

.(138)الترمذىضعيففىالألبانىإسناده

به.التيمىسليمانطريقمن(1568)أحمدأخرجه(2)

.(.../1225)مسلم(3)
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الحجكتاب

التيمى)1(.عنالفزارئمروانروايةفى

...الحجإلىبالعمرةالتمتعاختارمنباب

يحيىبنالفهعبدمحمدوأبوبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-8925

بنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناقالا:ببغدادال!كرئ

يعنى-،ظ96/51التيمىابنأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،الزمادئمنصور

بنغنيمحدثنى،التيمئسليمانحدثنا:قالاجميعاالمباركوابنالمعتمر-

فعلتها:فقال،الحبئإلىبالعمرةالتمتععنمالكبنسعدسألت:قالس!يق

بهويعنى،مكةيعنى.العرشفىكافريومئذوهذا!ج!مبالفهرسولمع

(2)"و
ويه.

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8926

عن،عقيلعن،الليثحذثنى،يحيىحدثنا،ملحانابنحدثناالضفار،عبيد

تمتع:قالعمربنالفهعبدأنالفه،عبدبنسالمعن،شهابابن

الهدىمعهفساق،وأهدىالحبئإلىبالعمرةالوداعحخةفىبمفج!الفهرسول

وتمتع،بالحبئأهلثئم،بالعمرةفأهلبمفج!الفهرسولوبدأ،الحليفةذىمن

فساقأهدىمنالناسمنفكان،الحبئإلىبالعمرة!م!مبالفهرسولمعالناس

كان"من:للناسقالمكةروتجصاللهرسولقدمفلقا،يهدلممنومنهم،الهدى

أهدىمنكميكنلمومنحجه،يقضىحتىمنهحرمشىءمنيحللافإنههدىمعه

.(164/1225)مسلمأخرجه(1)

وهذا:4/1756الذهبىوتال.بهالمباركابنطريقمن2/141المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

كافر.بمكةيبقلمالوداعحجةعاملأن؟يتجهلا
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هديايجدلمفمن،ويهدىبالحبئليهلثموليتحلل،والمروةوالضفابالبيتفليطف

حينلمجج!اللهرسولوطاف."أهلهإلىرجعإذاوسبعةالحجفىأيايمثلاثةفليصئم

السبع،منأطوافثلاثة(1)بخثئمشىء،أول!الركنفاستلم،مكةقدم

ثم،ركعتينلمقاماعندبالبيتطوافهقضىحينركعثئم،أطوافأربع!ومشى

يحلللمثم،أطوافسبعةوالمروةبالص!فافطافاف!صلافأتىفانصرفسفم

فطاف،وأفاضالنحريومهديهونحرحخهقضىحتىمنهحرمشىءمن

مامثلوفعل،منهحرمشىءكلمنحلثئم،بالبيتيعنى،لمجصالفهرسول

.الناسمنالهدىوساقأهدىمنع!ي!اللهرسولفعل

بنمحمدالقهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8927

بنشمعيببنالملكعبدحدثنا،مهاجربنالحسنبنحسينحدثنا،يعقوب

الحديثفذكرخالد.بنعقيلحدثنى،أبىأخبرك!،أبىحدثنى،الفيث

51رووليحلل")2(.وليقصزوالمروةالضفاوبينبالبيت"فليطف:قال!نهالاإ،بمثله

عن""الصحيحفىمسلمورواهبكيبر،بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئ

.(3)شعيببنالملكعبد

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-8928

.57صالصحيحينفىماغريبتفسيراهتزاز.فيهالعدومنضرب:الخبب(1)

وينظرأبى"."أخبرنى:الاسنادمنوسقط.بهسعيببنالملكعبدعن(1805)داودأبوأخرجه(2)

به.الليهثطريقمن(2731)والنسائى،(6247)وأحمد.(6878)الأشرافتحفة

.(1227/174)ومسلم،(1691)الخارى(3)
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وأخبرنا.الفيثحذثنى،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنأحمداخبرنا،إسحاق

بنالحسينبنداوفىحدثنا،الإسفرايينئاحمدبنبشرأخبرنىمحما،

عن،أبىحذثنىسعد،بنالفيثبنشعيببنالملكعبدحدثنا،عقيل

زوجعائشةأنالربير،بنعروةعن،شهابابنعن،عقيلحذثنى،جذى

وتمتعالعمرةإلىبالحبئتمتعهفى/لمجييهالفهرسولعنأخبرتهلمجوالنبى

عنالفهعبدعنالفهعبدبنسالمأخبرخ!ائذىبمثلمعهالناس

يحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه،بشرحديثلفظ.(1)ويمجالفهرسول

الففظ)2(.بهذاالملكعبدعنمسلمورواه،تقذمائذىبالففظبكيرابن

،(3)اذهيعارضماجمييهالنبىإفرادفىر!بنوعائشةعمرابنعنرؤيناوقد

ففيهأيضاالروايةهذهفىحخهمنفرغحتىإحرامهمنيتحفللموحيث

أعلم.والفهمتمتعا،يكنلمأنهعلىدلالة

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8929

(4)
بناللهعبيدحدثنا،يحىبن،و97/هأمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

:يقولعباسابنسمع،القرئمسلمعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،

ساقمنولالمجوالنبئيحلفلم،بحبئأصحابهواهلبعمرؤجمهيهالنبئأهل

ساقفيمنريهبهاللهعبيدبنطلحةوكان،بقئتهموحل،أصحابهمنالهدى

.(8926)فىتقدمسالموحديثبه.ليثطريقمن(6248)احمداخرجه(1)

.(1228/175)ومسلم،(1692)البخارى(2)

عمر.ابنحديثمن(8881)وفى،عالثةحديثمن(8874)فىتقدم(3)

"صاعد،.:سفى(4)
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،(2)ذاعمبناللهعبيدعن"الصحيح"فىمسلئمرواه.(1)لحيفلمالهدى

فىمعاذاخالفغندراأنإلاشعبةعنغندرعنبشاربنمحمدعنوأخرجه

اخرورجلالفهعبيدبنطلحةالهدىمعهيكنلمممنوكان:فقال،طلحة

الاهلال:فىالطيالسئداودوأبوعبادةبنروحخالفهماوقدفأحلا)3(.

إسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبوفأخبرناهروححديثأما-8935

محمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبناللهعبدحدثنا،بالطابرانالبزاز

أخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرظ.روححدثنا،الصائغإسماعيلابن

،روححدثنا،النرسئالقهعبيدبنأحمدحدثناالصفار،عبيل!بنأحمد

أهل:يقولعباسابنسمعت:قالالقرىمسلفاسمعت:قالشعبةحدثنا

طلحةوكان،حلالهدىيسقلممنوكان،بالحبئوأصحابهلمجتاللهرسول

.(4)ألحفالهدىيسوقالموفلان

اللهعبدأخبرنا،فوركابنبكربوأفأخبرناداودأبىحديثماوأ-8931

مسلمعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفرابن

كانفمن،بالحجعج!القهرسولأهل:يقولعباسابنسمعت:قالالقرئ

وكان،يحللمهدىمعهكانومن،حل2هدمعهيكنلمأصحابهمن

به.معاذابنعن(18"4)داودأبوأخرجه(1)

.(1239/196)مسلم(2)

.(1239/197)مسلم(3)

به.روحطريقمن(2141)أحمدأخرجه(4)
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.(1)الهدىمعهماكانمضنوطلحةلمجحوالفهرسول

العاليةأبىروايةلموافقتهأشبهلعفهبالحبئ.أهلإنه:قالمنوقول

بالحج،لمجيه!النبىإهلالفىعباسابنعن(3)الأعرجح!انوأبىالبزاء)2(

أعلم.والفه

أحمد،بنجعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-8932

أبووأخبرنا)ح(عن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

بنأحمدبنالقهعبدحدثنا،بهاالطابراك!إسماعيلبنأحمدبنمحمدنصر

شعبة،حدثنا،روححدثنا،غئا!ئصلاإسماعيلبنمحمدحدثنامنصور،

"هذه:!الأفلمجيهعالنبىعن،عباسابنعنمجاهد،عن،الحكمحدثنا

فىالعمرةدخلتفقدكله،الحلفليحلهدىمعهيكنلمفمنبها،استمتعناعمرة

ومعاذغندرحديثمن"الصحيح"فى!سعأحشجط.(4)"القيامةيومإلىالحبئ

،واستمتعواحفواائذينأصحابهأعلموالقهأرادوكائه،()شعبةعنمعاذابن

متمتعاكانولو،يحلفلمالهدىساقحيثتلففأنهلمجحدالنبىعنوثابت

أعلم.والقهعليها،يتلقفلمالحبئإلىبالعمرة

.(2886)الطالسى(1)

.(8883،8884)فىتقدم(2)

.(8885)فىتقدم(3)

والنسائى،(1790)داودوأبر.بهروحطريقمن(3172)أحمدوأخرجه.(2764)الطالسى(4)

به.سمبةطريقمن(2814)

.(203/1241)مسلم(5)
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أخبرنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-8933

حدثنامحمد،بنيحيىحدثنا،يوسفبنيعقوببنمحمداللهعبدأبو

بنجابرسمعتعطاء،أخبرك!،جريجابنحدثنا،يحيىحدثنامسدد،

خالصابالحج!ز/اللهرسول!أصحابأهللنا:قال!معىأناسفىاللهعبد

قدمأنبعدفأمرنا،الحجهذىمنمضترابعةصبحم!مجالنبئفقدم،وحده

يصيبواأنعليهميعزمولم:عطاءقال!النساء".وأعيبوا"أحلوا:فقال!،نحلأن

لملما:نقول!أناعنافبلغه:جابرقال!:عطاءقال!لهم.أحلهنولكنه،النساء

تقطرعرفةفنأ!نسائنا،إلىنحلأنأمرناخمسإلاعرفةوبينبيننايكن

يحركها.بيدهقولهإلىأنظركأنى،بيدهجابرويقول!:قال!المنئ.مذاكيرنا

وأبزكم،وأصدقكمللهأتقاكمأنىعلمتم"قد:!قالفينا،ظ51/97ع!حمالنبئفقام

أهديت،مااستدبرتماأمرىمناستقبلتولو،تحلونكمالأحللتهدىولولا

سعايته،منل!بهعلئفقدم:جابرقال!وأطعنا.وسمعنافأحللنا:قال!فحلوا".

"فأه!:قال.!يمالنبئبهل!أبما:!الأهللت؟"."بم:!ج!جمالنبئلهفقال!

جعشم:بنمالكبنسواقةقال!هديا.مل!فرعلئلهفأهدىقالحراما".وامكث

فىمسلمرواه.(1)"إلبأل"بل:قاللأبد؟أمهذامنالعا،اللهرسول!ياهذهمتعتنا

البخارىوأخرجه،(2)القطانيحيىعن،حاتمبنمحمدعن"الصحيح"

.(3)ءاطععنالمعلمحبيبحديثومنجريجابنحديثمنمختصرا

.(8758)فىتقدم(1)

.(141/1216)مسلم(2)

-،حبيبحديثمن(1785،7230)وفى،جريجابنحديثمن(4353،7367)البخارى(3)
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...الحجإلىبالعمرةالتمتعاختارمنبابالحجكتاب

بها،الطابراض!إسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبووأخبرنا-8934

حدثنا،الصائغإسماعيلبنمحمدحدثنا،منصوربنأحمدبنالفهعبدحدثنا

ذكوانعن،حسينبنعلئسمعت:قالالحكمعن،شعبةحدثنا،روح

لخصمبىأولأربع!ي!اللهرسولمعقدمنا:قالتائهاعائشةعن،عائشةمولى

من:فقلت،غضبانوهويوماعلئفدخل:قالتالحخة.ذىمنمضين

بأميرالناسأمرتأنىلثعرت"أط:قالالنار.القهأدخله؟الفهرسولياأغضبك

أنى"ولو:قال.أحسبهابواكائهم:الحكمقال."؟هيفيترددونهمف!ذا

.(1)"حلواكماأحلثم،أشتريهحتىالهدىسقتما،استدبر!ماأمرىمناسعحبلت

(2)ير،،

شعبه.عنومعاذغندرحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه

الحسنبنالرحمنعبداخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8935

أبوحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

فىفرأيت،بهافأمرض!عباسابنفسألت،ناسفنهاض!تمتعت:قالجمرة

عباسابنفأخبرتمتقئلة.وعمر!مبرورحخ:!ريقولرجلاكأنالمنام

،عندىأقم:عباسابنقال:جمرةأبوقالخمح.النبىسنةأكبر!الفه:فقال

:فقالذلك؟لكقالولم:لهفقلت:شعبةقال.ر!اممنسهمالكوأجعل

منمسلموأخرجه،ادمعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(3)رأيتالتىللزؤيا

.(8758،8878،8879)فىوتقدم=

به.شعبةطريقمن(1394)جانوابن،(6026)خزيمةوابن.بهروحعن(54252)أحمدأخرجه(1)

.(1112/013،131)مسلم(2)

به.سعبةطريقمن(2118)أحمدأخرجه(3)
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الحجكتاب

برءير)1(
شعبهعنعندرحديث

...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةباب

اللهعبدأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-8936

عن،يحيىحدثنامسدد،حدثنامحمد،بنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمد

وصء(2)
نزلت:قالرفجبهحصينبنعمرانعن،رجاءأبوحدثنا،بكربىابنعمران

رواه.(3)مهمجاللهرسولمعوفعلناها،وجلعزاللهكتابفىالمتعةاية

يحيىعنحاتمبنمحمدعنمسلمورواه،مسددعن""الصحيحفىالبخارى

(4)

القصير.مسلمابنهووعمران،سعيدبن

نأوالبيان،والتمتعالقرانكرهمنكراهيةباب

الإفراداخترناكناوإنجائز،ذلكجميع

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-8937

بوأأخبرخ!،حيوةأخبرخ!،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،اودفى

المسيببنسعيدعن،الخراساخ!القاسمبناللهعبدعن،الخراساخ!عيسى

عندهفشهد،ل!بهالخطاببنعمرأتى!عالفهرسولأصحابمنرجلاأن

.()الحجقبلالعمرةعنينهىفيهقبضائذىمرضهفى!لمجيمالفهرسولسمعائه

.(1242/204)ومسلم،(1567)البخارى(1)

.،م4ص:فىلي!(2)

عمرانطريقمن(03211)الكبهرىفىوالنسائى.بنحوهالقطانيحىعن(19907)أحمدأخرجه(3)

.بنحوهمسلمابن

.(1226/172)ومسلم،(4518)البخارى(4)

.(392)داودأبىضجففىالألبانىوضعفه.(1793)داودأبو(5)
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20/5

...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةبابالحجكتاب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-8938

عن،هشامحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

لنفرقال!معاويةأن،خالدبن(1)حيوانواسمهالهنائىشيخأبىعن،قتادة/

(2)ففصعننهىكج!الفهرسولإن(و98/51:!فهاللهرسولأصحابمن

نهىلمجمالنبئأنأتعلمون:قال!أشهد.وأنا:قال.نعمالفهئم:قالواالنمور؟

!صالنبئأنأتعلمون:قال.(3)معنالفهئم:قالوا؟مقطعاإلاالذهباس!عن

إنها،والله:قاللا.اللهمقالوا:؟والعمرةالحجت.!يقرنأننهى

لمعهن)4(.

بنوحفاد،قتادةعنبرازبنوالأشعث()سلمةبنحصادرواهوكذلك

متعةفىشيخأبىعنالوزاقمطرورواه.نسيتمول!ممم:حديثهفىسلمة

الحبئ)6(.

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8939

(1

(3

(5

(6

وأبالحاءالخلاففيهووردغير،لابالحاء2/581الإكمالفىذكرهوقد"خيران!.:4صفى

.546/2المنتبهوتبصيهر،33/411الكمالتهذيبفىبالخاء

.2/51الأنوارمارق.الرحلمنكالميثرةالرجمنوهىصفةجمع

أشهد،."وأنا:4صفىبعده

وصححه.قتادةطريقمن(5166)والنسانى،(16833)أحمدوأخرجه.(1055)الطيالسى

.(4757)النسائىصحيحفىالألانى

خالد!.بنإحيران:منبدلا.اخلدةبن)خيران:وعنده.(1794)داودأبوأخرجه

طريقمن(16864)أحمدوأخرجهمقطغا.إلاالذهبلبىعنالنهىفى(5167)النسائىأخرجه

الحج.متعةفىشيخأبىعنقتادةعنمعمر
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...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةبابالحجكتاب

أخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

معتمتعنا:قالحصينبنعمرانعنمطرفي،عن،قتادةعن،همام

البخارىأخرجه.(1)ءاشمابرأيهرجلفليقل،القرانفيهونزللمجصالقهرسول

.(2)يحيىبنهمامحديثمن""الصحيحفىومسلم

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-8945

منصور،بنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلعلىأبوأخبرنا،ببغداد

بنطارقعن،مسلمبنقيسحدثنا،الثورئأخبرنا،الززاقعبدحدثنا

مى،قوأرضلىإلمجوالفهرسولبعثنى:قالالأشعرئموسىأبىعن،شهاب

فقالبالأبطحنازلوهوفأتيته،وحججتلمجواللهرسولحبئالحبئحضرفلما

كحجبحجلبيك:قلتقال:قييى؟".بناللهعبدياأهللت"بم!ر:

قلت::قالهديا؟".سقت"هل:لىقالثم.""أحسنت:قال.عجفهاللهرسول

فذصت:قال."احللنم،والمروةالصمابينواسع،بالبيتفطف"فاذهب:قاللا.

ثم،وفلتهردئ!علابرأسىفغسلتقومىمنامرأةفأتيتأمرك!،ماففعلت

!ماللهرسولبهأمربائذىالناسأفتىأزلفلم،الترويةيومبالحبئأحرمت

خلافهمنوصدرا،ر!بهبكرأبىوزمن،ماتحتىلمجوالفهرسولحياة

بهأمرخ!بائذىالناسأفتىوالمقامالأسودالحجرعندأنافبينا،ل!حبهعمر

أميرفإن؟بفتياكتعجللا:فقالفسارخ!،رجلجاءخ!إذهيح!هي!الفهرسول

.بنحوههمامطريقمن(19850)احمدأخرجه(1)

.(1226/170)ومسلم،(1571)البهخارى(2)
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...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةبابالحجكتاب

أفتيناهكنامن،الناسأئها:فقلت،يعنىالمناسكفى،أحدثقدالمؤمنين

ر!نهعمرقدمفلقا:قالفائتقوا.فبه،قادمالمؤمنينأميرفإنفليتئد،بشىء

نعم،:قال؟المناسكفىأحدثتهل،المؤمنيناميريا:فقلتعليهدخلت

نأخذوإن،الهدىنحرحتىيحلللمفإنهلمجير؟،ظ89/51نبئنابسنةنأخذإن

من"الصحيح"فىومسلمالبخارئأخرجه.(1)بالتماممرنايأنهفإ؟رئنابكتاب

(2)يرءصء
ديس.عنوغيرهالثورئسفيانحديث

الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبو1498-واخبرنا

أبىبنعثمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

عنعمير،بنعمارةعن،الحكمعن،شعبةعنغندر،حدثنا،شيبة

لهفقال،بالمتعةيفتىكانأنه،موسىأبىعن،موسىابىبنإبراهيم

فىالمؤمنينأميرأحدثماتدرىلافإنك؟فتياكببعضرويدك:رجل

لمجيدالنبىأنعلمتقد:عمرلهفقالفسألهبعد،لقيهحتى.بعدكالنسك

ثتم،الأراكتحت(3)نهبمعرسينيظفواانكرهتولكنى،وأضحابهفعله

.4رءوسهمتقطريرجعون

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدابووأخبرنا-8942

.بنحوهسفيهانطريقمن(2737)والنسائىبه.الرزاقعبدعن(19505)احمداخرجه(1)

فىوسياتى.(0876)فىوتقدم.(1221/154،155)ومسلم،(1559،4172)البخارى(2)

(9080).

.206/3النهاية.بنسائهمملمينأى:بهنمعرصين(3)

به.غندرجعفربنمحمدطريقمن(2979)ماجهوابن،(351)أحمدأخرجه(4)

-348-



...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةبابالحجكتاب

حدثنا:قالاالمثنىبنومحفدبشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمذحدثنا

رءوسهم.تقطربالحبئيروحوا)1(ثئم:قالأنهإلابمثلهفذكرهجعفر.بنمحمد

المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواهوأصحائه)2(.:قولهيذكرولم

(3)ءاير،
.بشاربنومحمد

سختويه،بنمحمدبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4389

عن،عقيلحذثنى،الفيثحدثنى،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا

عنأخبرته!ييهالنبىزوجعائشةأنالربيربنعروةعن،شهابابن

الذىبمثلمعهالناسوتمتعالحبئإلىبالغمرةتمتعهفىءيخ!الفهرسول

فقلت،لمج!اللهرسولعنعمربنالفهعبدعناللهعبدبنسالمأخبرخ!

،!الفهرسولذلكفعلوقدالتمتععن(4)تنهىفلم:الفهعبدبنلسالم

21/5بنعمرأنل!حبهعمربنالفهعبد/أخبرخ!:سالمقالمعه؟الناسوفعله

أشفر!اتحبئالحبئأشهرمنتفردوهاأنللعمرةأتمإن:قال!حبهالخطاب

فيهنفأخلصوا،الحجةوذوالقعدةوذوشؤال؟(197:البقرةأمملومتور!

؟العمرةتمامبذلكعمروأرادالشئهور.منسواهنفيماواعتمرواالحبئ

نأالعمرةأنوذلك(196:القرةأ!دنةوانمنرةالحبئ!وأتئو(:وجلعراللهلقول

لمإنيصومأو،هدياصاحبهايهدىأنإلاتتئمولا،بالحبئالمرءفيهايتمتع

.إ)يروحون:4صفى(1)

به.لاربنومحمدالمثنىبنمحمدعن(2734)النسائىاخرجه(2)

.(157/1222)مسلم(3)

"تنهانىا.:م،سفى(4)
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...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةبابالحجكتاب

غيرفىالعمرةوأن،أهلهإلىرجعإذاوسبعةالحبئفىائامثلاثةهديايجد

التمتعتركمنبهأمربائذىعمرفاراد،صيامولاهدىبغيرتتئمالحبئأشهر

نأأيضاعمروأراد،بهاوجلعرالفهامرالتىالعمرةتمامالحبئإلىبالعمرة

فيلزمالحبئإلىبالعمرةالناسيتمتعأنوكره،مزتينعامكلفىالبيتيزار

التمتعفىالأئفةفاشتذ،ةن!لافىواحدةمزةإلاالبيتيأتوافلاالناسذلك

الأئفةذلكرأىماولعمرىحراما،ذلكيرونالأدفةأنالناسرأىحتى

احتساباذلكفىل!حبهالخطاببنعمربهامرمااتبعواولكنهمحراما،

للخير)1(.

ال!كرئالجتارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-8944

حدثنا،منصوربنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

عنعمرابنسئل:قالسالمعن،الرهرىعن،معمرأخبرنا،الززاقعبد

اثذىيقللمأبىإن:قال.أباكتخالفإنك:لهفقيل،بهافأمرالحبئمتعة

شهورفىتتملاالعمرةأنأىالحبئ.منالعمرةأفردوا:قالإنما؟تقولون

أنتمفجعلتموها،الحبئشهورغيرفىالبيتيزارانوأراد،بهدىإلأالحبئ

بهاوعملوجل،عرالفهأحفهاوقدعليهاالناسوعاقبتمحراما،

نأأحقوجلعرالفهأفكتاب:قالعليهأكثروافإذا:قالجميرو.الفهرسول

عوانةأبىوعند.بهليثطريقمن2/471المعانىضرحفىوالطحاوى،(3365)عوانةأبوأخرجه(1)

فىتقدمماوينظر.السنةفىواحدةمرة:تولهإلىالطحاوىوعندتفردوها.أنللعمرةأتم:تولهإلى

(8926-8928).
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الحجكتاب

.(1)؟رمعأميتبع

..*والتمتعالقرانكرهمنكراهيةباب

بها،الطابرانئإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبووأخبرنا-8945

إسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبناللهعبدحدثنا

ابنحدثناالأخضر،أبىبنصالححدثنا،عبادةبنروححدثنا،الصائغ

عزالفهأنزلىبائذىيفتىعمربناللهعبد(و51/90كان:قالىسالمعن،شهاب

بناللهلعبدناس!فيقولى،ع!حمالفهرسولفيهوسنالتمتعفىالرخصةمنوجل

ألا!ويلكم:اللهعبدلهمفيقول؟ذلكعننهىوقدأباكتخالفكيف:عمر

فيهويلتمسالخيرفيهيبتغىذلكعننهىر!نهعمركانإنأرأيتم؟الفهتتقون

لمج!؟اللهرسولبهوعملاللهأحلهوقدتحرمونفلم،العمرةتمام

فىعمرةإن:لكيقللمعمرإنعمر؟أمسنتهتتبعواأنأحقق!واللهأفرسولى

الحبئ)2(.أشهرمنتفردوهاأنللعمرةأتئمإن:قالىولكنه.-رامالحبئأشهر

وأبوالعلوىأحمدبنمحمدبنالطفرمنصورأبوأخبرنا-8946

ابنسعيدوأبوإسحاقأبىابنزكوياوأبوالفقيهطاهروأبوالحاؤظاللهعبد

بنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالتاعمروأبى

الفهعبدحذثنى،الأوزاعىعن،بكربنبشرحدثنا،الحكميد!باللهعبد

بنلعمرل!بهطالبأبىبنمحلئقال:قالأبيهعنءنممير،بنعبيدابن

.(142)الرزافعبدأمالى(1)

إسنادهوصحح.بنحوهشهابابنطريقمن(824)والترمذى.بهروحعن(0570)أحمدأخرجه(2)

.(658)الترمذى!حيحفىالألبانى
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...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةبابالحجكتاب

البيت.زيارةكثرةأردتولكنى،لا:قال؟المتعةعنأنهيت:د!حبهالخطاب

اللهبكتابأخذفقدتمتعومن،فحسنالحجأفردمن:4!خ!ل!ثفقال:قال

.(1)!إنبئهوسنة

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-8947

أباسمعت:قالقتادةعن،شعبةحدثناداود،أبهحدثنا،حبي!بنيونس

وإن،المتعةعنينهىالزبيرابنإن:الفهعبدبنلجابرقلت:يقول2نضرة

عهدعلىتمتعنا؟الحديثداريدىىلى:جابرقالبها.يأمرعباسابن

يحلكانوجلعزاللهإن:فقاناالناسخطبعمركانفلفا،جم!الفهرسول

منحخكمفافصلوا،!،زلهنزلقدالقرانوإنيشاء،ماال!لامعليهلنبئه

إلاأجلإلىامرأةتزوجبرجلاوتىلاالنساء،هذهنكاحوأبتوا،عمرتكم

(4)-،)ءء(3)،
ورواه،شعبهعنءنمندرحديثمن""الصحيحفىمسلماخرجه.رجمته

.(لعمرتكم)وأتئملحخكمأتمفإنه:الحديثفىوزاد،قتادةعنهفام

بئنهائذىالوجهعلىكانالحبئمتعةعنالنهىأنعلىدلالةذلكوفى

قبله.الحديثفى

بها،الطابراخ!إسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبوأخبرنا-8948

بكر.بنلرعن(824)العللفىحاتمأبىابنذكره(1)

.4/530النبلاءأعلامسيروينظر"بصرة".:مفى(2)

.بنحوهشعبةطريقمن(0394)حبانوابن،(14182)أحمدوأخرجه.(1190)الطيالسى(3)

.(...،1217/145)مسلم(4)

.(14285)فى)5(صياتى
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الحجكتاب
...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةباب

الصائغ،إسماعيلبنمحمدحدثنامنصور،بنأحمدبناللهعبدأخبرنا

عباسابنسألت:قالالقرىمسلمعن،شعبةحدثنا،عباد.ةبنروححدثنا

22/5ابنأم/هذه:فقالعنهاينهىالربيرابنوكانفيها،صش-رفالحجمتعةعن

:قالفاسألوها.عليهافادخلوافيهارخصجم!اللهراسولأنتحدثالزبير

جم!اللهرسولرخصقد:فقالت،عمياءضخمةامرأولمحإذا،عليهافدخلنا

.(1)

.(2)عبادةبنروحعنحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلئمرواه.

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8949

بنعمروحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنمروانعن،حسينبنعلىعن،الحكمعن،شعبةأخبرنا،مرزوق

عنينهىوعثمان،والمدينةمكةبينر!فماوعلياعثمانسمعمسا:قالالحكم

لبيك:قال،جميعابهماأهلعلئذلكرأىفلمابينهما،يجمعوأنالمتعة

أنت؟وتفعلهشىءعنالناسأنهىترانى:عثمانفقال:قالمعا.وحجةعمرة

أخرجه.(3)الناسمنأحدلقوللمجي!اللهرسولسنةلأدعأكنلم:فقال:قال

.(4)شعبةعنغندرحديثمن""الصحيحفىالبخارى

المهرجانئالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبووأخبرنا-8950

به.روخعن(26946)أحمدأخرجه(1)

.(1238/194)مسلم(2)

.(8843)فىتخريجهتقدم(3)

.(6351)البخارى(4)
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الحجكتاب
...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةباب

أبوأخبرنا:قالاالمزكىيحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرئاوأبو

حدثنا،عمرأبوحدثنامحمد،بنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبد

اجتمع:قالالمسئببن،ظ98/51سعيدعن،مزةبنعمروأخبرنى،شعبة

تريدما:علئلهفقال،المتعةعنينهىعثمانوكان،بعسفانوعثمانعلئ

نأأستطيعلاإنى:قال.منكدعنا:قال؟عنهتنهى!ي!الفهرسولفعلهمرأإلى

فىومسلمالبخارئأخرجهجميعا)1(.بهماأهلعلئذلكرأىفلفا.أدعك

(2)ري،
شعبه.حديثمن""الصحيح

بنيعقوببنمحمداخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8951

الله،عبدأبووأخبرنا)ح(المثنىبنمحمدحدثنا،أبىحذثنى،يوسف

بشاربنمحمدحدثنا،سلمةبناحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا

بنالفهعبدقال:قالقتادةعنشعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا:قالا

عثمانفقال،بهايأمرعلئوكان،المتعةعنينهىرحبهعثمانكان:شقيق

:قال.!ي!الفهرسولمعتمتعناقدأناعلمتلقد:علئقالثئم،كلمةلعلى

المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)خائفينكناولكنا،أجل

(4)ءاص،
.بشاربنومحفد

.بعدهوماعلئرددونشعبةطريقمن(1146)أحمدأخرجه(1)

.(1223/591)ومسلم،(5691)البخارى(2)

به.جعفربنمحمدعن(432)أحمدأخرجه(3)

.(158/1223)مسلم(4)
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...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةبابالحجكتاب

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8952

عن،جريرأخبرنا،براهيمإبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،براهيمإ

وإبراهيمالنخعىلابراهيمقلت:قالالشثعثاءأبىبنالزحمنعبدعن،بيالز

أباكولكن:النخعئإبراهيئمفقال.والحجالفمرةأجمعأنأهمإثى:التسمى

يالزبذةل!جنهذربأبىمرأنهأبيهعنالتيمئإبرأهيموقال.بذلكليهثميكنلم

فىمسلمرواه.(1)دونكمخاضةلناكانتإنما:فقال،ذلكلهفذكر

(2)يريرء
جرير.عنلمحتيبهعن""الصحيح

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-8953

بدرأبوحدثنا،المنادىيزيدبنالفهعبيدبنمحمدحدثنا،السماكابنعمرو

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(مهرانبنسليمانحدثنا،الوليدبنشجاع

شميبة،أبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثناالوليد،أبوأخبرخ!

زذأبىعن،أبيهعن،التيمىإبراهيمعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا

أبىحديثلفظ.خاصة!رمحمدلأصحابالحجفىالمتعةكانت:قال

51رو.(4)خاصةلناالحبئمتعةكالتإنما:قالبكرأبىروايةوفى،3ويه

.(شميبة)أبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

به.بيانطريقمن(2811)الشائىأخرجه(1)

.(163/1224)مسلم(2)

والشائى.بنحوهبهمعاويةأبىطريقمن(2985)ماجهابنوأخرجه.(13878)شيبةأبىابن(3)

.بنحوهبهالأعمشطريقمن(2810)

.بنحوهبهالوليدبنشجاعطريقمن2/195المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(4)

.(160/1224)مسلم(5)
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5/23

...والتمتعالقرانكرهمنكراهيةبابالحجكتاب

أصحاببعضأنوهو،بالعمرةالحبئفسخهمأعلموالقهأرادوإنما

نأجم!الفهرسولفأمرهم،هدىمعهميكنولمبالحبئأهلجمتالنبى

أشهرفىالعمرةتحريمفىعادتهمبذلكأعلموالفهلينقض؟عمرةيجعلوه

.اليوميجوزلاوهذا،الحبئ

ماذرأبىعنالأسيدئمرقعروايةوفىعباسابنروايةفىمضىوقد

.(1)كلذعلىدذ

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-8954

عن،إسحاقبنمحمدأخبرنا،زائدةأبىابنعنهناد،حدثناداود،أبو

فيمنيقولكانل!بهذزأباأن،الأسودبنسليمعن،الأسودبنالزحمنعبد

معكانواائذينللركبإلأذلكيكنلم:بعمرةفسخهاثئمحبئ

.(2)نبصالفهرسول

ببغداد،الجبارعبدبنيحىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-8955

عن،معاويةأبوحدثنا،سعدانحدثناالصخفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

ابنهواللهعبدقال:قالشهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن/،الأعمش

عمرلى)3(.فيهاليس،197:البهقرةأ!ئعلومتأشهر!أئحبئ:مسعود

اللهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكريابوأوأخبرنا-8956

.(8804.8805)فىتقدم(1)

ضاذ.موقوفصجح:(1593)داودابىصجحفىالألبانىوقال.(1807)داودأبو(2)

به.معاويةأبىعن(13179)شيبةابىابناخرجه(3)
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...بالعمرةالمتمتعهدىبابالحجكتاب

،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

اللهعبدأتيت:قالشهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،مسعرأخبرنا

اللهقال:اللهعبدفقال.عمرةحجهامعتضئمأنأرادتمناامرأةإن:فقلت

.(1)الحجأشهرإلاهذهأرىفلامعلوم!يؤ!أشهر!آتحبئ:وجلعز

ربيعةبنوسلمانصوحانبنزيدعنمعبدبنالصبىحديثفىورؤينا

كرهمنوكراهيةجوازها)2(،ر!عبهالخطاببنعمربئنحتىذلككرهاأنهما

.(3)رمععنعمرابنعنرويناالذى،و99/51الوجهعلىأظنهاذلك

نأأجمانسكان:قال!أنهمسعودبناللهعبدعنالأسودعنروىفقد

عنالثابتةبالسنةفثبت.(4)رفسوشعثمنهماواحدلكليكون

فىم!مجالنبىبمضىوثبتوالإفراد،والقرانالتمتعجوازلمجفهاللهرسول

الإفراددونوالقرانالتمتعكراهيةفىالأول!الصدرباختلافثئم،مفردحبئ

أعلم.والفه،أفضلالعمرةعنالحبئإفرادكون

وصومهالحجإلىبالعمرةالمتمتعهدىباب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8957

الفهعبدأبووأخبرنا.الفيثحذثنىبكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنأحمد

.بنحوه!يطريقمن(9209،9703)والطرانى،3/450،451تفسيرهفىالطبرىأخرجه(1)

الصحيح.رجالورجاله:3/234المجمعفىالهثمىوقال

.(8853،8922)فىتقدم(2)

.(89438945)فىتقدم(3)

.(8890)فىتقدم(4)
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...بالعمرةالمتمتعهدىبابالحجكتاب

بنحسنبنحسينحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظ

أبيه،عن،أبىحذثنىالقيث،بنشعيببنالملكعبدحدثنامهاجر،

بناللهعبدأن،الفهعبدبنسالمعن،شهابابنعن،خالدبنعقيلحذثنى

الفه!رسولقدمفلفا:قالجم!النبىحبئفىالحديثفذكر.قالز!بهعمر

يقف!ىحتىحرمشىءمنيحللأفانهأهدىمنكمكان"من:للناسقالمكة

وليقصز،والمروةالصفاوبينبالبيتفليطف،أهدىمنكميكنلمومنحجه،

وسبعةالحجفىأيابمثلاثةفليصغهديا،يجدلمفمنوليهد،بالحبئليهلثموليحلل،

ابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.اد!حديثوذكص.(1)املأهلهإلىرجعإذا

0،(2)

شعيب.بنالملكعبدعنمسلثمورواهبكير،

بنمحمدبنأحمدأخبرض!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8958

حدثنا:ملكاأبوقال:قالإسماعيلبنمحمدحدثنا،أبىحذثنى،واصل

متعةعنسئلأنهعباسابنعن،عكرمةعن،غياثبنعثمانعن،معشرأبو

اعلوداحخةفىولمجصالنبىوأزواجنصاروالأالمهاجرونأهل:فقال،(3)الحافي

إلاعمرةبالحبئاهلالكم"اجعلوا:جم!الفهرسولقالمكةقدمنافلفا،وأهللنا

،الثيابولبسنا،النساءوأتينا،والمروةو!الففابالمجتطفنا."الهدىقفدمن

الترويةعشثةمرناأثئم."محلهألهدى-حئىيحللأف!نهالهدىقفد"من:وقال

.(8926)فىتقدم(1)

.(1227/174)ومسلم،(1691)الخارى(2)

.!أالحج:الأصلهاث!،سفى(3)
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...بالعمرةالمتمتعهدىبابالحجكتاب

،والمروةوبالصفابالبيتفطفناجئناالمناسكمنفرغنافإذا،بالحجنهلأن

يجذلأفناالذ!طمناشتيسر)فا:تعالىاللهقال!كماالهدىوعليناحجناتئموقد

والشاة.أمصاركمإلى(196:البقرةأ!وجغتمإذاوستعةطبئفى2أيأثنثةفصيام

كتابهفىأنزلهالفهفإن،والعمرةالحبئبينعامفىنسكينفجمعوا،تجزى

أفل!يكنئتمصلمن!ذلك:وجلعزاللهقال!،مكةأهلغيروأباحه،نبئهوسنة

وذوشوال!:اللهذكرالتىالحخعوأشهر.(196:البقرةأألحرار!السئجدحاضرى

والرفث:.صومأودمفعليهالأشهرهذهفىتمتعفمن،الحجةوذوالقعدة

فىالبخارىأخوجهالمراء.:والجدال،المعاصى:والفسوق،الجماع

.(1)اذكه""الصحيح

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرناوقد-8959

أبوحدثنا،كاملأبوحدثنا،سمنانبنأحمدحدثناالمطزز،القاسمأخبرنا

معناهمثلعباسابنعن،عكرمةعن،(2)دعسبنعثمانحدثنا،البراءمعشر

سعد.بنعثمان:القاسمقال!هكذا:بكرأبوالشيخقال!.(3)بطوله

عيسىبنعلئالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0896

حدثنا،الوهابعبدبنالنضر(4)انث،الوهابعبدبنأحمدحدثنا،براهيمإبنا

.(5721)البخارى(1)

"سعيد،.:سفى(2)

به.الاسماعيلىطريقمن3/62،63التغليقفىحجرابنأخرجه(3)

الصغرىالسننفىكذلكوهو،م،س،الأصلحاشيةمنوالمثبت"بن".:4ص،الأصلفى(4)

للمصنف.
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24/5

...بالعمرةالمتمتعهدىبابالحجكتاب

بنمحمدعن،أبىحدثنا،حازمبنجريربنوهبحدثنا،أيوببنيحى

فىالفهعبدبنجابرعن،وعطاءمجاهدعن،نجيحأبىابنحذثنى،إسحاق

استمبلت"ولو:وقولهوخطبتهبالعمرةبالإحلالإئاهموأمرهكج!النبىحج

يكنلمفمن،!51/99حلوا،كماولحللتالهدىسقتمااستدبرتما/أمرىمن

:قال.فل!حز"هدياوجدومن،أهلهالىرجعإذاوسبعةأثايمثلاثةفليصئمهدئ،معه

.(1)الحديثوذكر.سبعةعنالجزورننحرفكنا

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-8961

عبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

أنهديناربناللهعبدعن،أنسبنمالكأخبرخ!،وهبابنحدثنا،الحكم

وأشوالفىالحجأشهرفىاعتمرمن:يقولعمربناللهعبدسمعت:قال

لمإنالصيامأو،الهدىعليهووجباستمتعفقدالحخةذىأوالقعدةذى

"(2)

هديا.يجد

فىقالأنهأبيهعنعمربناللهعبدبنسالمعنقبلهالبابفىوروينا

ثلاثةهديايجدلمإنيصومأو،هدياصاحبهايهدىأنإلاتتملاالها:المتعة

تتمالحجأشهرغيرفىالعمرةوأن،أهلهإلىرجعإذاوسبعةالحجفىأيام

.(3)صيامولاهدىبغير

.(1702)الصغرىفىوالمصنف،إالوهابعبدبنالنضربنإأحمد:وعنده،473/1الحاكم(1)

به.جريربنوهبطريقمن(2926)خزيمةابنوأخرجه

.بنحوه1/344ومالك،(134)وهبابن(2)

.(8943)فىتقدم(3)

-.36-



الحجكتاب

الهدىمناستيسرماباب

الهدىمناستيسرماباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8962

بنوهبحدثنا،مرزودتىبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

فسألت،عنهاناسفنهانحما،تمتعت:قالىجمرةأبىعن،شعبةحدثنا،جرير

فقالى:المنامفىاتفأتانى،فنمتبيتىإلىفرجعت،بهافأمرنحماعباسابن

أكبر!الفه:فقالىفأخبرتهر!نهعباسابنفأتيت.مبروروحجمتقبلةعمرة

،الهدىمناستيسرعماوسئل.لمج!الفهرسولىسنة:أو.!القاسمأبىسنة

من""الصحيحفىأخرجاه.(1)مدفىشركأوشاةأوبقرةأوجزور:فقالى

.(2)بهوروايةالبخارىوذكر،شعبةحديث

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8963

حذيفة،أبوحدثنا،مرزودتىبنإبراهيمحدثنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا

مناستيسرما:عباسابنعن،القاسمعن،عقبةبنموسىعن،سفيانعن

.(95:الماندةأاتكغبة!و)3(بخلخ!هدئاشاةالهدى

مناستيسرما:قالىأنهعمرابنعنالقاسمعنالاسنادوبهذا-8964

.(4)البقرةأوالبعيرالهدى

.(8935)فىوتقدم،بهشعبةطريقمن(2158)أحمدأخرجه(1)

الشاهد.موضعبدونكلاهما،(1688)عقبوالبخارى،(1242/204)مسلم(2)

.بنحوهالقاسمطريقمن(12926)شيبةأبىوابن،(تفسير-298)منصوربنسعيدأخرجه(3)

القاسمطريقمن(12917،12926)شيبةأبىوابن،(تفسير-299)منصوربنسعيدأخرجه(4)

.بنحوه
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...المتعةهدىمنالاعوازبابالحجكتاب

جعفبرابنبكربوأأخبرنا،العدل!المهرجاخ!أحمدأبووأخبرنا-8965

جعفرعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

الهدىمناستيسرما:يقول!كانطالبأبىبنعلئأن،أبيهعن،محمدابن

.(1)باش

كانعمربناللهعبدأن،نافععن،مالكحدثنا،الإسنادبهذا-،-8966

.(2)بقرةأوبدنةالهدىمناستيسرما:يقول

قول!وهو،الشاةعلىالهدىاسملوقوع؟نقول!عباسوابنعلىوبقول!

.(3)وغيرهمالنخعىوإبراهيمجبيربنوسعيدوالحسنرباحأبىبنعطاء

الصومووقتالمتعةهدىمنالإعوازباب

الحسنابنبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-8967

بناللهعبدبنمحمدحدثنا،الأصثمهوالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عروةعن،شهابابنعن،أنسبنمالكأخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبد

لىإبالعمرةتمتعلمنالضيام:قالتانهالمجس!النبىزوجعائشةعن،الربيرابن

يصملمفمن،عرفةيومإلىبالحبئيهلأنبينماهديا،يجدلملمنالحبئ

ابنطريقهومن،1/385يحىوبرواية،(مخطوطاو-4/6)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(1)

من(12925)شيبةابىوابن،تفشر(-130)منصوربنسعيدوأخرجه.3/352تفسيهرهفىجرير

به.جعفرطريق

.1/386يحىوبرواية،(مخطوطاظ-4/6)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(2)

،5/131،132شيبةأبىابنومصنفتفشر(،-307،309-303)منصوربنسعيدسننينظر(3)

.353-3/035جريرابنوتفشر
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الحجكتاب

.(1)ىنمأيامصام

...المتعةهدىمنالإعوازباب

عن،عمريناللهعبدبنسالمعن،شهابابنوحدثثى:قال-8968

25/!عنيوسفبنالفهعبدعناع!مجبالاسنادين/البخارىرواه.(2)كلذمثلأبيه

فىذلكمضىوقد،(3)شهابابنعنلممعدبنإبراهيموتابعه:قال.مالك

.(4)الصيامكتاب

على،بنالحسينأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8969

ابنيعنىمحمدحدثنابشار،بنمحمدحدثنا،إسحافبنمحمدحدثنا

عن،الزهرىعنيحدثعيسىبنالفهعبدسمعت:قالشعبةحدثنا،جعفر

أيامفىيرخصلم:قالاأنهماعمرابنعنسالموعن،ر!نهاعائشةعنعروة

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.()الهدىيجدلممنإلاتصامأنالتشريق

حديثلفظمنمضىوبماالففظبهذاالصحيحهووهذا،6بشاربنمحمد

مالك.

ابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-5897

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا،عمروأبىابنسعيدوأبوإسحاقأبى

.426/1ومالك،(137)وهبابن(1)

.426/1ومالك،(138)وهبابن(2)

.(1999)البخارى(3)

.(8545-8543)فىتقدم(4)

.(8541)فىتقدم(5)

.(8542)عقبوتقدم،(9971،9981)البخارى(6)

-363-



...المتعةهدىمنالاعوازبابالحجكتاب

سلامبنيحيىحذثنى،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنسالمعن،الرهرىعن،ليلىأبىابنعنحذثهشعبةان،البصرى

الهدىيجدلمإذاالمتمتعفىجم!اللهرسولرخص:قالأبيهعن،الفهعبد

يحيىرواهكذامكانها)1(.التشريقأياميصومأنالعشرأئامفاتتهحتىيصمولم

أبىبنعيسىبنالفهعبدهوهذاليلىأبىوابنبالقوئ)2(،وليسسلأمابن

ليلى.

الجملة،علىالتشريقأيامصومعنالنهىفىرويتالتىالأخباروأفا

الضيام)3(.كتابفىذكرهامضىفقد

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهرأبووأخبرنا-8971

بنحمادحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

فى2ائأثنثة)فصيام:قولهفىعلىعن،أبيهعن،محمدبنجعفرأخبرنا،عيسى

.4عرفهويومالترويةويومبيومالترويةقبل:قال(196:البقرةأطبئ!

أخبرنا،الحافظالأصبهاخ!إبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا-8972

الحسنبنعلىحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيانحدثنا،العراقئنصرأبو

به.الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدعن243/2المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.(2938)عقبترجمتهمصادرتقدمت(2)

.(8540-8030،8332،8536)فىتقدمماينظر(3)

وقال.بهمحمدبنجعفرطريقمن3/194تفشرهفىجريروابن،(15363)شببةأبىابناخرجه(4)

نقطع.والخبر،ضعفرهحماد:4/1766الذهبى
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...المتعةهدىمنالاعوازبابالحجكتاب

جعفر،حذثنى:قالسفيانعن،الوليدبنالفهعبدحدثناالدرابجردى)1(،

فاتهإذاالتشريقأيامبعديصوم:قالطالبأبىبنعلىعن،أبيهعن

(2)الصوم

يصوم:قالعمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،سفيانوعن-8973

.(3)الصومفاتهإذاالتشريقأئام

أنهعمرابنعن،نافععن،جريجابنحذثنى:قالسفيانوعن-8974

.(4محرمولوهوإلايصومهالا:قال

عيسىبنالقهعبدروايةفىقالاوقد،موصولوعائشةعمرابنحديث

الجملة،علىالنهىبعدتكونوالرخصة،الرخصةعلىيدذماالزهرئعن

أعلم.والفه،منقطععلىعنعلىبنمحمدوحديث

أبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-8975

،الهروىزيدبوأأخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

يقالسليمبنىمنرجلاسمعت:قالالنؤارأبىبنمحمدعن،شعبةحدثنا

.2/436،466الأنسابوينظربجردى".الدار":مفى(1)

التثريق".أيام"صامهن:بلفظبهسفيانطريقمن3/424تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

طريقمن(13137)شيبةأبىوابن.بنحوهالفهعيدطريقمن3/425تفسيرهفىجريرابنأخرجه(3)

.بنحوهبهنافع

ابنطريقمن(13125)شيبةابىوابن.بهسفيانطريقمن3/430تفسيرهفىجريرابنأخرجه(4)

.بنحوهبهجريج
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26/5

...المتعةهدىمنالإعوازبأبالحجكتاب

جعتم!إذاوسئحةطبئفى2أيأ)ثلثةصومعنعمرابنسألت:قال.(اأخفاف:له

.(2أأهلكإلىرجعتإذا-قال.،196:البقرةأ

أبو:وقيلهكذا،فقيل؟الزجلهذااسمفىاختلفوا:الشيخقال

.(الذفينةأصاحبال!لمئ(4)جبان:وقيل.(3)الخفاف

وعن،أبيهعنالقهعبدبنسالمعنالمرفوعالحديثفىهذارؤيناوقد

.(6)عباسابنعنعكرمةوعن،الفهعبدبنجابرعنومجاهدعطاء

حدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوواخبرنا-8976

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،البخارئهوالفهعبدأبوحدثنا،يوسفبنمحمد

:قالعباسابنعن،كريبأخبرخ!،عقبةبنموسىحدثنا،فضيلحدثنا

فمنعرفةإلىركبفإذا،بالحبئيهلحتىحلالاكانمابالبيتالزجليطوف

شاء،ذلكأى،ذلكمنلهر!يتما،الغنمأوالبقرأوالإبلمنهديهلهر!يت

كانفإن،عرفةيومقبلوذلك،الحبئفىأتامثلاثة/فعليهلهيتي!رلمإنغير

(1

(2

(3

(4

(5

(6

التخريج.مصدرىفىلماموافقوالمثبت"خفاق!.:الأصلفى

عمروأبىابنسعيدأبىعن-5/33عساكرابنطريقهومن-4/374تاريخهفىالخطيبأخرجه

.إ"الخفاق:الأصلفى

مصدرفىكذلكوهو،المتبهتبصيرعنالموحدةبالاء("حبانالمطبوعةفىوأثبت،النسخفىكذا

.277/1المنتبهوتبصير،3/269والتعديلالجرحينظر.التخريج

به.شعبةطريقمن1/252البهيرالاريخفىالبخارىذكره

.(8960-8957)فىتقدم
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...المتعةهدىمنالاعوازبابالحجكتاب

.(1)الحديثوذكر.جناحفلا،عرفةيومالثلاثةالأياممنيوماخر

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8977

أبوحدثنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

جاءه:قالىعباسابنعن،يحيىأبىعن،لبابةأبىبنعئدةحدثنا،عميس

قالى:؟الورقمنمعكما:فقالى.عمرةحجمعجمدتقدإنى:فقالىرجل

وعشرة،راحلتكتعلفمنهاعشرة؟فضلهذهفىليس:قالىدرهما.أربعين

أصحابك.بهاممافئوعشرةبها،تكتسىوعشرة،بهاتزؤد

.(1254)لبخارىا(1)
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...والشامالمدينةأهلميقاتبابالحجكتاب

المواكيتأبوابجماعأو،.51/0

واليمنونجدوالشامالمدينةأهلميقا!باب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8978

الحافظالقهعبدأبووأخبرنا.سفيانحدثنا،شيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

الربيعأخبرنا،الأصئميعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواآخرينفى

بنمحمد.وأخبرظعيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانابن

،أيوببنمحمدحدثنا،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبد

علىبنأحمدنصرأبووأخبرظ.سفيانحدثنا،جعفربنالفهعبدبنعلئحدثنا

بىأبنبراهيمإحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدبوأحدثنا،مئالفاأحمدابن

بنسالمعن،الزهرئعن،سفيانحدثناعمر،أبىابنحذثنى،طالب

ا!يفة،ذىمنالمدينةأهل"يهل:قالكصراللهرسولأن،أبيهعن،الفهعبد

ءلىوذكر:عمرابنقال."(1)ئبزقمننجدأهلويهل،الجحفةمنالشامأهلويهل

بناحديثلفظ."(2)يلملممنالمنأهل"يهل:قالكيرالقهرسولأنأسمعولم

)3(و!
!راللهرسولانويزعمون:عمرابنقال:الشافعىروايةوفى،عمربى

وقتاله،أسمعولم!روذكر:قال:المدينىبنعلىروايةوفى.(4)لاق

السيلباسماليوميعرفماوهو،مكةتلقاءوهو،الثعالبوقرنالمنازلقرنهو،الراءبسكونقرن(1)

ينظركيلا.53الطائفوعنكيلا،80مكةعنيبعد،مكةمنالطائفطريقعلىوهوالبهير،

.254صالجغرافيةوالمعالم،4/71البلدانومعجم،4/89المعلمإكمال

والمعالم،1398/4استعجممامعجم.تهامةجبالمنمكة،منليلتينعلىجبل:يلملم(2)

.339صالجغرافية

به.سفيانطريقمن(2589)خزيمةوابن،(2654)والشائى،(4555)أحمدأخرجه(3)

.(2745)الصغرىفىالمصنفطريقهومن،137/2الافعى(4)
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...والشامالمدينةأهلميقاتبابالحجكلاب

فىالبخارىرواه.(1)شيبانابنروايةفىوكذلك.يلملماليمنلأهل

.(2)رمعأبىابنعنمسلمورواه،الفهعبدبنعلىعن""الصحيح

بنمحمدبناللهعبدأخبرنا،إملاءالعلوىالحسنأبوحدثنا-8979

حدثنى،أبىحدثنى،الفهعبدبنحفصبنأحمدحدثنا،مهرانئالبزشعيب

:قالأنهعمرابنعن،نافععن،تميمةأبىبنأيوبعن،طهمانبنإبراهيم

يانهلأنتأمرناأينمن:فقالالمسجدفىوهوجمييهالفهرسولرجلنادى

أهلويهل،الحليفةذىمنالمدينةأهل"يهل:لمجي!اللهرسولفقال؟الفهرسول

مناليمن"وأهل:ويقولون:قالقزلب".مننجل!أهلويهل،الجحفةمنالشام

قالا:القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5898

الحكم،عبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنوأسامةأنسبنمالكمنهمالعلمأهلمنرجالعنوهبابنأخبرنا

الفامى،أحمدبنعلىبنأحمدنصرأبووأخبرظسعد.بنوالليثزيد

حدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا

بنيحيىحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(مالكعن،اللهعبد

به.شيبهانبنأحمدعن(3705)مسندهفىعوانةأبوأخرجه(1)

.(1821/17)ومسلم،(5271)البخارى(2)

حبانوابن.صحيححسن:وقال،بهأيوبطريقمن(831)والترمذى،(0875)أحمدأخرجه(3)

.بنحوهبهنافععنطرقمن(3761)

-369-

(9/42الكبيرالسنن)



27/5

...والشامالمدينةاهلميقاتبابالحجكتاب

:قاليحيىبنيحعىحدثنا،الئلامعبدبنمحمدحدثنا،القاضىمنصور

أهل"يهل:!اللمججاللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،مالكعلىقرأت

قالقرلب".مننجل!وأهل،الجحفةمنالشاموأهل،الحليفةذىمنالمدينة

!ظ."يلملممناليمنأهل"ويهل:!الجم!الفهرسولأنوبلغنى:الفهعبد

وقال:قال:وهبابنروايةوفى،يحيىبنويحيىالقعنبىالفهعبدحديث

فىالبخارئرواه.(1)"يلملممناليمنأهل"ويهل:قالأنهيزعمون:عمرابن

بنيحيىعنمسلئمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيح

(2)

يحيى.

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8981

ابنأخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمدأخبرنا،الأصئمهوالعباس

عمربنلفهاعبدعن،ديناربناللهعبدأخبرك!،نسأبنمالكأخبرخ!،وهب

الشاموأهل،الحليفةذىمنيهفواأنالمدينةأهللمجتنالفهرسولأمر:قال

،الثلاثهؤلاءأقا:عمربناللهعبدقال.قرنمننجدوأهل،الجحفةمن

:قاللمجصالقهرسولأنأخبرتوقدأو،.51/0،جم!الفهرسولمنفسمعتهن

بنإسماعيلحديثمنمسلمأخرجه/.(3)"يلملممنفيهفوناليمنأهل"وأفا

وأخرجه.(4291)ماجهوابن،(0265)والنسالى،(1737)داودأبوطريقهومن،1/330مالك(1)

به.الليثطريقمن(2651)النسائى

.(1821/13)ومسلم،(1525)البخارى(2)

والبخارى،(5059)أحمدوأخرجه.(3759)حبانابنطريقهومن،1/330،331مالك(3)

نجحوه.بهديناربناللهعبدعنطرقمن(2593)خزيمةوابن،(7344)
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العراقأهلميقاتبابالحجكتاب

دينار)1(.بناللهعبدعنجعفر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8982

وأحمدعامربنالأسودأخبرناالصئمغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

عمرابنأتىأنهجبيربنزيدعن،زهيرأخبرنا:قالاللأسودواللفظيونسابن

أعتمر؟أن!ريجوزأينمن:فسألته:قال،وسرادقفسطاطولهمنزلهفى

ىذمنالمدينةولأهلنجد،لأهلقرنمنجميماللهرسولفرضها:قال

مالكعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)الجحفةمنالشئامولأهل،الحليفة

.(3)ريهزعنإسماعيلابن

العراقأهلميقاتباب

أحمدبنعلىبنأحمدنصروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8983

محمداللهعبدأبوحدثنا:نصرأبووقال،أخبرنا:اللهعبدأبوقال،الفامئ

الله،عبدبنهارونحدثنا،الأنماطئإسحاقبنإبراهيمحدثنا،يعقوبابن

بنجابرسمعأنهالربير،أبوأخبرك!،جريجابنحدثنا،بكربنمحمدحدثنا

(4)ج!عالنبئيريدأراه.انتهىثم،سمعت:فقالالمهلعنيسألاللهعبد

.(15/1182)مسلم(1)

طريقمن(0561،5718)يعلىوأبو.بهزهيرطريقمن(2185)معجمهفىالأعرابىابنأخرجه(2)

به.جيربنزيد

.(2521)البخارى(3)

.ه!مجالنبىإلىالحديثرفعتمامعنيعنى،انتهىالذىوهو،الزبيرأبوهذاقائل:عياضالقاضىقال(4)

.4/89المعلمإكمال.السلامعليهالنبىإلىرفعأحسبه:الأخرىالروايةفىقالكماأراه:قالثم
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العراقأهلميقاتبابالحجكتاب

أهلومهل،الجحفةالاخروالطريق،الحليفةذىمنالمدينةأهل"مهل:فقال

.(2)"يلملممناليمنأهلومهل،قرفيمننجل!أهلومهل،(1)عرقيذاتمنالعراق

.(3)ركببنمحمدعنوغيرهحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8984

أخبرنا،الحكمعبدبنالقهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

اللهعبدبنجابرعن،المكىالربيرأبىعن،لهيعةابنأخبرخ!،وهبابن

قالىكأا."عرقيذاتمنالعراق"ومهل:يقولكتنالفهرسولسمعت:قال

أبىعنعقبةبنموسىعنالرنادأبىابنعنقيلوكذلك.(4)لهيعةبنالفهعبد

بنعمرسمعجابريكونأنويحتمل.جريجابنروايةوالضحيحالربير،

:العراقأهلمهلفىذلكيقولالخطاب

أحمدأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنافقد-8985

محمدحدثنا،الطوابيقئعبيدبنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظ

ابنعن،نافععن،الفهعبيدحدثنا،نميرابنحذثنى،!ضا!حلاإسماعيلابن

نإ:فقالواد!جبهعمرأتوا()المصرانهذانفتحلقا:قالعمرعنعمر،

(1

(3

(4

(5

.3/165البلدانمعجم.عرقذاتنهومكةبطريقجبلعرق:وقيل،وتهامةنجدبينالحدهو:عرقذات

به.جريجابنطريقمن(14572)وأحمد.بهبكربنمحمدطريقمن(2592)خزيمةابنأخرجه

.(8311/81)مسلم

مصباحوفى،بهالزبيرأبىيقطرمن(5192)ماجهوابن.بهلهيحةابنطريقمن(51641)احمدأخرجه

بنوعلىوالنسائىأحمدفيهقال،الخوزىيزيدبنإبراهيم؟ضعيفإسنادهذا:(0271)الزجاجة

ضعيف.:سعدوابنالمدينىابنوقال.الحديثمنكر:الدارقطنىوقال.الحديثتروك:جنيد

.273صالسارىهدى.والكوفةالضرة:يعنى
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العراقأهلميقاتبابالحجكتاب

نأأردنافإن،طريقناعنايجوروهو،قرنمننجدلأهلحد!لمج!الفهرسول

اتذلهمفحذ:قال.(2)طريقكممنحذوهانظروافا:قالعلينا.شققرنامح!نأ

.(3)ريمنبناللهعبدعنمسلمبنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.عرق

.(4)رمعبناللهعبيدعنالقطانيحيىورواه

نأسيرينبنومحمدالشعثاءأبوزيدبنوجابرطاوس!ذهبهذاوإلى

وذهب،()اللهرحمهالشافعئواختاره،بعدهوقتوإنما،يوقتهلملمجمالنبئ

عنه.جريجابنروايةفىيسندهولم،وقته!س!النبئأنإلىرباحأبىبنعطاء

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-8986

سعيدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

لأهلوفتجمجحالهاللهرسولأنعطام!،أخبرنى،جريجابنأخبرض!،سالمابن

،عرقذاتالمشرقولأهل،الجحفةالمغربولأهل،الحليفةذاالمدينة

،المعادنقرنىوغيرهماليمنأهلمننجداسلكومن،قرننجدولأهل

.(6)ألملماليمن/ولأهل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

شرح.عنهومنعدلمنحرفهواى:طريقناعنومعنى"جور".:البخارىفىوالذى،النسخفىكذا

.4/020بطاللابنالبخارى

"طريقهم".:سفى

.(1531)البخارى

به.نافعطريقمن(14254)وفىبه.يحىطريقمن(14253)شيبةابىابناخرجه

.2/138الأمينظر

.339صالجغرافيةالمعالموينظرواحد.وهما""يلملم:والثافعى،سفى

والثافعى.المعادنقرنى:منبدلا.المعادلقرنى:ونيه،(0275)المعرفةفىالمصنفعندوالأثر

طريق=من(42511)شيبةأبىابنواخرجه.المعادنقرن:منبدلا.المنازلقرن:ونيه،2/137
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العراقأهلميقاتبابالحجكتاب

عنوسعيد،مسلمأخبرنا،اللهرحمهالشتافعئوأخبرنا:قال-8987

ذاتيوقتلمزعموا-جمي!-النبئإن:لهفقلتعطاءفراجعت:جريجابن

وأعرقذاتوفتائهسمعناكذلك:قال!حينئذ؟مشرقأهليكنولمعرق

يعزهولم،المشرقلأهلولكنعراقيكنولم:قال.المشرقلأهلالعقيق

هوهذا.(1)وقتهجمي!النبئانإلايابىولكنهجمي!النبىدوناحدإلىاو،.ا/51

مرسلا.جمي!النبىعنعطاءعنالضحيح

وغيرهعطاءعنظاهر-وضعفهأرطاة-بنالحخاجرواهوقد-8988

بنالحسنأخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا.فوصله

حدثنا،علىبننصرحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبى.وعنالفهعبدبنجابرعن،عطاءعن،الحخاجأخبرنا،هارونبنيزيد

وقت:قالجذهعن،أبيهعن،شعيببنوعمرو.القهعبدبنجابرعنالزبير

ولأهل،الجحفةالشتامولأهل،الحليفةذاالمدينةلأهلجمي!اللهرسول

ولأهلقرنا،نجد-وهى-الطائفولأهل،يلملمعنتهامةوأهلاليمن

جابر.حديثغيرفىذلكروىوقد.(2)قرعذاتالعراق

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8989

بهرامبنهشامحدثنا،معاويةبنتابنغالبأبوحدثناالضفار،عبيد

عرق.ذاتالعراقلأهل:علىمقضرا،بهجريجابن-

.138/2والافعى،(2751)المعرفةفىالمصنف(1)

.(8983)فىالزبيرأبىروايةمنوتقدم.بههارونبنيزيدعن(6697)أحمدأخرجه(2)
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العراقأهلميقاتبابالحجكتاب

عنحميد،بنأفلحعن،عمرانبنالمعافىأخبرنا،سألتهوأنابالمدائن

منالمدينةأهل"يهل:عججيهاللهرسولقال:قالتعائشةعن،محمدبنالقاسم

العراقولأهل،يلملممناليمنوأهل،الجحفةمنومصرالشاموأهل،الحليفةذى

مختصرا)2(+هشامعن""السننكتابفىداودأبوورواه.(1)"عرقيذات

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-8995

بىأبنيزيدعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،اوددبوأ

وقت:قالعباسابنعن،عباسبناللهعبدبنعلىبنمحمدعنزياد،

.(3)العقيقالمشرقلأهل!النبئ

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-1899

عن،عمروبنالفهعبدمعمرأبوحدثنا،قماشأبىابنعيسىبنمحمدحدثنا

!يمبنزرارةحدثنا،السهمىالملكعبدبنعتبةعن،سعيدبنالوارثعبد

وأ،بعرفات!النبئأتيت:قالحدثهعمروبنالحارثأن،الحارثابن

هذا:قالوارأوهفإذاالأعرابوتجىء:قالالناسبهأطافوقد،بمنى:قال

يهلواأنيلملماليمنلأهلفوقت:قالوفيهالحديثا،وذكر.مباركوجه

29/5عنداود/أبورواه.(4)المشرقولأها!العراقلأهلعرقوذاتمنها،

به.بهرامبنهشامطريقمن(2652)النسالىأخرجه(1)

.(1531)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1739)داودابو(2)

الألبانىوضعفه.بهوكغطريقمن(832)الترمذىوأخرجه.(5032)وأحمد،(0174)داودأبو(3)

.(381)داودأبىضعيففى

وعند-،بهمعمرأبىطريقمن(3351)والطبرانى،3/438الكبيرالتاريخفىالخارىاخرجه(4)
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...اهبمرمنولكللأهلهاالمواقيتبابالحجكتاب

(1)ء

معمر.بى

فيما:وذلكالزبيربنعروةذهبهذاوإلى

بنمحمدبنالحسناخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-8992

ابنحدثنا،الهيثمبنعثمانحدثنا،مسلمأبوحدثنا،الإسفرايينئإسحاق

المشرفلأهلوقتلمجيه!الفهرسولأنأبيهعن،عروةبنهشامعن،جريج

.عرفذات

عمرةأوحجاأرادممنبهامرمنويحللاهلهاالمواقيتباب

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-9389

ابنعن،وهيمبحدثنا،الحجاجبنإبراهيمحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا

موسىحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،أحمدأخبرنا،علئوأخبرنا.طاوس

عباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنحدثنا،وهيمبحدثنا،إسماعيلابنيعنى

ولأهل،الجحفةالشامولأهل،الحليفةذاالمدينةلأهلوقتع!جوالنبئأن

منعليهنأتىمنولكللهم"هن:وقال،يلملماليمنولأهل،المنازلقرننجد

(2)لهأحتىأنشأ،حيثفمنذلكدونكانومن،والعمرةالحجأرادممنغيرهم

(5721)والمئانىالآحادفىعاصمأبىوابن.المثرقلأهلقالأو:وعندهما،مختصرالبخارى-

الثردتى.لأهلأو:وعندهمطولا،بهعتبةطريقمن

.(1532)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.العراقأهلميقاتعلىمقتصزا(1742)داودأبو(1)

.3/386البارىفغوالكسر.الرفعفيهيجوز:حجرابنوقال،بالكسرالأصلفىضبطت(2)
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...الميقاتدونأهلهكانمنبابالحجكتاب

،وغيرهإسماعيلبنموسىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)"ةكممنمكة

.(2)وهيبعناخروجهمنمسلموأخرجه

فميقاته.اظ،1/5أالميقاتدونأهلهكانمنباب

أهلهمنيخرجحيثمن

أبوحدثنا،الفامىأحمدبنعلىبنأحمدنصرأبوأخبرنا-8994

قالعمرو"بنومحمدمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبد

زيد.بنحمادأخبرنا،يحيىبنيحعروأخبرنا:محمدوقال،حدثنا:يحيى

حدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

بنحمادحدثنا:قالاالربيعوأبومسذدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيى

وقت:قالعباسابنعن،طاوسعندينار،بنعمروعنزيد،

ولأهل،الجحفةالشامولأهل،الحليفةذاالمدينةلأهللمجماللهرسول

غيرمنعليهنأتىولمنلهنفهن؟يلملماليمنولأهل،المنازلقرننجد

وكذاك،أهلهمنفمهفهدونهنكانومن،والعمرةالحجيريدممنأهلهن

الحافظ،اللهعبدأبىحديثلفظ.(3)اهنميهفونمكةأهلحتىوكذاك

يحعىبنيحيىعنمسلمورواهمسدد،عن""الصحيحفىالبخارممئئرواه

ابنطريقمن(9152)خزيمةوابن.بهوهيبطريقمن(2653)والنسائى،(2272)أحمدأخرجه(1)

به.طاوس

.(1811/12)ومسلم،(4152،1530،1845)البخارى(2)

،(6572)والنسائى،(1738)داودوأبو،(2812)احمدوأخرجه.(9541)الصغرىفىالمصنف(3)

به.حمادطريقمن(2590)خزيمةوابن
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330/لم

...اجحيريدلابالميقاتمرمنبابالحجكتاب

.(1)الربيعوأبى

لهبداثمعمرةولاحجايريدلابالميقاتمرمنباب

جعفبر،بنمحمدبكرأبوأخبرناالمهرجاش!،احمدأبوأخبرنا-8995

اللهعبدأننافععن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

.(2)الفرعمنأهل،!زعمرابن

يردلمبميقاتهمزأنه-أعلمواللهعندنا-وهذا:الفهرحمهالشافعئقال

وأمكةمنالفرعجاءأومنها،فأهلالفرعمنلهبدا!ث،غمرةولاحخا

فى!رالنبىعنالحديثروىوهومنها،فأهللإل*الالهبداثئمغيرها،

.(3)المواقيت

فجاوزهعمرةأوحجايريدبالميقاتمرمنباب

دونهأحرمثممحرمغير

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-8996

ابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

جاوزمنيردر!نهعباسابنراىائه،الشعثاءأبىعن،عمرو/عن،عيينة

.(4)محرمغيرالمواقيت

.(1811/11)ومسلم،(1526)البخارى(1)

علىبردثمانيةالمدينةوبينبيها،السقيايارعنالربذةنواحىمنترية:والفرع.1/331مالك(2)

.878/3البدانمعجممكة.طريق

.(8982-8978)فىتقدموالحديث.2/140الأم(3)

.138/2والشافعى،(2764)المعرفةفىالمصنف(4)
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...الأقصىالمسجدمنأهلمنفضلبابالحجكتاب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-8997

ابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

أبىبنأيوبأن،وغيرهماأنسبنومالكعمربنالفهعبدأخبرك!،وهب

مننسىمن:قال!ائهعباسبناللهعبدعن،جبيربنسعيدعنأخبرهمتميمة

.(1)امدفليهرقتركهأوشيئانسكه

الحرامالمسجدإلىالأقصىالمسجدمنأهلمنفضملباب

أبوحدثنا:قالاالضيرفىسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8998

الحجازىالفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

بنإسماعيلالقاسمأبووأخبرنا2))ح(فديكأبىابنحدثنا،الحمصئ

زيادابنسهلأبوحدثنا،ببغداداليندارعروةبابنالمعروفعلىبنإبراهيم

،سليمانبنسعيدحدثنا،الرازئمحمدبنصالحالفضلأبوحدثنا،القطان

بكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوواخبرنا.(2فديكأبىابنحدثنا

اللهعبدعن،فديكأبىابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

جدتهعن،الأخنسىسفيانأبىبنيحيىعن،يحنسبنالرحمنعبدابن

"من:يقول!!يهواللهرسول!سمعتأنهالمجيمالنبىزوجسلمةأئمعن،حكيمة

ذنبهمنتقدممالهغفر،الحرامالصسجدالىالاقصىالمسجدمنعمرةاوبحجةاهل

.(9774)فىوسياتى.بهأيوبطريقمن2/244الدارقطنىوأخرجه.(112)وهبابن(1)

إلى"."لا-:الأصلفىعل!كتب(2-2)
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...أهلهدويرةمنالإحراماستحبمنبابالحجكتاب

قالط.أئتهماالفهعبدشك.(2)"ةئجلالهوجبت(1)وأتأخر،وما

حدثنا:قالاعمبروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-8999

ابنحدثنا،الضغاض!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

نافع،عن،شهابابنعن،أخبرهيون!أن،وهبابنأخبرنا،مريمأبى

بكرأبوقالط.(3)الحكمينحكمعامإيلياءمنأحرمائهعمرابناو(02/51عن

نافع.(4)نمشهابابنسمع:يقالمقاهذاالضغاض!:يعيى

استحبومن،أهلهدويرةمنالإحراماستحبمنباب

يضب!رألامنخوفاالميقاتإلىالتاخير

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0009

بنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

قالط:قالطالمرادئسلمةبنالفهعبدعن،مغبنعمروعن،شعبةعن،جرير

تحرمأن:قالط(196:البقرةأدئة!وانحئرةافي!وأتئوأ:قولهما:زجهلعلىرجل

(1

(2

(3

(4

4:!و!.صفى

ذكربعد:4/1771الذهبىوقال.(1741)داودوأبر.الحاكمعن(0274)العبفىالمصنف

جدة،حكيمأمعبيد،بنالأخن!بنأميةبنتحكيمةهى:تلت؟حكيمةهىفمن:طرقهبعض

فىالذهبىوقال،!"الثقاتفىحبانابنذكرها.خالته:وقيل،أمه:وقيل،سفيانأبىبنيحيى

ابنثقاتينظر.ماجهوابنداودأبرلهاروى.مقبرلة:التقريبفىحجرابنوقال.وئقت:الكاشف

وضعفه.2/595والتقريب،2/506والكاشف،157/35الكمالوتهذيب،4/195حبان

.(382)داودأبىضعيفنىالألبانى

به.نافعطريقمن(12806)شيبةابىوابن،253/7الثافعىأخرجه

الأسعرىموسىأباالحكمانوكان،الهجرةمنوثلاثينصغصنةصفينوقعةبعدالتحكيموكان

.!العاصبنوعمرو

إعن".:4ص،مفى
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الحجكتاب

.(1)أهلكدويرةمن

...أهلهدويرةمنالإحراماستحبمنباب

نظر:وفيهمرفوعاهريرةأبىعنسلمةأبىحديثمنهذاوروى

بنمحمدبنإسماعيلحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-9001

،(2)ديفبجعفربنمحمدحدثنا،جدىحدثناالشعراك!،محمدبنالفضل

عن،هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدعن،نو2بنجابرحدثنا

نأالحجتمام"من:قال.!لفةةر!أوا!بئ!وأتمو(:وجلعزقولهفىعجتالنبى

.(3)"أهلكدويرةمنتحرم

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحسنابنبكرأبووأخبرنا-0290

نأ،عطاءعن،جريجابنعن،مسلمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا

يأتىحتىوثيماولبأهلهالمرء"ليستمتع:قال!المواقيتوقتلماعج!اللهرسول!

مرسل.وهذا،(4)للمواقيتوكذا".كذا

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-0390

بنالهياجحدثنا،إبراهيمبنمكئحدثنا،الفسوئمحمدبنإسماعيلأخبرنا

.(8777)فىتقدم(1)

منتصففىالطريقهذاانقطعحتى،قرنا(13)خلالالعراقحاجطريقبهيمركانعامربلد:فيد(2)

وأسد،طىبينالحدودعلىوكانت،حائلجنوبفيدوتقع،(!1363)حرالىبعدهأوالقرنهذا

.239صالجغرافيةالمعالمجنوبها.وأسدشمالها،طى

محمدطريقمن(0254)الشعبفىالمصنفطريقهومن،2/544الكاملفىعدىابنأخرجه(3)

.51وسنده:4/1771الذهبىوتال.الايةذكرفيهماولي!،بهجعفرابن

.138/2والشافعى،(2768)المعرفةفىالمصنف(4)
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31/5

...أهلهدويرةمنالإحراماستحبمنبابالحجكتاب

عفهعن،سورةأبىعن،الزقاشىال!ائببنواصلعن،الحنظلئبسطام

مابحلهأحذكم"ليستمتع/:جمرالفهرسولقال:قالالأنصارئأتوبأبى

بنواصل.ضعيفإسنادهذا.(1)"إحرامهفىيعرصمايدرىلافإنه،استطاع

.(2)وغيرهالبخارئقاله،الحديثمنكرالسائب

كانوإن،مشهورر!بهعثمانعنوهو،!طوعثمانعمرعنفيهوروى

منقطغا.الإسناد

محمويهابنبكرأبوأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-0490

عبيدةأبوحدثنا،مطهربنحاضرحدثنا،غيلانبنعيسىحدثنا،العسكرى

لهفكره،البصرةمنأحرمحصينبنعمرانأنالحسنعن،الربيربنمجاعة

.(3)هب!زالخطاببنعمرذلك

القاضىالحسينبنأحمدأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5009

بنأحمدحدثنا،المروزىبسطامبنمحمدبنأحمدبكرأبوحدثنا،ببخارى

:قالصالحبنسليمانعن،إسحاقبنالحسنعلىقرئ:قالالفقيهستار

كريزبنمرعابنالفهعبدأن،هندأبىبنداودعن،محارببن(4)مسلمةذكر

(1)

(2)

(3)

(4)

به.إبراهمبنمكىطريقمن(1136)الاشىأخرجه

الجرحوينظر.ا2اصالصغيروالضعفاء،133/2الصغيروالتاريخ،173/8الكبيرالتاريخ

فىحجرابنوقال.30/104الكمالوتهذيب،3/83حبانلابنوالمجروحين،9/30والتعديل

ضحيف.:2/328التقريب

عمر.ذكردون،بهالحسنطريقمن(402)18/071والطبهرانى،(12829)شيبةأبىابنأخرجه

ضحيف.مجاعة:4/1771الذهبىوقال

.7/387الكبيرالتاريخوينظركالمثبت.الأصلحاضيةوفى،،امسلم:م،الأصلفى
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الإهلال...منيستحبمابابالحجكتاب

محرما.موضعىمنأخرجأنللهشكرىلأجعلن:قالخراسانفتححين

ليتك:وقالى،صنعماعلىلامهعثمانعلىقدمفلمانيسابور،منفأحرم

.(1)الناسمنهيحرمالذىالوقتمنتضبط

جعفبر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5695

محمدعن،سلمةحدثنا،الحسنبنعمارحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا

منها،أحرمقدمعتمرانيسابورمنمرعابنالل!عبدخرجثم:قالىإسحاقابن

بنعثمانأتىعمرتهقضىفلما،قيسبنالأحنفخراسانعلىوخلف

غزرتلقد:عثمانلهفقالى،عثمانفيهاقتلالتىالسنةفىوذلكل!جبهعفان

نيسابور.منأحرمتحينبعمرتك

!انإنمنىإلىالئوجهعندالإهلالمنيستحلثماباب

بغيرها!انإنلنسحهسفرهفىالمضىعندأوبمحة،

القاضى،منصوربنيحيىأخبرنا،الحافظالف!عبدأبوأخبرنا-5759

مالك،علىقرأت:قالىيحيىبنيحيىحدثنا،ال!لامعبدبنمحمدحدثنا

(2)نبااللهلعبدقالىأنهجريجبنعبيدعن،المقبرىسعيدأبىبنسعيدعن

يصنعها.أصحابكمنأحداأرلمأربغاتصنعرأيتكالزحمنعبدباأيا:عمر

أهلبمكةكنتإذاورأيتكةفيهقالى.فذكرالحديث؟جريجابنياهنما:قالى

حسنال!طريقمن(51282)شيبةأبىوابن.بهمسلمةطريقمن4/431تاريخهفىجريرابنأنجرجه(1)

.خراسانمنأحرم:وفيمختصراعامرابنأن

.(9035)الحديثأثناءإلىسالشخةفىصقطهنامن(2)
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الإهلال...منيستحبمابابالحجكتاب

بنالقهعبدفقال.الترويةيوميكونحتىأنتتهلولم،الهلالرأواإذاالناس

.(1)راحلتهبهتنبعثحتىيهلجمتالفهرسولأرلمفإنى؟هلال8الىأما:عمر

القعنبىعنالبخارئوأخرجه،يحىبنيحىعن""الىصحيحفىمسلمرواه

.(2)مالكعن

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدفي،علئأخبرنا-8009

داود،عن،شهابأبوحدثنا،يونسبن!حمدحدثنا،الحربئإسحاقحدثنا

فلضا،صراخابالحبئنصرخقدمنا:قالالخدرءقسعيدأبىعن،نضرةأبىعن

أهللناالتروىةيوم!انفلقا."عمرة"اجعلوهما:كتالفهرسولقالبالبيتطفنا

بالحبئ)3(.

هند،أبىبنداودعن،الأعل!!عبدبنالأعلىعبدحديثوفى-9009

بالحبئنصرخجمح!الفهرسواطمعخرجنا:قالسعيدأبىعن،نضرةأبىعن

كانفلما،الهدىساقمنإلاعمرةنجعلهاأنأمرنامكةقدمنافلما،صراخا

أخبرخ!،الحافظالقهعبدبوأ.أخبرظهبالحجأهللنامنىإلىورحناالترويةيوم

اللهعبيدحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظأحمدأبو

الفهعبيدعنمسلئمرواه.(4)الأعلىعبدحدثنا،القواريرئعمرابن

.(1376،1377)فىتفدم(1)

.(5851)والبخارى،(25/1187)مسلم(2)

:!سعقولهيذكرولم،بنحوهيون!بنأحمدطريقمن4/365المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.أعمرةاجعلوها"

=حبانوابن،(11014)وأحمدمختصرا.الأعلىعبدطريقمن(2795)خزيمةابنأخرجه(4)
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الحجكتآب
الإهلال...منيستحبماباب

.(1)يرىرالقوا

ال!فاك،ابنعمروأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-5159

جريج:ابنقال:قالمحمدبنحخاجحدثناالقراز،عبدكبنمحمدحدثنا

،!النبىحجةعنيخبروهواللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرخ!

مئىإلىتنطلقواأنأردتم"فإذا:ع!فهالنبئقال.نحلأنطفنامابعدمرنافأ:قال

البطحاء)2(.منفأهللنا:قالفأهلوا".

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-1159

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

فىمسلمرواه.(3)بمعناهفذكره.جريجابنعنسعيد،بنيحيىحدثنا

(4)
سعيد.بنيحيىعنحاتمبنمحمدعن""الصحيح

بهءداودطريقمن(3793)=

.(211/1247)مسلم(ا

.(8858)فىتقدم(2

به.سعيدبنيحىعن(14418)أحمدأخرجه(3

.(139/1214)مسلم(4

-385-
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5/23

للاهلالالغسلبابالحجكتاب

والتلبيةالإحرامأبواب/جماع

يلإهلالالغسلباب

الكعبئ،محمدبنالفهعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-1259

جرير،حدثنا،زنيجعمروبنمحمدغسانأبوحدثنا،أيوببنمحمدحدثنا

فىالقهعبدبنجابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،سعيدبنيحىعن

بكرأباأمرلمجسوالنبئأنالحليفةبذىنفستحينعميسبنتأسماءحديث

ويحيى.غ!ان)2(بىأعن"لصحيحا"فىمسلمرواه.(1)وتهلتغتسلأنمرهايأ

جعفرعنإسماعيلبنحاتمحديثمضىوقد،الأنصارئهوهذاسعيدابن

.(3)غيرهوفىهذافىبطولهمحمدابن

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-9013

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(عبدةحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،أبو

اللهعبدأخبرنا:قالاالجرجاك!وإسماعيلالحافظعلىأبوأخبرنا،الحافظ

عن،سليمانبنعبدةحدثنا،ئر!لابنهنادحدثنا،البجلئزيدانابن

قالت:عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالزحمنعبدعن،عمربنالفهعبيد

بكرأبا!راللهرسول!فأمر،بكرأبىبن4بمحمدعميسبنتأسماءنفست

ماجهوابن.بهجريرطريقمن(214،390)النانىوأخرجه.(1015)الصغرىفىالمصنف(1)

مختصزا.بهجعفرطريقمن(2594)خزيمةوابن،(2913)

.(1210/110)مسلم(2)

.(1896،5689،8897)فىتقدم(3)

)محمدأ.:الأصلفى(4)
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الحجكتاب
للإهلالالغسلباب

فأمر:اللهعبدأبىحديثوفى.الزوذبارىحديثلفظ.وتهلتغتسلأن

فىمسلمرواه.(1)وتهلتغتسلأنيأمرهاأنبكرأبالمججاللهرسولى

.2حرببنوزهيرالسرئبنوهنادشيبةأبىبنعثمانعن""الصحيح

ذكردونمرسلاأبيهعنالقاسمبنالرحمنعبدعنمالكورواه
(3)ري

عنأبيهعنمحمدبنالقاسمعنالأنصارىسعيدبنيحيىورواه.ئشه

عمربناللهعبيدوجوده.(4)ذكرهثمحاجا.خرجأنهز!نهالصديقبكرأبى

أعلم.والله،ثقةحافظوهو،الرحمنعبدعن

بنمحمدبناللهعبدأخبرنا،إملاءالعلوىالحسنأبووحدثنا-4159

ابنعن،معاويةأبوحدثنا،هاشمبنالفهعبدحدثنا،الشرقىبنالحسن

بنتأسماءعن،المسئببنسعيدعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،جريج

ل!عنهبكرأبوفسألى،الحليفةبذىبكرأبىبنبمحمدنفستأنهاعميس

.(وتثل)تغتسلأنيأمرهاأنفأمرهذلكعن!النبئ

عنبالقوئ)6(،وليس،موسىبنمحمدغزئةأبووروى-9515

الفه.عبدأبىحديثبلفظشيبةأبىبنعثمانعن(2911)ماجهابنوأخرجه.(1743)داودأبو(1)

.(09109/12)مسلم(2)

.(2662)والنسانى،(27084)احمدطريقهومن،1/322مالك(3)

به.سعيدبنيحىطريقمن(0261)خزيمةوابن،(2912)ماجهوابن،(2663)النسائىأخرجه(4)

أبىطريقمن(374)24/141والطبرانى.(657)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابنأخرجه(5)

وتهل.:منبدلا.وتصل:عاصمأبىابنوعندبه.معاوية

والجرح،238/1الكبيرالتاريخفىعليهالكلامينظر.غزيةأبو،مسكينبنموصىبنمحمدهو(6)

.49/4الاعتدالوميزان،2/637الضعفاءفىوالمغنى،83/8والتعديل
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الحجكتاب
للأهلالالغسلباب

أبيه،عن،ثابتبنزيدبنخارجةعن،أبيهعنالرناد،أبىبنالزحمنعبد

أخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبو.أخبرناهمهلإحرااغتسلجم!الفهرسولأن

أبوخالدبنيحيىحدثناصاعد،بنيحيىحدثنا،الحافظعمربنعلئ

حديثهذا:صاعدابنقال.فذكره.غزئةأبوحذثنى،المخزومئسليمان

.(1)هنمإلاسمعناهماغري!ب

غزتة.أبىغيرعنوروى:الشيخقال

إسماعيلبنمحمدحذثنى،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-9016

بننصرحدثنا،الذلالسليمانبنمحمدحدثنا،بخطهمحروكتبهال!كرئ

حدثنا،شاذانعامبربنالأسودحدثنا،ببغدادالنيسابورئمروانبنالقهعبد

أبيهعن،ثابت/بنزيدبنخارجةعن،أبيهعن،الرنادأبىبنالزحمنعبد33/5

.(2)واغتسللإهلالهتجزدجم!النبئأن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9017

(3-3)،،ء

الطيبابىبناحمدحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

يعقوبعنبهفأقزالكتابهذافىنظرأوأناعئاشابنبكربىأعلىقرئ:قال

ثيابه،لبسثتمجمع!الفهرسولاغتسل:قالعباسابنعن،أبيهعن،عطاءابن

هذا:4/1773الذهبىوقال.بهغزيةأبىطريقمن(4862)الطبرانىوأخرجه.2/022الدارقطنى(1)

منكر.

حسن:مذىالتروقال،بهالزنادأبىابنطريقمن(2595)خزيمةوابن،(830)الترمذىأخرجه(2)

غريب.

.357/1الكمالتهذيبويخظر.أطالبأأبى:الحاكمعند(3-3)
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الرأش...شعرتوفيرفىجاءمابابالحجكتاب

علىبهاستوىفلما،بعيرهعلىقعدثمركعتينصفى!ي!جملالحليفةذاأتىفلما

.(2)ىوقغيرعطاءبنيعقوب.(1)بالحجأحرمالبيداء

حدثنا،الحافظعلىأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-1895

حدثنا،يوسفبنسهلحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،الأهوازىعبدان

يغتسلأنالسنةمنإن:قالعمرابنعن،المزكأاللهعبدبنبكرعن،حميد

.(3)ةكميدخلأنأرادوإذا،يحرمأنأرادإذا

الاختيارفىللحلاقالرأسشعرتوفيرفىجاءماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنس!صيدأبوأخبرنا-1995

عن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

رأسهمنيأخذلم،الحجيريدوهومضانرمنفطرأإذاكانعمرابنأن،نافع

.(4)جحيحتىشيئالحيتهمنولا

محمدحدثنا،بلالابنحامدأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5259

عن،الزبيرأبىعن،أشعثعن،المحاربئحدثنا،الأحمسئإسماعيلابن

به.الصغانىطريقمن2/219الدارقطنىوأخرجه.وصححه،1/447الحاكم(1)

،8/398الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر،حجازى،قريشمولىرباحأبىبنعطاءبنيعقوب(2)

:376/2التقريبفىحجرابنوقال،353/32الكمالوتهذيب،639/7حبانابنوثقات

أبىوابنبه.المئىبنمحمدطريقمن2/220الدارقطنىوأخرجه.وصححه447/1الحاكم(3)

.الإحرامذكرعلىمقتصرا،بهيوسفبنسهلطريقمن(6158)والبزار،(15830)شيبة

.396/1ومالك،253/7والشافعى،(2777)المعرفةفىالمصنف(4)
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الثيابمنفيهيحرممابابالحجكتاب

المحاربئ:قالط.(2)والعمرةالحبئفى(1)ال!بالطنوفرأننؤمركنا:قالطجابر

الحلق.عندالنحريوميعنى

الثيابمنفيهيحرمماباب

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9021

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسف-!دثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

أخبرك!،عقبةبنموسىحدثنا،سليمانبنفضيلحدثنا،بكرأبىبنمحمد

ترجلمابعدالمدينةمنكح!الفهرسولطانطلق:قالعباسابنعن،كريب

لأرديةواالإزارمنشىءعنينهولم،بهوأصحاهوورداءهإزارهولبسواذهن

ركبالحليفةبذىأصبححتى،الجلدعلى(3أيردعائذىالمزعفرإلا،تلبس

وذلك،بدنتهوقلدوأصحابههوأهلالبيداءعلىاستوتإذاحتىراحلته

فطاف،الحخةذىمنخلونلأربعمكةفقدمالقعدةذىمنبقينلخمس

قلدهاكانقدلأنه؟بدنهأجلمنيحلولموالمروةالضفابينوسعىبالبيت

بعدالكعبةيقربولم،بالحبئمهلوهو(4)الحجونعندمكةبأعلىونزلط

منهاأسبلومااللحيةمقدمالعربعدوالبة.اللحيةشعرمنطالماوهى،صبلةجمع:السبال(1)

.01/350البارىوفتح،2/339النهايةالصدر.على

داود:أبىولفظ،جابرعنالزبيرأبىعن1/265الكفايةفىوالخطيب،(1042)داودأبواخرجه(2)

الخطيب:ولفظ.01/035الفتحفىحجرابنإشادهوحسن.عمرةاوحجفىإلاالسبالنعفىكنا

.عمرةأوحجفىإلاالسبالنعفىكناما

.287/1الأنوارمارقينظربه.لطخهءةبالىردعه(3)

الأبطح،يلىمماوشمالهايميهاعنوالمقبرة،المعلاةمقبرةعلىتفضىالتىالثنية:الحجون(4)

.94صالجغرافيةالمحالم.الحجونريعاليومالثيةتسمى
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الثيابمنفيهيحرممابابالحجكتاب

وبالصفابالبيتيطوفواأنأصحابهوأمر،عرفةمنرجعحتىبهاطوافه

قدبدنةمعهلأيكنلملمنوذلكويحفوا،رءوسهممنيقصرواثموالمروة

البخارىرواه.(1)والثيابوالطيبحلالىلهفهىامرأتهمعهكانومن،قلدها

المقذمى)2(.بكرأبىبنمحمدعن""الصحيحفى

ابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرنا-2209

أبوحدثنا،(4)بمكةالرزاقعبد(3)نبالقاسمبنمحمدحدثنا،الحافظعدى

بىأبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدعن،طارقبنموسىقئأبوحدثنا،حمه

ثوبينفىأحرم!جيهالنبئأن،عمرابنعن،نافععن،سعدبنليثعن،رؤاد

(6

يين.ص

محمدالعباسأبوحدثنا:قالإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-2309

بنيحيىأخبرنا،الشافعئحدثنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوبابن

طريقمق186صوآدابهعحؤالبىأخلاقفىالشيخأبووأخرجه.(0315)الصغرىفىالمصنف(1)

أوله.علىمقتصوابهالمقدمى

.(5451)البخارى(2)

.6اصالبرقانىسؤالاتينظر،خطاوهو"ثنا".:الكاملفى(3)

.4ص:فىليم!(4)

التهذيبوتهذيب،65/27الكمالوتهذيب،545/2الإكمالوينظر!أحمد".:4صفى(5)

9/474.

وقيل:،الخشونةبعضفيها،أعلامولها،حمرةفيهالبرودمقضرب،القافبكسرقطرىصى(6)

.4/80النهاية.البحرينقبلمقتحملجيادحلل

.1983/5الكاملفىعدىابنعندوالأثر
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للا،حرامالطيببابالحجكتاب

ابنعنجبير،بنسعيدعن،خثيمبنالفها(عبدبن)اعثمانعن،سليم

وكفنواأحياؤكمفليلبشها،البياضثيابكمخير"من:قال!شجدالنبئانز!بهعباس

.(2)"موتاكمفيها

بنبشرأخبرنا،المستملىأحمدبنكاملجعفرأبووحذثنا-9524

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئأحمد

:قالأنهإلا،بنحوهفذكره،خثيمبنعثمانبناللهعبدعن،المفضلبنبشر

.(3)"ثيابكمخيرمنفإنها،البياضثيابكممن"البسوا

للإحرامالطيبباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9525

)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

قالا:المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا/34/5

خزيمة،بنالسرئحدثناالشيباك!،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا

القه،عبدبنمحمدوأخبرنا)ح(مالكعن،مسلمةابنيعنىاللهعبدحدثنا

يحيىحدثنا،السلامعبدبنمحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحىأخبرنا

عن،أبيهعن،القاسمبنالزحمنعبدعن،مالكعلىقرأت:قاليحىابن

ولحله،يحرمأنقبللإحرامهجميوالقهرسولأطيبكنت:قالتأنهاعائشة

.اعثمانبناللهإعبد:مفى(ا-1)

.(6036)فىوتقدمالعى(،شفاء-573)1/385والافعى،(2085)المعرفةفىالمصنف(2)

صحيح.حسن:وقال،بهبثرطريقمن(994)الرمذىأخرجه(3)
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للإحرامالطيببابالحجكتاب

يوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)بالبيتيطوفأنقبل

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلئمورواه،مالكعن

أخبرنا،إملاءالأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-2659

محمدبنالحسنأخبرنا،بمكةالبصرئ)3(زيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

القاسم،بنالزحمنعبدعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،الزعفراخ!الصباحابن

بيدئ!صاللهرسولطئبت:وقالتيديهاوبسطتا!رعائشةعن،أبيهعن

فىالبخارىرواه.(4)بالبيتيطوفأنقبلولحفه،أحرمحينلحرمههاتين

.()عيينةابنعنالمدينىبنعلىعن""الصحيح

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2709

سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

جعفربنالفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا)ح(

حدثنا،الحميدئبكرأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهابن

!راللهرسولطيبت:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهرئعن،سفيان

احمدطريقهومن،328/1ومالك،151/2والئسافعى،(2779)المعرفةنىالمصنف(1)

.(3766)حبانوابن،(2684)والنسائى،(5174)داودوأبو،(55252)

.(1891/33)ومسلم،(5391)البخارى(2)

"النصرى!.:الأصلفى(3)

خزيمةوابن،(2926)ماجهوابن،(24111)أحمدوأخرجه.(1514)الصغرىنىالمصنف(4)

به.الرحمنعبدطريقمن(2926)ماجهوابن،(2685)والنسائىبه.صفيانطريقمن(2581)

.(9675)نىوسيأتى

.(1754)البخارى(5)
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للإحرامالطيببابالحجكتاب

الحميدىزاد.بالبيتيطوفأنقبلولحقه،أحرمحينلحرمههاتينبيدئ

فىمسلمرواه.(1)معن:قالالرهرى؟منسمعته:لسفيانفقيل:روايتهفى

.(2)سفيانعنالمكىعتادبنمحمدعن""الصحيح

أبوحدثناقالوا:اخرينفىالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9028

عن،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرزا،العباس

طيبت:تقولعائشةسمعت:يقولأبىسمعت:قالعروةبنعثمان

بأطيب:فقالت؟الطيببأئلها:فقلت.ولحقهلحرمهجمتالفهرسول

مسلمأخرجهعنى.إلاالحديثهذاهشامروىما:عثمانقال.(3)الطيب

وهيبحديثمنالبخارئوأخرجه،عيينةابنحديثمن""الصحيحفى

.(4)أخيهعنهشامعن

محمدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-9029

حدثنا،السلمىإسماعيلبنمحمدحدثنا،الخراسانىابنمحمدبنالفهعبد

سمعنهأعروةبناللهعبدبنعمرأخبرخ!،جريجابنحدثنا،الهيثمبنعثمان

لمج!القهرسولطئبت:قالتانهار!نهاعائشةعنيخبرانوالقاسمعروة

والحميدى،2/722سمانبنويعقوب،2/151والثانحى،(2781)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سمانطريقمن(2686)النسائىوأخرجه.(211)

.(1189/31)مسلم(2)

(2688)والنسائى،(50124)أحمدوأخرجه.2/151والثافحى،(2782)المعرفةفىالمصنف(3)

به.عثمانطريقمن(2689)والنسائىبه.سمانطريقمن

.(5928)والبخارى،(1891/36)مسلم(4)
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للأحرامالطيببابكتا!الحج

ص(1).

الصحيح""فىالبخارىأخرجهوالاحرام)2(.للحلالوداعحخةفىبدريرة

الذهلى،يحيىابنهو:يقالى.عنهمحمدأوالهيثمبنعثمانحدثنا:فقالى

.(3)ج!رجابنعناخروج!منمسلموأخرجه

أبوحدثنا،الفقيهالزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-0309

محمدبنجعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرئمحمويهبنأحمدبنمحمدبكر

عن،الحكمحدثنا،لث!عبةحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،القلانسئ

فىالطيبوبيص)4(إلىأنظركأنما:قالتعائشةعن،الأسودعن،إبراهيم

آدمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.()محرموهولمجح!اللهرسولىمفرق

(6)ريووء
لث!عبه.عنغندرحديثمنمسلمواخرجه،وعيره

جعفرأبوأخبرنابيغداد،العدلىبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-0319

ابنيعنىالضمحاكأخبرنا،جعفربنيحيىحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

عن،الأسودعن،إبراهيمعن،منصورعن،الثورىسفيانحدثنا،مخلد

وهو!صاللهرسولىمفارقفىالطيبوبيصإلىأنظركأنى:قالترفنئعائشة

.(رر)ذ367/11التاج.أخلاطمنمجموعالطيبمننوع:الذريرة(1)

.(9676)فىوسيأتى،بهجريجابنطريقمن،(2541،26078)أحمدأخرجه(2)

.(1891/35)ومسلم،(5930)البخارى(3)

.2/150السننمعالم.البريق:الوبيص(4)

به.شعبهةطريقمن(2587)خزيمةوابن،(2696)والنسائى،(26080)احمدأخرجه(5)

.(0911/42)ومسلم،(271،9185)البخارى(6)
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35/5

حرامللا8الطيببابالحجكتاب

.(2)سفيانعنالفريابىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.امحرم

القاضىمنصوبىبنيحيىحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-9532

بنمحمدحدثنا:قالوادينابىبنالقهعبدبنمحفدوهاك!بنصالحبنومحمد

إملاء،ال!لمئالحسينبنمحمدالزحمنعبدأبو.وحذثناأنسبنأحمد

بنأحمدبنمحمدحدثناالضبغئ)3(،القاسمبنمحمدمنصهـرأبوأخبرنا

عن،اللهعبيدبنالحسنعن،سفيانحدثنا،النبيلعاصمابوحدثنا،أنس

فىالمسكوبيصإلىأنظركأنى:قالتعائشةعنالأسود،عن،إبراهيم

بن/إسحاقعن"الصحيح"فىمسلئمرواهمحرئم)4(.وهوع!ي!لفهارسولمفارق

.()عاصمأبىعنإبراهيم

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-9533

زهير،حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،يحىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

ئشةعاعن،مسروقعن،مسلموعن،الأسودعن،براهيمإعن،الأعمشعن

(1)

(3)

(4)

(5)

وابن،(1190/39)ومسلمبه.سفيهانطريقمن(2693)والشائى،(26162)أحمدأخرجه

به.منصورطريقمن(3767)حبانوابن،(2585)خزيمة

.(5381)البخارى

البلاءاعلاموسير،5/504المشتبهوتوضيهح،3/522الأنسابوينظر"الضبى!.:م،4صفى

.(8729)فىالصوابعلىوتقدم.15/529

حبانابنوأخرجهبه.وحدهمنصوربنيحىعنالحاكمعن(1506)الصغرىفىالمصنف

به.سفيانطريقمن(2692)والشاثى،(24107)وأحمدبه.عاصمأبىطريقمن(1376)

به.الفهعبيدبنالحنطريقمن(1746)داودوأبو

.(45/عقب1190)مسلم
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حرامللا7الطيببابالحجكتاب

.(1)محرموهولمجفاللهرسول!مفارقفىالطيبوبيصإلىأنظركأنى:قالت

.(2)يونسبنأحمدعنمسلمرواه

أبوحدثنا،بلال!ابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-0349

زيد،بنوسعيدسفيانعن،العقدىمرعاباايعنىالملكعبدحدثنا،الأزهر

نظرأكأنى:قالتعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،ال!ائببنعطاءعن

.(3)إحرامهمنثلاثبعدع!يهماللهرسول!مفرقفىالطيبوبيصإلى

الحسنحدثنا،الوليدأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3509

بنمحمدبنإبراهيمعن،عوانةأبوحدثنا،كاملىأبوحدثنا،سفيانابن

يصبحثئميتطئعبالزجلعنعمربناللهعبدسألت:قال!أبيهعنالمنتشر،

بزعفرانأطلىلأن،(4)ابيطأنضخمحرماأصبحأنأحبما:قالمحرما،

(زوخ!)الفهرسول!طئبتأنا:ر!نهاعائشةفقالتذلك.أفعلأنمنإلئأحث!

(1)

(3)

(4)

(5)

والشائى.بهالأعمشطريقمن(1377)حبانوابن.بهزهيرطريقمن(24781)احمدأخرجه

طريقمن(2927)ماجهوابن.بهإبراهيمعنا،عمشطريقمن(2586)خزيمةوابن،(2698)

به.مسلمعنا،عمش

.(45)عقب(1190)مسلم

به،سفيانطريقمن(1027)والنسائى،(13442)أحمدوأخرجه.(0751)الصغرىفىالمصنص

حسن.سنده:4/1776الذهبىوقال.إحرامهمن:ذكردون

السندىحاشية.المعجمةمنأقلوهوالمهملةبالحاءوتيل،الطيبرائحةمنىيفورأى:طيثاانضخ

.203/1النسائىعلى

.(0790)الحديثأثناءفىإليهوالمشار،س:المخطوطةمنالسقطنهايةهناإلى
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للاءحرامالطيببابالحجكتاب

فىمسلمرواهمحرما)1(.أصبحثئمنسائهفىطافثئم،إحرامهعنداظ(51/02

.(2)كاملوأبىمنصوربنسعيدعن""الصحيح

اغتسالهبعدأثرهبقاءعلىيدذر!بهاعائشةعنوالأسودمسروقوحديث

.(3)مفارقهفىوبيصهيرىكانحتى،وإحرامه

علئالحسنأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-0369

بنالزحمنعبدحدثنا،صالحبنعثمانبنيحيىحدثنا،المصرئمحمدابن

نافع،عن،عقبةبنموسىعن،الزحمنعبدبنيعقوبحدثناالغمر،أبى

(4)بالغاليةجم!الفهرسولأطثبكنت:قالتائهاعائشةعنعمر،ابنعن

.()إحرامهعندالجئدة

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-9037

أفعلأنمنإلىأحببزعفرانأطلىلأن:ذكردون،بهعوانةأبىطريقمن(027)البخارىاخرجه(1)

دون(267)والبخارى،بزعفرانأطلى:منبدلأبقطران.أطلى:وفيه،(25421)وأحمد.ذلك

بزعفران،أطلى:منبدلابقطران.مطليا:وفيه،(49/1192)ومسلمعمر،ابنقولذكر

به،محمدبنإبراهيمطريقمن(2588)خزيمةوابن،مسلمعندكماولفظه،(415)والنسائى

بزعفران.أطلى:منبدلأبقطران.أتطيب:وفيه

.(47/1192)مسلم(2)

.(9033)فىتقدم(3)

لأنهابذلكسميتهـانما،معروفطيب:والغالية."،بالعالية:حاتمأبىابنوعلل،4صفى(4)

.(ىل)غ39/184التاجبعضها.معالنارعلىتغلىأخلاط

شرحفىوالطحاوىالعر.أبىابن:وفيه،المصرىمحمدبنعلىعن2/232الدارقطنىأخرجه(5)

الغمرأبىابنطريقمن2/232والدارقطنى،(484)العللفىحاتمأبىوابن،2/130المعانى

منكر.:حاتمأبرقال،به
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للإحرامالطيببابالحجكتاب

بنمحمدعن،سفيانأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،الأصتم

يالسك)1(إحرامهعندأبىطيبت:تقولسعدبنتعائشةسمعأنهعجلان

.والذريرة

أخبرنا،الربيعأخبرنا،العباسأبوثناحد،بكربوأوأخبرنا-3859

:قالأبيهعن،زيدبنالحسنعن،القداحسالمبنسعيدأخبرنا،الشئافعئ

.(3)الغاليةمنالزب)2(لمثلرأسهعلىوإن،محرماعباسابنرأيت

،الكارزىالحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدبوأوأخبرنا-3959

بنعيينةأخبرنا،هشيمحدثناعبيد،أبىعنالعزيز،عبدبنعلئحدثنا

الاحرام،عندالطيبعنسئلأنهعباسابنعن،أبيهعن،الرحمنعبد

زيدأبوقال:عبيدأبوقال.بقاءهأحبثمرأسىفىفأسغسغهأناأما:فقال

.(4)الترويةهى،السغسغة:والأصمعئ

المهرجانى،الحستبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-9545

البوشنجئ،براهيمإبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا

.11.صالصحيحينفىماغريبتفسير.الطيبمننوع:والئك.""بالمسك:،مس،4صفى(1)

.1/151والافعى،(2785)المعرفةفىالمصنفعندوالأثر

.(بب)ر478/2التا!التمو.منيطبخما:الزب(2)

.2/151والافعى،(2786)المعرفةفىالمصنف(3)

الحديثغريبفىالحربىإسحاقبنإبراهيموأخرجه.4/221الحديثغريبفىعبيدأبو(4)

معيتعاقبانوالصادوالسينفأسغسغه.:منبدلافاصغصغه:وفيه،بهعيينةطريقمن2/712

.33/3النهايةوالطاء.والقافوالخاءالغين
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للاءحرامالطيببابالحجكتاب

أسلمعن،عمربنالفهعبدمولىنافععنمالئر،حدثنابكير،ابنحدثنا

وهوطيبريحوجدالخطاببنعمرأن،الخطاببنعمرمولى

منى.:سفيانأبىبنمعاويةفقال؟الطيبهذاريحمفن:فقالبالشتجرة)1(،

طئبتنىحبيبةأم:معاويةفقال!لعمرىمنك:عمرفقال.المؤمنينأميريا

فلتغسله)2(.لترجعنعليكعزمت:ه!رعمرفقال.المؤمنينأميريا

زيادابنسهلأبوأخبرنا،القاضىالحسنبناحمدأخبرنا-9041

عن،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا،الذيرعاقومحكيحىأبوحدثنا،القطان

منوجدائهالخطاببنعمرعنيحذثعمربنالفهعبدوكان:قالالزهرئ

عمر:فقال،حخاجوهمالحليفةبذىوهوطيبريحسفيانأبىبنمعاوية

أقسملعمرى:عمرفقال.حبيبةأئمطئبتنى2شى:قال؟الطيبهذاريحمفن

أحثالقطرانريحالمحرممنأجدلأنفوالفه،تغسلهحتىإليهالترجعنبالفه

.(3)الطيبريحمنهأجدأنمنإلئ

عنه،لرجعبلغهولوز!نها،عائشةحديثيبلغهلمائهويحتمل:الشيخقمال

يجوزالطيبابتداءأنفيتوفمالجاهلبهيغتزكيلاذلكيكرهكانأنهويحتمل

.318/2الزرقانىشرح.المدينةمنأميالستةعلىالحيفةبذىسمرة:الثجرة(1)

إفلتغسلنها.:مفى(2)

شيبةأبىابنوأخرجه،2/126المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،1/329مالكعندوالأثر

به.نافعطريقمن2/126الممانىشرحفىوالطحاوى،(13657)

مختصزا.أبيهعن!المعنالزهرىطريقمن24صهالرداعحجةفىحزمابنأخرجه(3)
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...للرجلالتزعفرعنالنهىبابالحجكتاب

أعلم.واللهالممشق)1(،الثوبفىلطلحةقالكما،للمحرم

5/63إحرامايرذلموإنللرجلالتزعفرعنالثهى/باب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9042

،الوارثعبدحدثنا،مسددحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

نأك!ييهالفهرسولنهى:قالمالكبنأنسعن،صهيببنالعزيزعبدعن

.(3)دذسمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)الرجليتزعفر

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-4390

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا:قالا

بنأنسعن،صهيببنالعزيزعبدأخبرنا،علئةبابنيعرفالذىإسماعيل

"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)الزجليتزعفرأننهىكييهالنبئأن،ز!بهمالك

.()إسماعيلعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن

.13/307البارىفتحالأحمر.الطينوهو،بالمشقالمصبوغ:الممشقالثوب(1)

.(9190)فىالأثروسيأتى

الحاكم.عن(6325)الشعبفىالمصنف(2)

.(5846)البخارى(3)

أحمدوأخرجه.342صوالآداب،(2789)والمعرفة،(1540)الصغرىفىالمصنف(4)

،(4672)خزيمةوابن،(5271)والنسائى،(5281)مذىوالنر،(1794)داودوأبو،(97811)

به.عليةابنطريقمن(5464)حبانوابن

.(.../1021)مسلم(5)
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...للرجلالتزعفرعنالنهىبابالحجكتاب

صاددتىوأبواو(03/51القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-4459

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالعطارالفوارسأبىابن

الزازى،جعفرأبوحدثنا،موسىبنالقهعبيدحدثنا،الوراقعلىبنمحمد

سمعت:قالموسىأبىعنوزياد،زيدجديهعن،!نأبنالربيععن

.(2)"ءىش(1)الخلوقمنجلدهفىرجلصلاةتقبل"لا:يقوللمججالنبئ

بوأحدثنا،داسةابنبكربوأأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-5409

عن،نئالخراساعطاءأخبرنا،حقادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،اودد

تشفقتوقدليلاأهلىعلىقدمت:قالياسربنعمارعن،يعمربنيحيى

علئيردفلمعليهفسلمتكيرالنبىعلىفغدوت،بزعفرانفخلقوك!،يداى

وقدجئتثتمفغسلتهفذهبت."عنكهذافاغسل"اذهب:وقال،بىيرحبولم

"اذهب:فقال،بىيرخبولمعلئيرذفلمفسقصت3ردعمنهعلئبقى

:وقال،بىورحبعلئفرذعليهفسفمتجئتثئمفغسلته."عنكهذافاغسل

."الجنبولا،بالزعفرانالمتففخولابخيبر،الكافرجنازةتحفرلاالملاتكة"إن

.(4)أ!تضوتيأنشربأوأكلأونامإذاللجنبورخص

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئأبووأخبرنا-4659

.1/25للحربىالحديثغريب.الرجلبهيخلقوغيرهالزعفرانمنمعروفطب:الخلوق(1)

عنجعفرأبىطريقمن(13961)وأحمد.بهالرزاىجعفرأبىطريقمن(1784)داودأبوأخرجه(2)

.(896)داودأبىضعيففىالألبانىوضحفهبه.جدهعنالربغ

.2/691للحربىالحديثغريبكله.يعمهلمزعفرانمنلمع:ورح"ردغ!.:4صفى(3)

.(3519)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(998)فىوتقدم.(4176)داودأبو(4)
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ملبداأهلمنبابكتا!الحج

ابنحدثنا،(1)ركببنمحمدحدثنا،علىبننصرحدثنا،السجستانئاوددبوأ

يخبريعمربنيحيىسمعاله،الخوارأبىبنعطاءبنعمرأخبرنى،جريج

فنسىالرجلذلكسفىيحيىأنعمرزعم،ياسربنعفارعنأخبرهرجلعن

قلت:قال.أثبتوالأول.القضةبهذه.تخلقت:قالعماراأن،اسمهعمر

.(2)مقيمونالقوملا:قال؟حرموهم:لعمر

مختصرا.ع!يدالنبىعنياسبربنعمارعنالبصرىالحسنعنوروى

الفقيه،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4709

عن،أبىحدثنى،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا،إسحاقبنإسماعيلأخبرنا

بنالحسقعن،السراجالرحمنعبدعن،زيدبنثورعن،بلاليبنسليمان

الملانكةتقربهملا"ثلاثه:قالع!يرالفهرسولأنياسبربنعمارعن،الحسنبىأ

(3)ص
،ينامأوياكلأنلهلمدوأد،والجنب،بالخلوقوالمتضمخالكافر،جيفة:بخير

.(4)"للصلاةوضوءهفلتتوضأ

ملبداأهلمنباب

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-9048

.24/530الكمالتهذيبوينظر"بيهر".:4صوفىبكرإ،"ابى:سفى(1)

قلت:قال:عندهوليس،بهجريجابنطريقمن(1889")أحمدوأخرجه.(4177)داودأبو(2)

.(352")داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.اخرهإلىلعمر...

داود.أبىوسنن،س:فىليس(3)

.السراجبنالرحمنعبد:عندهوليس،بهبلالبنسليمانطريقمن(4180)داودأبوأخرجه(4)

.(3522)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه
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5/73

الإحرامعندالصلاةبابالحجكتاب

يونس،أخبرنى،وهبابنحدثنا،المهرئداودبنسليمانحدثنا،داودأبو

جمتالنبئسمعت:قالأبيهعن،الفهعبدابنيعنىسالمعن،شهابابنعن

51ورو،وهبابنعنأصبغعن""الصحيحفىالبخارىرواهملئدا)1(5يهل

.(2)بهوابنعنحرملةعنمسلم

بنمحمد)3(اللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4995

عمربنالفهعبيدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،الحافظيعقوب

ابنعن،نافععن،إسحاقبنمحمدحدثنا،الاعلىعبدحدثنا،القواريرئ

.(4)بالغسلراسهلئدع!روالنبئانعمر

الإحرامعندالصلاةباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5559

فليححدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

اذهنمكةإلىالخروجأرادإذاعمرابنكان:قالنافععن/،سليمانابن

لئلاوشبههوالصمغوالخطمىكالنسرلببعضبعضهيلزقبماالرأسفىالشعرجمعالتلبهيد:(1)

.1/354الأنوارثارقالاحرام.نىويقمليتشعث

خزيمةوابن،(4730)ماجهوابن،(2682)النساثىواخرجه.(1747)داودابىعندوالحديث

.(9101)فىمطولاوسيأتىبه.وهبابنطريقمن(2656)

.(1841/12)ومسلم،(0451)البخارى(2)

.م،4ص:فىلي!(3)

بهيغسلماوهو،المعجمةالغينبكسر.الغسل:المعنىجهةمنيحتمل:إقلت:الأصلحاشيةفى(4)

لنايضبطفلمالروايةحيثمنواما.المفترحةالمهملةبالعينويحتمل،وغيرهخطسمنالرأس

.3/004البارىفتحبالمهملتين.داودابىصنننىروايتنافىضبطناه:حجرابنوقال.!ا.،أوله



الصلاةخلفيهلقالمنبابالحجكتاب

ثئم،ركعتينفيصلىالحليفةذىمسجديأمح!ثم،طمبةرائحةلهليسبدهن

لمجماللهرسولرأيتهكذا:قالثم،أحرمقائمةراحلتهبهاسع!تفإذايركب

(1)ء.
.(2)الربيعأبىعنالبخارىرواه.

الصلاةخلفيهلىقال:منباب

الحسينوأبوبرهانبنعمربنالحسيناللهعبدأبوأخبرنا-9551

عبدبنيحيىبناللهعبدمحمدوأبو،القطانالفضلبنارحسينبنمحمد

بنالحسنحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا:قالواالسكرىالجئار

بنسعيدعن،خصيفعن،الملائئحرببنالسلامعبدحدثنا،عرفة

.(3)الصلاةدبرفىأهلع!قهاللهرسولأنعباسابنعن،جبير

الحافظ،أظ(03/51اللهعبدبنمحمداللهعبدأبووأخبرنا-9552

حدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعئجعفربنأحمدأخبرنا

،إسحاقابنعن،أبىحدثناسعد،بنإبراهيمبنيعقوبحذثنى،أبى

قلت:قالجبيربنسعيدعن،الجزرئالرحمنعبدبنخصيفحدثنى

لمجغاللهرسولأصحابلاختلافعجبت،العباسأبايا:عباسبنالفهلعبد

إنها،بذلكالناسلأعلمإنى:فقال،أوجبحينع!قهالفهرسولإهلالفى

.(1514)الصغرىفىالمصنف(1)

.(4551)البخارى(2)

والترمذى،أهل:منبدلأ.لثى:وفيه،(2579)أحمدوأخرجه.(0152)الصغرىفىالمصنف(3)

غريب.حسن:الترمذىوقال،بهالسلامعبدطريقمن(2753)والنسائى،(819)
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...انبعثتإذايهلقالمنبابالحجكتاب

خرجاختلفوا،هناكفمن،واحدةحخةجمي!اللهرسول!منكانتإنما

فىأوجبهركعتيهالحليفةبذىمسجدهفىصلىفلقاحاخا،لمججالفهرسول!

عنه،فحفظتهأقواممنهذلكفسمعركعتيهمنفرغحينبالحجأهل(1)مجلسه

الناسأنوذلك،أقواممنهذلكوأدركأهلناقتهبهاستقلتفلقاركبثم

أهلإنما:فقالوا،يهلناقتهبهاستقلتحينفسمعوهأرسالاياتونكانوا

(3)العفلما!رالفهرسول!(2)ىضمثتم.ناقتهبهاستققتحين!صالقهرسول!

شرف(3)العحينأهلنماإ:فقالوا،أقواممنهذلكوأدرك،أهلالبيداءشرف

وأهل،ناقتهبهاستقلتحينوأهل،مصلآهفىأوجبلقدالفهوايم.البيداء

فىأهلعباسابنبقول!أخذفمن:جبيربنسعيدقال!البيداء.شرفعلاحين

الواقدىرواهوقد،(قوىعيرالجزرئخصيف.(ركعتيه)منفرغإذامصلاه

التىوالأحاديثالواقدئ)6(،متابعةتنفعلاأنهإلا،عباسابنعنلهبإسناد

أعلم.والفه،ثابتةقوئةأسانيدهاوغيرهعمرابنعنذلكفىوردت

راحلتهبهانبعثتإذايهلىقال:منباب

(3

(4

(5

(6

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-5309

.أمسجده):سحاشيةفى(

إنهض!.:سفى(

"على!.:م،سفىبعده(

بنيعقوبطريقمن(1770)داودأبووأخرجه.(2358)وأحمد،وصححه1/451الحاكم(

به.إبراهيم

.(1536)فىتقدم(

.(163)فىتقدم(
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...انبعثتإذايهلقالمنبابالحجكتاب

علىقرأفيماالقعنبئحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسابن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(مالك

عبيدعن،المقبرىسعيدأبىبنسعيدعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،داود

لمأربعاتصنعرأيتكالرحمنعبدأبايا:عمربناللهلعبدقالأنهجريجابن

لارأيتك:قال؟جريجابنياهنما:قاليصنعها،أصحابكمنأحداأر

تصبغورأيتك،السبتيةالنعالتلبسورأيتك،اليمانيينإلاالأركانمنتمس

أنتتهلولمالهلالرأواإذاالناسأهلبمكةكنتإذاورأيتك،بالصفرة

38/5/أرلمفإنىالأركانأقا:اللهعبدفقال.الترويةيوميكونحتى

رأيتفإنىالسبتيةالنعالوأمااليمانيين،إلايمس!راللهرسول

أحبفأنافيها،ويتوضاشعرفيهاليسالتىالنعاليلبسم!عاللهرسول

نأأحبفأنابهايصبغع!يه!الفهرسولرأيتفإنىالصفرةوأماألبسها،أن

بهتنبعثحتىيهللمجمالفهرسولأرلمفإنىالاهلالوأمابها،أصبغ

القعنبى،عن""الصسحيحفىالبخارىرواه.داودأبىحديثلفظ.(1)راحلته

.(2)مالكعنيحيى!نيحيىعنمسلمورواه

عثمانبنمحمدبنسعيدعثمانوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5459

محمدبنإبراهيمإسحادتىوأبوالمقرئمدحاأبىبنالرحمنعبدمحمدوأبو

الحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوامعاويةبنعلىابن

.(1376،1377،0790)فىوتقدم.333/1ومالك،(1772)داودأبو(1)

.(1871/25)ومسلم،(5851)البخارى(2)
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...انبعثتإذايهلقالمنبابالحجكتاب

بناللهعبيدعن،الطنافسئعبيدبنمحمدحدثنا،العامرئعفانبنعلىابن

فىرجلهأدخلإذاكانجم!الفهرسولأنعمر،ابنعن،نافععنعمر،

البخارئأخرجه.(2)الحليفةذىمسجدمنأهلناقتهبهواستوتالغرز)1(

.(3)رمعبنالفهعبيدحديثمن""الصحيحفىومسلم

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-9055

جريج:ابنقال:قالحجاجحدثناالفخام،الوليدبنأحمدحدثنا

نأيخبركانائهعمرابنعن،نافععن،كيسانبنصالحأخبرخ!

البخارئرواه.()قائمةراحلته(4)هباستوتحينأهللمجي!اللهرسول

هارونعنمسلمورواه،جريجابنعنعاصمأبىعن""الصحيحفى

.(6)دمحمبنحجاجعنالحمال

محمدبنإسماعيلحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9056

ابنأخبرنا،حرملةحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدأخبرناالجرجاخ!،

نأ،أخبرهاللهعبدبنسالمأن،شهابابنعن،يونسأخبرض!،ب!هو

ثتم،الحليفةبذىراحلتهيركبلمجي!اللهرسولرأيت:قالعمربناللهعبد

.(زر)غ15/253الاجيمنظر.الركوبفىعليهيعتمدمخروزجلدمنالرحلركابالنرز:(1)

عمر.بناللهعبيدطريقمن(2916)ماجهوابنبه.عبيدبنمحمدعن(4842)أحمدأخرجه(2)

.(1871/27)ومسلم،(2865)البخارى(3)

."وأ"ناقته:سفىبعده(4)

به.جريجابنطريقمن(2758)والنائى،(4935)أحمدأخرجه(5)

.(1871/28)ومسلم،(5251)البخارى(6)
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...انبعثتإذايهلقالمنبابالحجكتاب

يحيى،بنحرملةعن""الصحيحفىمسلمرواه.اقائمةبهتستوىحينيهل

.(2)بهوابنعنعيسىبنأحمدعنالبخارئوأخرجه

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-9057

بنسالمعن،عقبةبنموسىعن،مالبنعن،القعنبئحدثناأبوداود،

ما،فيهالمج!اللهرسولعلىتكذبونالتىبيداؤكم:قالأنهأبيهعن،الفهعبد

.(3)الحليفةذىمسجديعنىالمسجد،عندمنإلالمج!اللهرسولأهل

محمدبنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5809

قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،السلامعبدبنمحمدحدثنا،سختويهابن

مسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.فذكره.مالكلحى

(4)

يحيى.بنيحيىعن

محمدبنعلىالحسنأبوحدثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5909

بنقتيبةحدثناقالا:نعيمبنومحمدسلمةبنأحمدحدثنا،سختويهابن

عمرابنعن،سالمعن،عقبةبنموسىعن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،سعيد

علىفيهايكذبونالتىالبيداء:قالالبيداء؟منالاحرام:لهقيلإذاكاناله

به.وهبابنطريقمن(2757)النسائىأخرجه(1)

.(4115)والبخارى،(1871/29)مسلم(2)

أبووأخرجه.(3762)حبانوابن،(2756)والنسائى،(5337)أحمدطريقهومن،1/332مالك(3)

به.عقبةبنموسىطريقمن(2611)خزيمةوابنبه.القعنبىعن(1771)دإود

.(1861/23)ومسلم،(1542)البخارى(4)
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...انبعثتإذايهلقالمنبابالحجكتاب

بهقامحينالشجرةعندمنإلاكجواللهرسولأهلماوالفه،كجالفهرسول

(2)صير(1)

سعيد.بن!تيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.بعيره

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-9060

حدثنا،دحيمحدثنا،حسانأبىبنإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الإسماعيلئ

نأ،اللهعبدبنجابرعنيحذثعطاءسمعت:قالالأوزاعئحدثنا،الوليد

البخارىرواه.(3)راحلتهبهاستوتحينالحليفةذىمنكح!اللهرسول،أإهلا

.(4)مسلمبنالوليدعنموسىبنإبراهيم،.رع""الصحيحفى

.(مضى)قدالبطحاءمنإهلالهمفىجابرعنبيرانزأبىوحديث

ببغداد،الذقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمداللهعبدأبأخبرنا-6109

إبراهيم،بنمكئحدثنا،قلابةأبوحدثناا!خرقئ)6(،محمدبنعلئأخبرنا

نأمالكبنأنسعنالمنكدر،بنمحمدعن،جريجابنحدثنا

الحليفةبذىالعصروصفىأربعا،بالمدينةالطهرصلىكجوالقهرسول

أخرجهوأا510/40(7)لهأراحلتهبهواستوتأصبحفلما،فيهاباتثئم،ركعتين

(2

.بعيرهبهقامحين:ذكردون،بهحاتمطريقمن(818)الترمذىاخرجه(

.(1186/24)مسلم(

به.مسلمبنالرليدطريقمن(2612)خزيمةابنأخرجه(

.(1515)الخارى(

.(8858،9010)فىتقدم(

.(2644،3474)فىوتقدمإالحرفى(.:موفىإالحرقى(،:سفى(

به.جريجابنطريقمن(1773)داودأبووعه،(04150)أحمدأخرجه(
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...انبعثتإذايهلقالمنبابالحجكتاب

.(1)جريجابنعناخروجهمن""الصحيحفىالبخارى

العباسأبوحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدسعيدأبوأخبرنا-6209

حدثنا،حازمبنجريربنوهبحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصم

39/5بنسعدبنتعائشةعنالزناد،أبىعن،إسحاقبنمحمدسمعت،أبى/

الفرعطريقأخذإذا!اللهرسولكان:ل!جمهسعدقال:قالتوقاصأبى

شرفعلىعلاإذاأهلالأخرىطريقأخذوإذا،راحلتهبهاستقلتإذاأهل

أحد.طريق:غيرهوقالالبيداء)2(.

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9063

طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبواو،04/51حدثنا

أبىابنيعنىسعيدسئلعطاء:بنالوهابعبديعنىنصرأبوقال:قال

راحلته؟بهاستوتإذاأومصلاه(3)ىفيحرمأنأرادإذاالرجلعنعروبة

نأعباسابنعن،الأعرجحسانأبىعن،قتادةعنمطر،عنفأخبرنا

الظهرعندأحرمالبيداءراحلتهبهاستوتإذاالحليفةبذىأحرملمجمالنبئ

الحجاجبنشعبةحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(4)جحبوأهل

.(6451)البخارى(1)

وإذا:منبدلاأحد.طرسأخذوإذا:وفيه،بهجريربنوهبطريقمن(1775)داودأبوأخرجه(2)

.(389)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.الاخرىطريقأخذ

"من".:سفى(3)

وابن،(2609)خزيمةوابن،(2790)والنساثى،(1752)داودوأبو،(2296)أحمدأخرجه(4)

.بنحوهبهقتادةطريقمن(0140)حبان
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...القبلةاستقبالبابالحجكتاب

فلضا،راحلتهركب:الحديثفىوقال،قتادةعنالفهعبدأبىبنوهشام

.أحرم:هشامروايةوفىبالحبئ)1(.أهلالبيداءعلىبهاستوت

الإهلالعندالقبلةاستقبالباب

أخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6409

أبى،حذثنى،الضمدعبدبنالوارثعبدحدثنا،إسحاقبنمحمدبكرابو

براحلتهمرأالحليفةذاأتىإذاكانعمرابنأن،نافععن،أيوبعن،أبرعن

فأهل،القبلةاستقبلبهاستوتإذاحتىركبثئمالغداةصفىشئم،فرحلت

:قال.بهباتطوىذاأتىإذاحتىمسكأالحرمبلغاإرحتىيلبىثئم:قال

البخارىأخرجه.(2)كلذفعللمجح!النبئأنفزعم،يغضسلثئمالغداةبهفيصفى

الأكبر)3(.الوارثعبدعنمعمرأبىعن""الصحيحفى

الإحرام(4)ىفالنيةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-6509

،هارونبنيزيدحدثنا،التميمئمةأساأبىبنالحارثحدثناالضفار،عبيد

وقاصبنعلقمةسمعأنهأخبرهإبراهيمبنمحمدعن،سعيدبنيحىأخبرنا

.(1243)مسلم(1)

لىلنساوا،(5861)اوددبروا(9521/722)مسلمو،(8205)احمدواخرجه.(4162)خزيمةبنا(2)

الثاهد.موضععندهموليى،بهايربطريقمن(0442)الكبرىفى

.(5351)الخارى(3)

أعند!.:سفى(4)
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...اجحإهلالهفىيسمىلاقالمنبابالحجكتاب

:يقوللمجمالفهرسولسمعت:يقولل!بهالخطاببنعمرسمعإنه:يقول

وجل،)اعزاللهإلىهجرتهكانتفمننوى،مالامرىوإنما،بالنيةالأعمال"إنما

يتزوجها،امرأةأويصيبهالدنياهجرتهكانتومن،(ارسولهوإلىاللهإلىفهجرته

بنيزيدحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)"إليههماجرماإلىفهجرظ

الأنصارى)3(.سعيدبنيحيىعنأوجهمنالبخارىوأخرجه،وغيرههارون

عمرةولاحجاإهلالهفىيسمىلاقال:منباب

هنهماتحفىالنيةوأن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9566

الخليل،بنإسماعيلحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن،الأعمشعن،مسهربنعلئحدثنا

.(4)الحديثوذكر.عمرةولاحجانذكرلالمجماللهرسولمعخرجنا:قالت

فىوقال،مسهربنعلىعنسعيدبنسويدعن""الصحيحفىمسلمرواه

آخروجهمنالبخارىوأخرجه.عمرةولاحجا(يذكرلايلبى):الحديث

.(6)ىضمكماالأعمشعن

اللهإلىفهجرتهوجل"عز:موفى،إرسولهوالىوجلعزاللهإلىفهجرته"ورسوله:سفى(ا-1)

."ورعوله

.(184،185،4501،4351،2287،4574)فىوتقدم.(35)الصغرىالأربعينفىالمصنف(2)

.(1،54،2529،3898،6689،6953)والبخارى،(0719)مسلم(3)

.(8893)فىتقدم(4)

.والنونبالياءالأصلفىالكلمتانرسمت(ه-5)

.(8892)عقبوتقدم،(1772)والبخارى،(1112/129)مسلم(6)
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40/5

...اجحإهلالهفىيسمىلاقالمنبابالحجكتاب

،المقرئعمروأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-6709

قالا:شيبةأبىابنبكروأبوعماربنهشامحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

بنجابرعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرحدثنا،إسماعيلبنحاتمحدثنا

ائذىبهذاالناسوأهل،بالتوحيدفأهل:قال.لمجحالنبىحبئقصةفىالقهعبد

ص(2)ريوص(1)ص!و
قال/.تلبيتهلمجي!اللهرسولولزم،منهشيئاعليهميردفلم،بهن-

"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)العمرةنعرفلسنا،الحخعإلاننوىلسنا:جابر

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن

أبوحدثنااو(05/51،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-9068

محمد،بنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،الأصئمالعباس

سضىما:قال!الفهعبدبنجابرأن،(رقيش)بنالزحمنعبدبنسعيدعن

.(6)عمرةولاقطحخاتلبيتهفىكتالفهرسول

قالا:عمرو)7(أبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6909

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

.والتاءبالياهالأصلفىرسمت(1)

)يزد،.:سفى(2)

به،جعفرطريقمن(2626)خزيمةوابن،(1813)داودابوواخرجه.(14908)شيبةأبىابن(3)

به.إسماعيلبنحاتمطريقمنمطولا(8897)فىوتقدم.الاهلالذكرعلىمقتصزا

.(147/1218)مسلم(4)

إتى،.:4ص،سفى(5)

ضعيف.إبراهيم:4/1783الذهبىوقال.2/155والثافعى،(2799)المعرفةفىالمصنف(6)

إعمر".:مفى(7)
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...العمرةأوالحجيسمىقالمنبابالحجكتاب

عن،نجيحأبىبناللهعبدعن،جريجابنأخبرناعطاء،بنالوفابعبد

:وقال،صدرهفىفضرب.بحجةلبيك:يقولرجلاسمععمرابنأن،نافع

.(1)نفسكفىمااللهأتعلم

الإهلالعندهماأوالعمرةأوالحجيسمىقال:منباب

حدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرئاأبوأخبرنا-0709

بنالمعلىحدثنا،خزيمهبنالسرىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبو

وأبىجابرعن،نضرةأبىعن،هندأبىبنداودعن،(2)وهيبحدثنا،أسد

رواهصراخا)2(.بالحجنصرخولحنع!حمالنبىمعقدمنا:قالاالخدرىسعيد

.(3)دسأبنمعلىعنالشاعربنحجاجعن""الصحيحفىمسلم

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9071

وأخبرنا)ح(حمادحدثنا،مسذدحدثنا،الخليلبنزيادحدثنا،الصفارعبيد

بنمحمدحدثنا،الكعبئمحمدبناللهعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبو

:قالأيوبعنزيد،بنحمادحدثنا،العتكئالزبيعأبوأخبرنا،أئوب

لمجفهاللهرسولمعقدمنا:قالاللهعبدبنجابرحدثنا:يقولمجاهداسمعت

به.نجيحأبىابنطريقمن-(2799)عقبللمصنفالمعرفةفىكماالئانعى-أخرجه(1)

به،وهي!بطريقمن(11709)وأحمدبه.أسدبنمعلىطريقمن(3727)عوانةأبوأخرجه(2)

أبىحديثمنداودطريقمن(0890)فىوتقدم.اللهعدبنجابرعنأوسعيدأبىعن:وعدهما

.وحدهسعيد

.(212/1248)مسلم(3)
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...العمرةأوالحجيسمىقالمنبابالحجكتاب

رواه.(1)عمرةفجعلناهاعج!الفهرسولفأمرنا.بالحبئلئيك:نقولونحن

الزبيع)2(.أبىعنمسلمورواهمسذد،عن""الصحيحفىالبخارئ

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-9572

بنيزيدحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،القاضىإسماعيلحدثناالضفار،

معخرجنا:قالجابرعنعطاء،عن،المعقمحبي!بحدثنا،زريع

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(3)الحديثوذكربالحبئ.فلئينالمجرالفهرسول

(4)

يزيد.عنشقيقبنعمربنالحسنعن

الضيرفئمخمدبنبكرأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9073

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنابمرو،

صلى:قالمالكبنأنسعن،قلابةأبىعن،أئوبعنزيد،بنحضاد

قال.ركعتينالحليفةبذىوالعصرأربعا،بالمدينةالطهر!اللهرسول

فىالبخارىرواه.()والعمرةالحبئجميعابهمايصرخونوسمعتهم:أذم!

.(6)برحبنسليمانعن""الصحيح

(3

(5

(6

به.حمادطريقمن(14931)أحمدأخرجه(

.(6121/641)ومسلم،(0571)البخارى(

هوجم!النبىأهل:بلفظ،بهحبيبطريقمن(1651)والبخارى،(14279)أحمدأخرجه(

.(8690،8758،8878،8859)فىتقدمماوينظر.بالحجوأصحابه

.(0723)البخارى(

.(8902)فىتقدم(

.(4851)البخارى(
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إحراما...يريدلالبىمنبابالحجكتاب

حدثنا،البزازبلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-7409

نأ،أنسعنحميد،حدثنا،العنبرئمعاذبنمعادحدثناالزعفراك!،

.ا"وحجهعمرة"لبيك:فقال،وعمرةبحخهأهللمجيماللهرسول

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأنجرنا-9075

حميد،أخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

قال.جميعاوالعمرةبالحجيلبىلمجرالنبئسمعت:قالأنسعن،بكرعن

فلقيت.وحدهبالحجلبى:فقالعمر،ابنبذلكفحذثت:بكرقال:حميد

سمعتصبيانا،إلاتعدوننا)2(ما:أنسفقالعمر،ابنبقولفحذثتهأنسا

من""الصحيحفىمسلمأخرجه.(3)"اجحوعمرة"لبيك:يقولعجحماللهرسول

.(4)ديمحعنهشامحديث

محرمايصزلمإحرامايريد!للبىمنباب

بالسالحين)6((ركبا)لقىمسعودابنأنروى:اللهرحمهالشئافعئقال

وقال،بهحميدطريقمن(2969)ماجهوابن،(821)والترمذى،(12870)أحمدأخرجه(1)

.(8898)فىتقدمماوينظر.صحيححسن:الترمذى

"يعدوننا".:الأصلفى(2)

.5/35التمهيدوينظر،(8899)فىوتقدمالأخير.أنسقولدونبهيزيدعن(9964)أحمدأخرجه(3)

.(1232/185)مسلم(4)

"ركباناإ.:م،4ص،سفى(5)

،السيلحين"،:وصوب،،،سالحينياقوتخطأوقد.الحيرةقربوالقاديةالكوفةبينموضع(6)

ينظر.السالمالمذكربجمعإلحاقهاوالاخر،الصرفمنمنعهاأحدهما؟لاعرابهاوجهينوذكر

المذكر-بجمعإلحاقهاالاكثرأن6/481التاجفىوذكر.3/172،298،299البلدانمعجم
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41/5

الحجكتاب
...بنسكأحرممنباب

.(1)الكوفةداخلوهواظ،05/51مسعودابنولئىفلئوا،محرمين

بمالنيات")2(.الأعمال"إنما:قالاشهجمرالنبىعنمضى/وقد

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-9076

بنيعلىحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفبر،

،عباببنيحيىعن،شهاببنمحمدعن،إسحاقبنمحمدحدثناعبيد،

لمار!جنهالخطاببنعمرأنحذثت:قالالربيربنالفهعبدابنيعنىعئادعن

.(3)كيتلالفهئملئيك:قالالمقدسبيتدخل

يفسخهأنفأرادبنسلثأحرممنباب

غيرهإدينصر!ا!لوينفسخا!ل

أخبرنا،الفقيهالزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-9077

حدثنا،مسزةأبىابنيحىأبوأخبرنا،الطوسئائوببنالحسنبنالحسين

بنالعزيزعبدحدثناقالا:الحميدئالربيربنالفهوعبدمنصوربنسعيد

بلالبنالحارثعن،يحدثالزحمنعبدابىبنربيعةسمعت:قالمحمد

لمنأوخاضةلناالحبئفسخ،الفهرسوليا:قالانهابيهعن،الحارثابن

.(4)"ةضاخلناهى"بل:قالأتى؟

.3/002الأنسابوينظر.السالم-

مسنذا.(1028)المعرفةفىوالمصنف."بالسالحين"بدل،بالساحل5:وعنده،2/551الأم(1)

.هناكمواضعهوينظر(184)فىتقدم(2)

به.يعلىطريقمن-(1269)العاليةالمطالبفىكما-راهويهبنإسحاقأخرجه(3)

طريق=من(9842)ماجهوابن،(7028)والنسائى،(8018)داودوأبو،(58531)أحمدأخرجه(4)
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...فلانبهأهلبماأهلمنبابالحجكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0789

حدثنا،الليثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثناالضفار،عبيد

رذأباأنمرضيا)2(،رجلاوكانالأسيدى)1(المرقعحدثناسعيد،بنيحيى

الحجفسخيعنىبعدنا.لأحدليستلنارخصةكانت:قالجم!النبىصاحب

لمرقيبنوعثمانوعمربكرأباأنعندناذلكوحفق:يحيىقال.(3)بالعمرة

لمج!اللهبرسولأعلمهموكانوا،لأحدفيهيرخصواولمبغمرةالحجينقضوا

بعضه.شهدمفنذلكحجهفىفعلوبما

إحرامهانعقدفلانبهأهلبماأهلمنباب

فلانإحرامبهانعقدبما

محمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنابمااستدلالا-9079

أخبرنا،روخأخبرنا،مةأسابىأبنالحارثحدثنا،الخلدىمحمدبنجعفر

:قالالأنصارىاللهعبدبنجابرسمعت:قالأخبرخ!2عطا:قالجريجابن

:قالوفيه،الحديثفذكر:قالخالصا.بالحجج!عللهارسولأصحابأهللنا

يماأهللت"بمجمجيهو:النبئلهفقال،سعايتهمنر!بهطالبأبىبنعلئفقدم

.(4)"تنأكماحراماوامكث"فأهد،:قالجمقيهو.النبئبهأهلبما:قال."؟ىلع

.(396)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.محمدبنالعزيزعبد-

الأسيدى".:"صوابه:حاشيتهاوفى،إالأسدىإ:الأصلمتنفى(1)

"رضيا!.:سفى(2)

.(8805)فىتقدم(3)

.(8690،8758)فىتقدم(4)
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42/5

بالتلبيةالصوترفعبابالحجكتاب

وجهمنمسلموأخرجه،جريجابنعنمكىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه

(1)،ء-

جريج.ابنعناخر

(2)ص:،
دلك.فىمضىقدموسىابىوحديث

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبووحذثنا-9080

أبىبنيحيىاخبرنا،البغدادئالحارثبنإبراهيمأخبرنا،القطانالحسين

شهاببنطارقسمعت:قالمسلمبنقيس،أخبر!،شعبةحدثنابكير،

وهوجمي!الفهرسولطعلىقدمت:يقولر!بهالأشعرئموسىأباسمعت:قالط

كإهلالطبإهلالطلئيك:قلت:قالط."؟أهللت"بم:!رفقالطبالبطحاء،منيخ

.(3)والمروةوبالضفابالبيتفطفت،فامرض!"احسنت".:قالط!ير.النبى

"الضحيح")4(.فىأخرجاه

بالتلبيةالصوتوفعباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9081

أخبرض!،وهببناأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمداخبرنا،يعقوب

،أخبرههشامبنالحارثبنالملكعبدأن،بكرابىبنالفهعبدعن/،مالأ

"أتانى:قالطجمي!النبئأنأخبرهاباهأن،أخبرهالأنصارئالستائببنخلأدان

.(6112/141)ومسلم،(5751،7367)البخارى(1)

.(8940)فىتقدم(2)

به.شعبةطريقمن(2741)والنسائى،(19534)أحمدأخرجه(3)

.(1122/451)ومسلم،(5651،1795)البخارى(4)
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بالتلبيةالصوترفعبابالحجكتاب

بالتلبية":أو.بالإهلالأصواتهميرفعواأنأصحابىآمرأنفأمرنىالسلامعليهجبريل

بنالحارثابنالرحمنعبدبنبكرأبىابنهوهذاالملكعبدأحدهما)1(.أو

.هشام

أبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبو،و106/51أخبرناه-8259

أنهإلافذكره.مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيغأخبرنا،الأصمالعباس

-سفعواأنمعى-من:أوأصحابى-آمرأن"وأمرنى:وقال.عن،عن:قال

أحدهما)2(.يريذ."بالإهلال:.أوبالتلبيةأصواتهم

بكر:أبىبنالفهعبدعنعيينةابنرواهوكذلك

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرناه-9583

بنمحمدبنعلئوأخبرنا)ح(الرملئشيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

قالا:،حيانبنعيسىبنمحمدحدثناالرزاز،جعفرأبوأخبرنا،بشران

بكر،أبىبنالملكعبدعن،بكرأبىبنالفهعبدعن،غيينةبنسفيانحدثنا

جبريل"أتانى:قاللمجيهاللهرسولأن،أبيهعن،خلأببنال!ائببنخلافىعن

.(3)"بالإهلالأصواتهميرفعواأنأصحابىآمرأنفأمرنى

أبىصحيحفىالألانىوصححه.(4181)داودوأبو،(56761)أحمدطريقهومن،1/334مالك(1)

.(5991)داود

.2/156والشانعى،(2802)المعرفةفىالمصنف(2)

،16557)أحمدوأخرجه.(59)الرزازجعفروأبو،الحاكمعن(1526)الصغرىفىالممنف(3)

،2625)خزيمةوابن،(2902)ماجهوابن،؟2752)والشائى،(829)والترمذى،(16569

صحيح.حسن:الترمذىوقال.بهسفيانطريقمن(3802)حبانوابن،(2627
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بالتلبيةالصوترفعبابالحجكتاب

.(1)سفيانعنوغيرهالحميدئرواهوكذلك

أبايذكرولمفذكرهبكر.أبىبناللهعبدإلئكتب:قالجريجابنورواه

أبىبنالفهعبدعنعيينةوابنمالكروايةوالضحيح،(2)إسنادهفىخلأد

كذلكلمجص.الفهرسولعنابيهعنال!ائببنخلأدعنالملكعبدعنبكر

.(3)وغيرهالبخارئقاله

السائب،بنخلأدعن،حنطببنالفهعبدبنالمطلبورواه-0849

لمجمالفهرسولإلىال!لامعليهجبريلجاء:قالالجهيىخالدبنزيدعن

أبو.حدثناهالحجشعارفإنها،بالتلبيةأصواتهميرفعواأنأصحابكمر:فقال

ابنحامدأبوأخبرناإملاء،العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسن

،الثورئأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،الذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،الشرقى

.(4)فذكرهحنطب.بنالمطلبعنلبيد،أبىابنعن

قال:قالانهإلا،لبيدأبىبنالفهعبدعنشعبةرواهوكذلك-0859

العباسبوأحدثنا،الحافظالفهعبدبوأ.أخبرناه"جبريل"أتانى:جممالفهرسول

شعبة.حدثنا،الربيرئأحمدأبوحدثنا،الذورئالعباسحدثنا،الأصئمهو

.فذكره

.(الثورئ)عنوكيعقالهوكذلك

.(853)الحميدى(1)

فيه.خلادأبىبذكركلاهما.(6629)والطبرانى،(16568)أحمدأخرجه(2)

.(222)عقبللترمذىالكبيرالعلل(3)

به.الرزاقعبدطريقمن(274)حميدبنعبدأخرجه(4)

=.(3803)حبانوابن،(2628)خزيمةوابن،(2923)ماجهوابن،(21678)أحمدأخرجه(5)
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بالتلبيةالصوترفعبابالحجكتاب

بنالمطلبعنوغيرهلبيدأبىبناللهعبدعنالفيثئزيدبنأسامةورواه

.هريرةأبىعنالفهعبد

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8609

بنأسامةأخبرك!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا

عن،أخبراهلبيدأبىبنالفهوعبدعثمانبنعمروبنالفهعبدبنمحمدأن،زيد

جم!حم:اللهرسول!قال!:يقولهريرةأباسمعت:قال!حنطببنالفهعبدبنالمطلب

.(1)"ئبحلاشعائرمنفإنه؟بالإهلالالصوتبرفعالسلامعليهجبريل"أمرنى

محمدبنمحمدالنضرأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8709

وأبوالبوشنجئإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الفقيهيوسفابن

حدثنا،حنبلبنأحمدحدثناقالا:العنبرىإسماعيلبنإبراهيمإسحاق

لمج!الفهرسمول!مر:قال!عباسابنعن،العاليةأبىعن،داودأخبرنا،هشيم

أنظر"كأنى:قال.الأزرقوادى:فقالوا."؟اذهواد"أئ:قال!(2)الأزرقبوادى

أتىثئم."بالتلبيةتعالىاللهإلىجؤار)4(له(3)الثنيةمنهابالاالسلامعليهموسىإلى

.(2365)ماجهابنصححفىالألبانى=وصححه

طريقمن(8314)واحمدبه.وهبابنطريقمن(2630)خزيمةابنوأخرجه.1/450الحاكم(1)

ئقات.ورجاله:3/224المجمعفىالهيئمىوقالبه.وحدهاللهعبدعنأسامة

.1/146استعجممامعجم.بميلمكةإلىأمجخلفواد:الأزرقوادى(2)

ينظر.اليومإلىاسمهاهذازالولا،إضافةبلاالثنيةوتسمى،حنينرأسمنتسلكثيةهى:الثنية(3)

.72صالنبهويةالسيرةفىالواردةالجغرافيةالمعالم

.(للأ،رأ)ج0347/1،28/19العروستاجبالدعاء.الصوترفعالجؤار:(4)
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بالتلبيةالصوترفعبابالحجكتاب

أنظر"كأنى:قال.هزشىثنئة:قالوا."؟هذهثنية2"أ:قالاهرشىثنئة

وهوخلبة)3(ناقتهخطامصوفيجئةعليه،(2)جعدةحمراءناقةعلىمتىبنيونسإلى

.(4)افيليعنى:هشيمقال."يلبى

الحسنبنأحمدحدثنا،الوليدأبوأخبرك!،الفهعبدابوأخبرنا-8809

مسلمرواه.()فذكره.هشيمحدثنا،يونسبنسريجحدثناالجئار،عبدابن

(6)بر

يوسى.بنوسريجحنبلبناحمدعن""الصحيحفى

بنمحمدبنإسماعيلأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9089

بنمحمدحذثنى،حمربنإبراهيمحدثنا،جذىحدثناالشعراك!،الفضل

المنكدر،بنمحمدعن،عثمانبنالضخاكأخبرنا،فديكأبىبنإسماعيل

!صالفهرسولأن،ريهبهالضذيقبكرأبىعن،يربوعبنالزحمنعبدعن

ابنعنجماعةرواهكذا.(7)"جئلاو"العج:قال؟أفضلالعملأئ:سئل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

معجمينظرالبحر.منهايرىالجحفةمنقريبةالمدينةإلىمكةطريقفىثنية:هرشىثنية

.4/960البلدان

.158/1الأنوارثارقالأسر.شديدة،الخلقمجتمعة:جعدة

الأنوارثارق.النخلليفوهو،الخلبمنضفربحبل:يريد،اللاموسبهونالخاءبفم:الخلبة

1/236.

،2632)خزيمةوابن،(2891)ماجهوابن،(269/166)مسلموأخرجه.(1854)أحمد

به.داودطريقمن(1380،6219)حبانوابن،(2633

به.الجبارعبدبنالحسنبنأحمدطريقمن(723)الإيمانفىمندهابنأخرجه

.(268/166)مسلم

من(2631)خزيمةوابن،(4292)ماجهوابن،(827)الترمذىوأخرجه.1/054،154الحاكم

.(2366)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.فديكأبىابنعنطرق
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الحجكتاب

فديك.أبى

بالتلبيةالصوترفعباب

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عئدانبنأحمدبنعلئأخبرناوقد-5959

،اظ"6/51،صردبنضرارنعيمأبوحدثنا،الأزدىهارونبنمحمدحدثنا

بنسعيدعن،المنكدرابنعن،عثمانبنالضحاكعن،فديكأبىابنحدثنا

43/5سئل:قال/ز!البهالصذيقبكرأبىعن،أبيهعن،يربوعبنالزحمنعبد

محمدرواهوكذلك.(1)"جئلاو"العج:قال؟أفضلالحجأى:جم!الفهرسول

فديك.أبىابنعنالبلخئالسواقعمروابن

بنمحمد؟مرسلعندىهو:فقالالبخارىعنهسألت:عيسىأبوقال

؟سعيدافيهذكرفمن:قلت.يربوعبنالرحمنعبدمنيسمعلمالمنكدر

روواوغيرهصردبنضرارإن:لهقلتسعيد.عن:فيهليسخطأهو:قال

أبيه.عنالرحمنعبدبنسعيدعن:وقالواالحديثهذافديكأبىابنعن

.(2)ءىشبليس:قال

.(2)هنعبلغنافيماحنبلبنأحمدقالهوكذا:الشيخقال

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9159

بناللهعبيد)3(حدثنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا:قالواالسوسئاللهعبد

بنالمغيرةمولىسهلحريزأبوحدثنىأبى،حدثنىكثير،بنسعيد

به.نعيمأبىطريقمن(5789)المشكلثرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.(828)عقبالترمذى(2)

أعبدأ.:مفى(3)
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...لاحكلفىالتلبيةبابالحجكتاب

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،عوفبنالزحمنعبدبنحميدبنالغيثأبى

سمعتحتىالزوحاءبلغنافما،!ي!الفهرسولمعخرجنا:قالتعائشةعن

.(2)ضعيفهذاحريزأبو.(1)التلبيةمنأصواتهمبحتقدالناسعامة

بنأنسعنالرنادأبىعن-(3)ضعيفوهو-صهبانبنعمرورواه

.(4)مالك

لزومهامنيستحبئوماحاليحلفىالتلبيةباب

علىبنالحسينعلئأبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9209

شيبة،أبىبنعثمانحدثنا،الأنصارئإدريسبنالحسينأخبرنا،الحافظ

بنسهلعن،حازمأبىعن،غزثةبنعمارةحدثنى،حميدبنعبيدةحدثنا

شمالهوعنيمييهعنمالئىإلأيلئىب!لممن"ما:خمي!اللهرسولقال:قالسعد

(5)

وعن،يمينهعن:يعنىوهنا".هنامنالارضتنقطعحئىوحجبر،شجبرمبن

الله)عبيد:منبدلاوجرير!الله"عبد:وعنده.الحاكمعن(2807)المعرفةفىالمصنف(1)

.،يزوحر

فى:عليهالكلامينظر.بحالبهالاخجاجيجوزلا:حبانابنقالالزهرى.مولى:لهويقال(2)

.123/3،124الميزانولسان،2/241الاعتدالوميزان،348/1المجروحين

والجرح،6/165الكبيرالتاريخفىعليهالكلامينظرالأسلمى.صهبانبنمحمدبنعمرويقال(3)

التقريبفىحجرابنوقال،21/398الكمالوتهذيب،2/81والمجروحين،6/161والتعديل

ضعيف.:2/58

.(1864)الأوصطفىوالطبرانى،(2808)المعرفةفىالمصنف(4)

.م:فىليى(5)
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الحجكتاب

.(1)شماله

...لاحكلفىالتلبيةباب

أخبرنا،اللهرحمهالعلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-9359

الحسينبنإبراهيمحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامدأبو

بنعمربناللهعبدحذثنى،المنذربنإبراهيمحدثنا،(2بهمذانالهمذانئ2)

حدثنى:قالالخطاببنعمربنعاصمبنالفهعبيدبناللهعبدبنالقاسم

عن،ربيعةبنعامربنالفهعبدعن،اللهعبيدبنعاصمعن،الثورىسفيان

غابتإلاالشمستغربحتىيلئىمومناضحى"ما:ع!جولفهارسولقال:قالبيهأ

أينمن:للثورىقلت:عمربنالفهعبدقالأمه".ولدظكمايعودحتىبذنوول

فحذثنا)3(.العزيزعبدزمانالكوفةعليناقدم:قال؟عاصملك

عن،القهعبيدبنعاصمعنعمر،بنعاصموحذثنى:قال-9594

.(4)عجيمالنبىعن،أبيهعن،ربيعةبنعامربناللهعبد

الله،عبيدبنعاصمعن،عمربنعاصمعن:هذافىقيلوقد-9559

أفحى"من:قالع!ي!النبىعن،اللهعبدبنجابرعنعامر،بناللهعبدعن

طريقمن(2921)ماجهوابن.بهعبيدةطريقمن(2634)خزيمةوابن،(828)الترمذىأخرجه(1)

.(662)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححهبه.غزيةبنعمارة

."بهمدان"الهمدانى:4صوفى،""الهمذانى:سوفى،لما!بهمدان:الأصلفى(2-2)

الذهبىوقالعمر.بناللهعبدقولدونبهالثورىطريقمن(0284)الشعبفىالمصنفأخرجه(3)

ضغف.عاصم:1787/4

من159/1والتفريقالجمعأوهامموضحفىوالخطيب،1869/5الكاملفىعدىابنأخرجه(4)

بدأ".كمايعود"حتى:الخطيبوعندبه.عاصمعنعمربناللهعبدطريق
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...القدومطواففىالتلبيةتركاستحبمنبابالحجكتاب

محمدأبو.حدثنا"أفهولدتهكمافعادبذنوبهغربتالشمستغربحئىملئيايوما

بمكة،زيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبوحدثناإملاء،يوسفبنالفهعبد

الخئاط،خالدبنحقادحدثنا،غالببنسعيدئنمحمديحىأبوحدثنا

.(1)فذكرهعمر.بنعاصمحدثنا

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأحبرنا-9096

اللهعبدعن،سالمبنسعيدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،الأصئم

ومضطجحا)2(.ونازلاراكبايلئىكانأنهعمرابنعن،نافععن،عمرابن

القدومطوا!فىالتلبيةتركاستحبمنباب

واسعةرآهاومن،والمروةالصفاوعلى

جعفر،بنمحمدبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،أحمدأبوأخبرنا-9709

أنهشهابابنعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

.(3)البيتحوليطوفوهويلتىلاعمربنالفهعبدكان:يقولكان

الذى:تعالىالقهرحمهالشافعئقالفقدوالمروةالضفافاوأ:الثيخقال

،2دعابينهماىع!لاوفىويمبير،دعا!عليهماالوقوففى!يدالنبىعنروى

بينهماالتلبيةتكوناو،07/51أنغيرمن،فعلماهذامنأفعلأنفأستحمث

به.عمربنعاصمطريقمن(5922)ماجهوابن.بهالخياطحمادطريقمن(80051)أحمدأخرجه(1)

الله.عبيدبنوعاصمعمربنعاصملضعف؟ضعيهفإصنادهذا:(0321)الزجاجةمصباحوفى

.157/2والافعى،(2804)المعرفةفىالمصنف(2)

به.إبراهيمبنمحمدطريقمن(2809)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.338/1مالك(3)
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الحجكتاب

-(1)
وهه.

التلبيةكيفباب

حجصفةفىاللهعبدبنجابوحديثفىبئنوهذا:الشيخقال

.(2)غصالنبى/

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرناوقد-9859

وائل،أبىعن،منصورعن،سفيانأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا،خليفةأبو

افس!صلاعلىالذىالشقعلىقامأنهمسعود،بناللهعبدعن،مسروقعن

التلبيةكانتبها؟امركولكنى:فقال.التلبيةعننهيتإنى:فقلت،فلبى

.(3)السلامعليهإبواهيماستجابهااستجابة

التلبية!يفباب

العباسأبوحدثنا:قالواآخرينفىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9959

مالكأخبرنا،الثافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(

مالكأخبرك!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا

الحافظ،اللهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(حذثهمنافعاأنواحدوغيرأنسابن

يحىحدثنا،السلامعبدبنمحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىأخبرنا

.(2809)عقبالمعرفةفىالمصنفه!ذ(1)

.(6351،8897)فىتقدم(2)

.(9425)فى)3(سيأتى
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التلبيةكيفبابالحجكتاب

تلبيةأن،غمربنالفهعبدعن،نافععن،مالكعلىقرأت:قاليحىابن

والنعمةالحمدإن،لئيكلكشريكلالئيكلثيك،الفهئم"لثيك:!ؤالفهرسول

لئيكلئيك:فيهايزيدعمربنالفهعبدوكان."كلشريكلا،والملكلك

البخارىرواه.(2)والعملإليكوالزغباء)1(لثيك،بيديكوالخير،وسعديك

بنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفى

(3)

يحى.

محمدالحسنأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمداخبرنا-0910

الفهعبدأبوحدثنا،كتابهأصلمنمنصوربنالحسينبنالحسنابن

حدثنا،المكئعئادبنمحمدحدثنا،سخادةمنصوربنأحمدبنالحسين

عمربنالفهعبدبنسالمعن،عقبةبنموسىعن،إسماعيلبنحاتئم

نأ،عمربنالفهعبدعن،الفهعبدبنوحمزةعمربنالفهعبدمولىونافع

أهلالحليفةذىمسجدعندقائمةراحلتهبهاستوتإذاكانلمجفهالفهرسول

والملك،لكوالنعمةالحمدإن،لئيكلكشريكلالئيك،لئيكالفهئم"لئيك:فقال

نافغ:قاللمجيهه.الفهرسولتلبيةهذه:يقولالفهعبدوكان:قال."لكشريكلا

لثيك،بيديكوالخير،وسعديكلئيك:هذامعيزيدعمرابنالفهعبدكان

.1/123السارىوهدى،8/88النووىلرحصلمصحيحينظر.الطلبوهى،الرغبةمنالزغباء(1)

ومن1/331ومالك،2/155والافعى،(1523)والصغرى،(0281)المعرفةفىالمصنف(2)

.(3799)حبانوابن،(2748)والنسائى،(1812)داودوأبو،(4896)أحمدطريقه

.(1841/91)وصلم،(9451)البخارى(3)
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الحجكتاب

(1)والعملإليكوالرغباء

المكى)2(.

التلبيةكيفباب

عبادبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.

الفه،عبدابنبكرأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5191

بنمحمدحدثناأحمد،بنإسماعيلوحذثنا.قال:سفيانبنالحسنأخبرنا

يونس،أخبركأ،وهبابنأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا:قالا،الحسن

سمعت:قالأبيهعنأخبرض!عمربنالفهعبدبنسالم:قالشهابابنعن

نإ،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيك:يقولملبدايهللمجمالفهرسول

وأن.الكلماتهؤلاءعلىيزيدلا."كلشريكلا،والفلكلكوالنعمةالحمد

ركعتين،الحليفةبذىيركعلمجماللهرسولكان:يقولكانعمربنالفهعبد

.الكلماتبهؤلاءأهلالحليفةذىمسجدعندقائمةراحلت!بهاستوتإذاثئم

بإهلاليهلز!بهالخطاببنعمركان:يقولعمربنالفهعبدوكان

لبيك،لئيكاللهئملبيك:ويقولالكلماتهؤلاءمنلمجي!اللهرسول

فىمسلمرواه.(3)والعملإليكوالزغباءلبيك،يديكفىوالخير،وسعديك

.(4)يحمىبنحرملةعن""الصحيح

(2716)خزيمةوابنبه.عبادبنمحمدطريقمن(2705)المستخرجالمسندفىنعيمأبوأخرجه(1)

خزيمةابنعفدولي!به.نافعطريقمن(.../1184)ومسلمبه.نافععنعقبةبنموسىطريقمن

نافع.قول

.(1184/20)مسلم(2)

طريقمن(5915)والبخارى،(6021)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(2746)الشائىأخرجه(3)

مختصر.والبخارىأحمدوعندعمر.عنعمرابنقولالشائىعفدولي!به.يون!

.(1184/21)مسلم(4)
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45/5

التلبيةكيفبابالحجكتاب

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-0291

حدثناعلى،بنعمروحدثنازكرتا،بنالقاسمحدثناالإسماعيلئ،

الفهعبدأبووأخبرنا)ح(سفيانعناظ،07/51،مهدىبنالزحمنعبد

بنزكرياحدثنا،عروبةأبواخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرخ!،الحافظ

أبىعن،عمارةعن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،الفريابئحدثنا،الحكم

لئيك:يلئى!يوالفهرسولكانكيفلأعلمإنى:قالتعائشةعن،عطئة

51رو.(1)كلوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالئيك،لبيكالفهئم

عنمعاويةأبوتابعه:البخارئقالالفريابى)2(.عن""الصحيحفىالبخارى

.(3)خيثمةعنالأعمشعن:شعبةوقال:البخارئوقال.الأعمش

بنالفهعبدأخبرنا،الحسنبنمحمدفوركابنبكرأبوأخبرناه-3019

الأعمشعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

ا!رعائشةسمعت:قالالوادعىعطئةأبىعن،يحذثخيثمةسمعت:قال

تلئى:سمعتهاثئملمجف.الفهرسول/تلبيةكانتكيفلأعلمإنىوالفه:تقول

.(4)كلوالنعمةالحمدإن،لئيكلكشريكلالئيك،لئيكالفهئملبيك

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4091

بنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

به.مهدىبنالرحمنعبدطريقمن(25480)أحمداخرجه(1)

.(0551)البخارى(2)

.(0155)عقبالبخارى(3)

به.شعبهةطريقمن(24690)أحمدوأخرجه.(1616)الطيالسى(4)
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التلبيةكيفبابالحجكتاب

جابرأتينا:قالأبيهعن،محمدبنجعفرعن،سعيدبنيحيىحدثنا،بكرأبى

الحديثفذكر.!مجالنبىحخةعنفسألناهسلمةبنىفىوهوالفهعبدابمن

أهلالبيداءعلىناقتهالشوتحتى،معهوخرجناكلفاللهرسولفخرج:قال

لكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكالفهئم"لبيك:بالتوحيد

منونحوه.المعارجذا:يزيدونوالناس:قال."كلشريكلا،والملك

دث!يئا)1(.لهميقولفلايسمعلمج!والنبئ،الكلام

سهلبنأحمدنصرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-0591

حدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،البخارىأنيفبنقيسحدثنا،ببخارىالفقيه

عن،طالبأبىبنعلىبنالحسينبنعلىبنمحمدبنجعفربنمحمد

:قاللمج!اللهرسولحجقصةفىهب!!لالفهعبدبنجابرعن،جذهعن،أبيه

أحدعلىيعبفلمالفواضل.ذالحيك:و.المعارجذالبيك:الناسولبى

(2)اص،
لث!يئا.منهم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأنجرنا-9106

أخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

عن،حذثهالفضلبناللهعبدأن،سلمةأبىبناللهعبدبنالعزيزعبد

لمج!:اللهرسولتلبيةمنكان:قالأنههريرةأبىعن،الأعرجالزحمنعبد

.(3)"الحقإله"لبيك

مطولا.(8897)فىوتقدممطولا.بهسعيدبنيحيىطريقمن(14440)أحمدأخرجه(1)

.(162)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

-،(8497)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(4262)خزيمةابنوأخرجه.1/494،450الحاكم(3)
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التلبيةكيفبابالحجكتاب

من:يقولكانائههريرةأبىعن:فقالالعباسأبىفوائدفىبهوأخبرظ

.(1)"كيئلالحقإله"لبيكيخيد:الفهرسولتلبية

محمدبنيوسفأحمدأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7019

بننصرحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدحدثنا،يوسفبنمحمدابن

عن،عكرمةعن،داودحدثنا،الحسنبنمحبوبحدثنا،الجهضمئعلى

."ليكاللهم"ليك:قالفلما،بعرفاتخطب!ي!الفهرسولأن،عباسابن

.(2)"الآيخرةخيرالخير"إئما:قال

إسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-0891

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،الأصثمالعباسأبوحدثناقالا:

كان:قالائهمجاهدعن،الأعرجحميااخبرخ!،جريجابنعنسعيا،

إذاحتى:قال،التلبيةفذكرليك".الفهئم"لئك:التلبيةمنيظهر!ي!النبئ

نإ"ليك:فيهافزادفيههوماأعجبهكأنه،عنهيصرفونوالناسيومذاتكان

.(3)عرفةيومذلكأنوحسبت:جريجابنقال."الاخرةعيشالعيش

صحيهحفىالألبانىوصححه.بهالعزيزعبدطريقمن(2623)خزيمةوابن،(2751)والنسائى=

.(5792)النسانى

به.العزيزعبدطريقمن(0380)حبانوابن،(0292)ماجهابنأخرجه(1)

الجارودابنوأخرجه.إعلىبنأنصر:منبدلاحسنا.بنإجميل:وعنده.(2831)خزيمةابن(2)

عنالحسنبنجميلطريقمن(5419)الأوسطفىوالطبرانى،465/1والحاكم،(470)

حسن.لىاسناده:223/3المجمعفىالهيثمىوقالبه.محبوب

.2/156والافعى،(2813)المعرفةفىالمصنف(3)
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د!جماللهرسولتلبيةعلىالاقتصاراستحبمنبابالحجكتاب

جمج!اللهرسولتلبيةعلىالاقتصاراستحبمنباب

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنااو،19-أه/9580

بنإسحاقبنمحمدبنالحسنمحمدوأبوالثئافعئإبراهيمابناللهعبد

بنالمعافىحدثنا،البراءبنأحمدبنمحمدحدثنا:قالاالمهرجاك!الأزهر

سلمةبنالفهعبدعن،عجلانبنمحمدعن،معنبنالقاسمحدثنا،سليمان

قال.المعار!بذىيلبىوهوأخيهبنىبعضأبصرسعداأن،سلمةأبىابنأو

.(1)ؤجملاللهرسولعهدعلىنلبىكناهكذاوما،المعار!لذوإنه:سعد

.(2)سلمةأبىبنالفهعبد:فقالالقاسمعنغيرهرواه

التلبيةفىيقولونالمشرحونحانماباب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-5191

حذيفة،أبوحدثنا،القاضىالبرمح!محمدبنأحمدحدثناالضفار،الفهعبد

كانواالمشركينإن:قالعباسابنعن،زميلأبىعن،عكرمةحدثنا

"قل!!ر:النبئفيقوللك.شريكلالبيكلبيك:فيقولونبالبيتيطوفون

غفرانك:ويقولونملك.وماتملكه،لكهوشريكإلا:فيقولون.3"

الدارقطنىعللوينظربه.سلمةأبىبناللهعبدعنعجلانابنطريقمن(1475)أحمدأخرجه(1)

منيسمعلماللهعبدأنإلاالصحيحرجالورجاله:223/3المجمعفىالهيثمىوقال.4/385

أعلم.والله،وقاصأبىبنسعد

.2/156الافعىأخرجه(2)

إنكارا،الحقالمستقيمالصحيحالكلامهذاكفاكم:ومعناه،بالتنوينوكسرهاالدالب!سكانروى(3)

.183/4المعلمإكمالينظر.تولهمبهيذيلونكانوالما
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46/5

التلبيةإثرفىالقولمنيستحبمابابالحجكتاب

ومافيهتموأنتليعذبهئمالله!ات!وما:وجلعرالفهفأنزل/:قال.غفرانك

فيهمكان:عباسابنفقال.(33:ا!نفالأ!ي!تغفرونوهممعذبهثمأللاكات

الاستغفار،وبقىجمجرالفهنبئفذهب:قالوالاستغفار.!ي!الفهنبئ؟أمانان

+هأؤليآه!انوأوماائحراسدج!مناعنيصذوتوهمألئهيعذبهمالألهر!وما

عذابوذلك،الاخرةعذابفهذا:قال.،34:الأنفالأائمنقون!إلا7أؤ،لآؤهإن

عكرمةعنمحمدبنالنضرحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجهالذنيا)1(.

.(2)آخرهإلى.غفرانك:قولهمدونمختصراعفارابن

التلبيةإثرفىالقولمنيستح!ثماباب

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-1119

بوأوأخبرنا)ح(كالسببنيعقوبحذثنى،البلخئالفضلبنإسماعيلحدثنا

الشيخأبوحتانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنأحمدبكر

اللهعبدبنالفهعبدحدثنا،كالسبابنحدثنا،رستةابنأخبرنا،الأصبهاض!

بنخزيمةبنعمارةعنيحذثزائدةبنمحمدبنصالحسمعالهالأموئ

رضوانهالفهسألتلبيتهمنفرغإذاكانهف!جمالنبئأن،أبيهعن،ثابت

محمدبنالقاسموسمعت:صالحقالالنار.منبرحمتهواستعاذ،ومغفرته

حديثلفظجمجد.النبىعلىيصفىأنتلبيتهمنفرغإذايؤمركان:يقول

أبىطريقمن5/1691تفسيرهفىحانمأبىوابن،11/150،151تفسيرهفىالطبرىأخرجه(1)

به.حذيفة

.(1185)مسلم(2)
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بالتلبيةصوتهاترفعلاالمرأةبابالحجكتاب

.(1)دمحمبنالقاسمعنالحكايةعبدانابنيذكرولمالأصبهاخ!،

بالتلبيةصوتهاترفعلاالمرأةباب

والتصفيقللزجال"التسبيح:عجيهمالنبىقولطمنمضىبمااستدلالا

"(2)
."ء.

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-9112

داودأبوحدثنامحمد،بنالعباسحدثنامخلد،بنمحمدحدثنا،الحافظ

قالط:عمرابنعن،نافععن،عمربنالفهعبيد)3(عن،سفيانحدثنا،الحفرى

.موقوف.(4)بالتلبيةصوتهاترفعولا،والمروةالصفافوقالمرأةتصعدلا

القفازينتلبسولاإحرامهافىتتنقبلاالمرأةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-1391

عن،الفيثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،الضفارعبيد

نأمرناتأماذا،اللهرسولطيا:فقالطرجلقام:قالطعمربناللهعبدعن،نافع

2/157والثافعى.بهكاسببنيعقوبطريقمن2/238والدارتطنى،(1372)الطبرانىأخرجه(1)

كان:الدارتطنىوعند.صالحقولالطبرانىعندولي!به.زائدةبنمحمدبنصالحطريقمن

نامحمدبنإبراهيماخبرنا:الحديثعقبالثافعىوعند...تلبيةمنفرغإذاللرجليستحب

/4الذهبىوقاللمجر.النبىمحمدعلىيصلىأنالتلبيةمنفرغإذايأمركانمحمدبنالقاسم

جهالة.فيهوالأموى،لينصالح:1790

.(3381-3376)فىتقدم(2)

عبد!.9:مفى(3)

.295/2الدارتطنى(4)
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إحرامها...فىتتنقبلاالمرأةبابالحجكتاب

ولاالقمصتلبسوا"لا:جمي!الفهرسولفقال؟للمحرمالثيابمننلبس

نعلانلهليسأحديكونأنإلأ،الخفافولاالبرانسولاالعمائمولاالشراويلات

ولاالزعفرانمشهالثيابمنشيئاتلبسواولا،الكعبينمنأسفلماالخفين(1)فليلبس

فىالبخارىرواه.(4)"القفازينتلبسولاالمحرمةالمرأة(3)تتنقبولاالوزس)2(،

البخارى:قالسعد.بنالفيثعنالمقرئيزيدبنالفهعبدعن""الصحيح

وابنأسماءبنوجويريةعقبةبنإبراهيمبنوإسماعيلعقبةبنموسىوتابعه

.()والقفازينالنقابفى-نافععنيعنى-إسحاق

ابنالحسنأبوفأخبرنااظ،08/51:عقبةبنموسىحديثوأفا-4191

مهرانبنالعباسبنالحسنحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدان

موسى،عن،ميسرةابنهوحفصحدثنا،سعيدبنسويدحدثنا،(6)الجمال

نلبسهمرناتأماذا:جميرالقهرسولفنادىقامرجلأأن،عمرابنعن،نافععن

:قال:زاد،القيثحديثمنبنحوالحديثفذكر؟الإحرامفىالثيابمن

جبهتها.إلىالجلباب(7)ززبالمرأةيأمرعمربنالقهعبدوكان

."ص،م:"فيلبسىف(1)

.4/54البارىوفتح،173/5النهايةينظربه.يصبغأصفربالي!ننبات:الورص(2)

)تنتقب".:م،4ص،سفى(3)

،3653)الكبرىفىوالنسائى،(833)والترمذى،(1825)داودوأبو،(0306)أحمدأخرجه(4)

به.الليثطريقمن(5878

.(1838)البخارى(5)

.2/83،84الأنابوينظر.ا"الحمال:مفى(6)

"تزر".:4صفى(7)
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إحرامها...فىتتنقبلاالمرأةبابالحجكتاب

.\عقبةبنموسىعنوجماعةالمباركبناللهعبدأيضاورواه

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلىأخبرنا-9115

فضيلحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

5/47لمجماللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسى/عن،سليمانابن

محرمه.وهىالقفازينوتلبسالمرأة2تتنمبأنلهى

بنعمرنصرأبوفأخبرناأسماءبنجويريةحديثوأما-9116

ينمحمدبنالفضلبنعلئالحسنأبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبد

محمدبناللهعبدحدثنا،البغوىهاشمبنإبراهيمأخبرنا،الخزاعئعقيل

رجلقام:قالاللهعبدأن،نافععن،أسماءبنجويريةحدثنى،أسماءابن

فذكرأحرمنا؟إذاالثيابمننلبسأنتأمرناماذا:لمجماللهرسولفنادى

.(3)الليثسحديثمنبنحوالحديث

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-91!أ

حدثنا،سلمةأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،السماكابنعمرو

ا!رأةتتنقب"لا:س!عاططرسولقال،اللهعبدعن،نافععن،جويرية

."القفازينتلبسولا،المحرمة

عنجريجابنطريقمن(2599)خزيمةوابن.بهالمباركابنطريقمن(268")النسائىأخرجه(1)

به.موسىعنالعطارداودطريقمن(96)الفاكهىمحمدأبىحديثفىوهوبه.موسى

"تتقبلا:مفى(2)

به.أسماءبنمحمدبناللهعبدطريقمن-3/128،129التعليقتغليقفىكما-يعلىأبوأخرجه(3)
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إحرامها...فىتتنقبلاالمرأةبابالحجكتاب

الحافظ،الفهعبدأبوفأخبرناإسحاقبنمحمدحديثوأما-9118

حدثيى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدأخبرنا،القطيعئجعفربنأحمدأخبرنا

إسحاقابنعن،أبىحذثنى،سعدبنإبراهيمابنيعنىيعقوبحدثنا،أبى

سمعأنهعمربنالفهعبدحدثنى:قالعمربنالفهعبدمولىنافعحذثنى:قال

الورسصنوماوالنقابالقفازينعنمهنإحرافىالنساءينهى!ي!الفهرسول

معصفر؟الثيابأنواعمنأحئتماذلكبعدولتلبس،الثيابمنوالرعفران

.(1)فخأوقميصأوسراويلأوحلىأوخرأو

نافع:عنالمدينئسعيدبنإبراهيمأيضاورواه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-1991

عن،نافععن،المدينئسعيدبنإبراهيمحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،داود

قال.(3)"القفازينتلبسولات!تفب)2(لا"المحرمة:قال!النبىعن،عمرابن

علىموقوفافعناعنوأتوبنسأبنومالكعمربنالفهعبيدورواه:داودبوأ

القفازين.تلبسولاتتنفب)2(لاالمحرمة:عمرابن

ثئمورس"."ولا:قولىإلىالحديثساقعمربنالفهوعبيد:الشيخقال

القفازين.تلبسولاالمحرمةتتنفب)2(لا:يقولوكان:قال

تتنفب)2(لا:الحافظعلىأبوقال:قالالحافظالفهعبدأبوأخبرنا

.(9148)فىسيأتى(1)

إتنتقب،.:م،4صفى(2)

.(1161)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1826)داودأبو(3)
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إحرامها...فىتتنقبلاالمرأةبابالحجكتاب

الحديث.فىأدر!وقد،عمرابنقولمن.المرأة

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-9120

بنحمادحدثنا،الأشعثأبوحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثا،الحافظ

:قالعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدعن،حسانبنهشامعن،زيد

الدراوردىرواههكذا.(1)رأسهفىالرجلوإحرام،وجههافىالمرأةإحرام

عمر.ابنعلىموقوفاوغيره

حسنبنمؤملبنعلئأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا19-وقد12

بنأيوبحدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،يونسبنمحمدحدثنا،عيسىابن

ابنأحمدبوأأخبرنا،المالينئسعدبوأ.وأخبرناالجملأبومئاليمامحمد

بناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،سفيانبنالحسنحذثنا،عدى

عن،نافععن،اللهعبيدعن،ثقةالجملأبومحمدبنأيوبحدثنارجاء،

قالوجهها".فىإلا(2)مزحالمرأةعلى"ليس:ع!حماللهرسولقال:قالعمرابن

.(3)اذهالجملأبىغيراللهعبيدعنيرفعهأعلمهلا:عدىابنأحمدأبو

العلمأهلعندضعيفالجملأبومحمدبنوأيوبال!ثيخ:قال

المصنفوذكرهموقوفا.ذكرهفيمنهشامعن13/48العللفىوذكرهمرفوغا.2/942الدارقطنى(1)

.4/7المعرفةفى

.1/373النهايةينظر.بالحجالاحرام:فسكونبقممالحرم(2)

مرفوعا،بهرجاءبناللهعبدطريقمن(6122)الاوسطفىالطبرانىوأخرجه.1/349الكامل(3)

عمر.ابنعلىموقوفابهرجاءبناللهعبدطريقمن(13375)الكبيروفى
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48/5

...ولعمنالثوبتلبسالمحرمةبابالحجكتاب

)1(صير:،0،2
هذاروىولمحد،وعيرهمعينبنيحيىضعمهقد،(ظأ09/51،يثبا

والمحفوظمرفوعا)2(،عمربنالفهعبيدعنمجهولآخروجهمنالحديث

.موقوف

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-2291

يزيدعن،شعبةحدثنا،أبىحدثنا،معاذبنالفهعبيدحدثنا،محمدبنبحى

،شاءتماالثيابمنتلبسالمحرمة:قالتعائشةعن،معاذةعن،/ثالريف

علىالثوبوتسدل،تلثمولاتتبرقعولا،زعفرانأوىل!لروهت!مرثوباإلا

بر.3)شاءتإنوجهها

عنهوتجافىوجههافيسترعلومنالثوبت!نجسالمحرمة/باب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأب!أخبرنا-9123

عنزياد،أبىبنيزيدأخبرنا،هشيمحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناداود،

!صالفهرسولمعونحنبنايمزونالزكبانكان:قالتعائشةعن،مجاهد

علىرأسهامنجلبابهاإحداناسدلتبناجازوافإذا،محرماتونحن

.(4)كشفناهجاوزونافإذا،وجهها

،423/1الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالمجلى.اليامىالجملأبومحمدبنأيوبهو(1)

.1/487الميهزانولسان،166/1حبانلابنوالمجروحين،1/133والعديلوالجرح

.2/257والعديلوالجرح،(645)الدارمىتاريخينظر(2)

مختصرا.عائةعن(418)الجارودوابن،(1891)لىاسحاق،(14426)شيبةأبىابنأخرجه(3)

وضعفه.بههثمطريقمن(2691)خزيمةابنوأخرجه.(02124)وأحمد،(1833)داودأبو(4)

.(399)داودأبىضميففىالألبانى
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إحرامها...قبلتختضبالموأةبابالحجكتاب

بنيزيدعنعاصمبنوعلئفضيلبنومحمدعوانةأبورواهوكذلك

مجاهدعن:فقاليزيدعنعنهروىفيماعيينةابنوخالفهم،(1)دايزأبى

.(2)سلمةأمقالت:قال

بالطيبوتمتشطإحرامهاقبلتختضبالمراةباب

:!مجالنبىقولعائشةعنعروةعنالثابتالحديثفىمضىقد

.(3)"بالحجوأهلىوامتشطىرأسك"انقضى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-4291

بنعمرأخبرخ!،مةأساأبوحدثنا،مغاخ!الداالجنيدبنالحسينحدثنا،داود

حدثتهاالمؤمنينأمعائشةأنطلحةبنتعائشةحدثتنى:قالالثقفئسويد

عندالمطئببالسكجباهنافنضمدمكةإلىلمج!النبىمعنخرجكنا:قالت

ينهانا)4(.فلاولجمحج!النبئفيراه،وجههاعلىسالإحدان!عرقتفإذا،الاحرام

،العباسأبىعنعنهروايتهالحافظالفهعبدأبو!رأجازوفيما-9125

عن،عبيدةبنموسىعن،سالمبنسعيدأخبرنا،الشافعىعن،الربيععن

المرأةتمسحأنالسنةمن:قالاديناربناللهوعبدعبيدةبناللهعبدأخيه

به.علىطريقمن2/294والدارقطنىبه.محمدطريقمن(2935)ماجهابنأخرجه(1)

يزيد:3/94الرايةنصبنىالزيلعىوقال.2/295والدارقطنى،(680،934)الطبرانىأخرجه(2)

به.محتجغيرجماعةنىمسلملهوأخرجواحد،غيرفيهتكلم،ضعففيه

.(878،8816،8846)نىتقدم(3)

فىالألبانىوصححهبه.سويدبنعمرطريقمن(24502)أحمدوأخرجه.(1830)داودأبو(4)

.(1615)داودابىصحيح
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ليلا...وتسعىتطوفالمرأةبابالحجكتاب

الشتافعئ:قال.(2)افعوهىتحرمولا،الحناءمنبشىءالإحرامعندايديها

.(3)اهلاحثوكذلك

بنالفهعبدأخبرك!:قالعبيدةبنموسىعنروىوقد:الشيخقال

حناءمنبشىءالمرأةتدلكأنةن!لامن:يقولكانأنهعمرابنعن،دينار

.(4)ألطعتحرمولا،طيبفيهاليسبغسلةرأسهاوتغفف،الإحرامةئ!ش!!

.بمحفوظذلكوليسى

حانتإذاليلاوتسعىتطو!المرأةباب،

عليهارملولا،بالجمال،!شهورة

.(ليلا)نسائهفىلمجدالفهرسولأفاض:قالائهطاوص!عنرؤيناقد

ر!نها:عائشةعنقوىغيربإسنادذلكوروى

الرزاز،جعفربوأأخبرنا،ببغدادبشرانبناالحسينبوأأخبرناه-2619

)بدنها،.:سفى(1)

غفل".:وقيلغفال:رخ،صحاشية9:الأصلحاشيةوفىغفل".:قالأوإغفال:4صفى(2)

لمالتىالغفلالأرضوهى،بملكفيهالأحدأثرلاماالبلادمنوالحفرفالحفا،متقاربوالمعنى

تخلوألاوالمعى.(وعف،لف)غ30/011،39/69العروستاجينظرآثار.بهاوليستتوطأ

أعلم.والله،خضابأوطيبمنالمراة

غفلإ.:قالأو"غفال:وعنده،(2824)عقبالمعرفةفىالمصنفوذكره.ا2/05الشافعى(3)

.257/3النهاية.وعطلعاطلوامرأةالحلى.فقدان:العطل(4)

به.عبيدةبنموصىطريقمن2/272الدارتطنىاخرجهوالأثر

.(9458)فىمنذاصأتى(5)
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ليلا...وتسعىتطوفالمرأةبابالحجكتاب

بنعمروحدثنا،الواسطئمنصوربنالحارثحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا

نأ،عائشةعنمحمد،بنالقاسمعن،القاسمبنالزحمنعبدعن،قيس

معلمجيباللهرسولوزار،ظهيرةالنحريومالبيتفزاروالأصحابهأذن!ي!النبئ

ليلا.نسائه

قالت:،بإسنادهالرحمنعبدعنيساربنإسحالتىبنمحمدورواه

.(1)يومهاخرمنأفاض

يومالطوافأخركي!النبئأنعباسبىوابنعائشةعنالربيرأبووروى

.(2)الليلإلىالنحر

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9127

طالب،أبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنااظ،09/51

عمر،بناللهعبيدعن،جريجابنأخبرناعطاء،بنالوفابعبدأخبرنا

الصفاوبينبالبيتسععالنساءعلىليس:قالعمرابنعن،نافععن

المسيل.بطنفىىع!لاوبالبيتالرمليعنى.(3)والمروة

المدينة.أهلمنالتابعينفقهاءعنورؤيناه

(3868)حبانوابن،(5692،9712)خزيحةوابن،(9731)داودوأبو،(92542)أحمدأخرجه(1)

صلىحين:قولهإلا(1736)داودأبىصحيحنىالألبانىوصححه.بهإسحاقبنمحمدطريقمن

منكر.فهوالظهر.

.(9721)فىمسنذاسيأتى(2)

به.جريجابنطريقمن2/295والدارقطنى،2/176الافعىأخرجه(3)
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49/5

الثيابمنالمحرميلبسمابابالحجكتاب

المحرميجتنبهماأبواب/جماع

الثيابمنالمحرميلبسماباب

بنمحمدبنعلئحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9128

حدثنا،جعفربنالفهعبدبنعلئأخبرنا،أتوببنمحمدحدثنا،سختويه

لمجتلفهارسولأن،بيهأعن،سالمأخبرض!:يقولالرهرئسمعت:قالسفيان

ثوباولا،البرنسولاالشراويل،ولا،العمامةولا،القميصالمحرميلبس"لا:قال

فليقطعهمايجدهمالمفإن،نعلينيجدلالمنإلأالخفينولاوزس،ولازعفرانمشه

."الكعبينمنأسفليكوناحئى

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-2919

:قالواإسرائيلأبىوابنالناقدوعمروخيثمةأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرنى

يلبسما:سئللمجتالنبئأن،أبيهعن،سالمعن،الرهرئعن،سفيانحدثنا

بنعلىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)بمعناهفذكره؟الثيابمنالمحرم

(2):،-صير
.سفيادعنوعمروخيثمةأبىعنمسلئمورواه،اللهعبد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9130

أخبرك!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

سألرجلاأن،عمربنالفهعبدعنحذثهمنافعاأن،وغيرهأنسبنمالك

طريقمن(6852)خزيمةوابن،(6662)والنسائى،(1823)داودوأبو،(5384)أحمدأخرجه(1)

به.سفيان

.(2/1177)ومسلم،(5806)البخارى(2)
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الثيابمنالمحرميلبسمابابالحجكتاب

ولا،القميصتلبسوا)الا:قال؟الثيابمنالمحرميلبسما:لمجرالفهرسول

فليلبسنعلينيجدلااحدإلا،(1)الخفافولا،البرانسولا،الشراويلاتولا،العمائم

الزعفرانمشهشيئاالثيابمنتلبسواولا،الكعبينمنأسفلوليقطعهماالخفين

والوردر")2(.

منصوبىبنيحيىأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-9131

علىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،ال!لامعبدبنمحمدحدثنا،القاضى

وغيرهيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)فذكره.مالك

.(4)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعن

قالا:عمبروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9132

الوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا

منرجلقام:قالعمرابنعن،نافععن،عونبنالفهعبدأخبرنا،عطاءابن

ماجمراللهرسوليا:فقال-المدينةمسجدأبواببعضيعنى-البابهذا

عنجويريةروايةوفى.()مالكحديثمعنىمنبنحوفذكره؟المحرميلبس

"الخمن!.:م،4صفى(1)

وهبابنطريقمن2/135المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(1533)الصغرىفىالمصنف(2)

به.وحدهمالكعن

ماجهوابن،(2673)والنسائى،(1824)داودوأبو،(5308)أحمدطريقهومن،1/324مالك(3)

.(3784)حبانوابن،(2929)

.(1771/1)ومسلم،(4351،5803)الخارى(4)

به.عونابنطريقمن(2683)خزيمةوابن،(2676)والنسائى،(4835)أحمدأخرجه(5)
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الثيابمنالمحرميلبسمابابالحجكتاب

أحرمنا؟)1(إذاالثيابمننلبس!أنتامرناماذا:فقالفنادىرجلقام:نافع

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبواخبرنا-9133

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنعمرحفصأبوحذثش،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(زيدبنحفاد

حدثنا،المقذمئحدثنا،سفيانبنالحسناخبرنا،الفقيهمسعودبنمحمد

صينالفهرسولرجلنادى:قالعمرابنعن،نافععن،أئوبعنحفاد،

:فقالالمسجد-مقذمإلىنافعوأشار-المكانبذاكوهويخطبوهو

ولاالشراويل،يلبس"لا:قالافجاب؟منالمحرميلبس!ما،الفهرسوليا

أسفلفليلبشهمافليقطعهمانعلينيجدلاأحذإلا،الخفينولا،العمامةولا،القميص

حديثلفظ."البرنسولا،وزعفرانوزشمشهالثيابمنشيئاولا،الكعبينمن

؟المحرميلبس!لاما:لمجرالنبئسألرجلاأن:سليمانروايةوفى،المقذمى

قتيبةعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)فذكره."يلبس"لااو،ا51/0:فقال

مختصزا)3(.حمادعن

محفوطصحيخوهو"القباء".:فيهفزا!أئوبعنالثورئسفيانورواه

أئوب:عنالثورئسفيانحديثمن

.(9116)فىتقدم(1)

طريقمن(2675)والنسائى،(4482)وأحمد.بهحمادطريقمن(2682)خزيمةابنأخرجه(2)

به.أيوب

.(5794)البخارى(3)
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الثيابمنالمحرميلبسمابابالحجكتاب

القاسمأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-1349

عبدعن،الدبرئإبراهيمابنيعنىإسحاقحدثنا،الطبراخ!أحمدبنسليمان

حدثنا:قالاموسىبنوبشرالعزيزعبدبنعلئوحدثنا:سليمانقال.الززاق

عن،سفيانعنكلهم،الفريابئحدثنا،مريمأبىابنوحدثنا:قال.نعيمأبو

:فقالكصفالنبىإلىقامرلجرأنعمر،ابنعن،نافععن،أثوب

ولا،القميصيلب!"لا:قال؟الثيابمنالمحرميلبسما،اللهيارسول

ولا،زمحفرانأوورسمشهثوباولاالقباء،ولاالشراويل،ولا،البرنسولا،العمامة

.(1)"الكعبينمنأسفلفيقطعهمانعلينيجدألاإلاالخفينيلب!

50/5"الجامع".فى/سميانعنالعدض!الوليدبناللهعبدرواهوبمعناه

نافع.عنعمربنالفهعبيدرواهوبمعناه

الأصبهانى،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-9135

الجارود،بنعلىبنأحمدحدثنا،الشميخأبوحثانابنمحمدأبوأخبرنا

أخبرنا،بكرأبووأخبرنا)ح(غياثبنحفصحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا

بنحميدحدثنا،بهلولبنيعقوببنيوسفحدثنا،الحافظعمربنعلئ

ابنعن،نافععنعمر،بنالفهعبيدعن،غياثبنحفصحدثنا،الربيع

والسراويلاتوالأقبيةالقميصلبسعنلمجؤاللهرسولنهى:قالعمر

يعنى،ورسأوزعفرانمسهثوبايلبسولا،نعلينيجدألاإلاوالخفين

فىالطبرانىوأخرجه.بهوحدهعلىعنالطبرانىعنعبدانابنعن(2830)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن(5035)الأوسط
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...سراويللبسالإزاريجدلممنبابالحجكتاب

القمصالمحرميلبسأنلمججالفهرسولنهى:الأشخعروايةوفى.المحرم

.(1)ذكرهثئم.والأقبية

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-9136

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

موسىبنهارونحدثنا،الفقيهالنضرأبواخبرش!،الفهعبدابووأخبرنا)ح(

بناللهعبدعن،مالكعلىقرأت:قاليحىبنيحيىحدثناالراهد،

ثوباالمحرميلبسأن!شح!القهرسولنهى:قالانهل!حنهعمرابنعن،دينار

وليقطعهماالخفينفليلبسنعلينيجدلم"من:وقالورسأوبزعفرانمصبوغا

والباقىنهى.كس!الفهرسولأن:الشافعىروايةوفى.(2)"الكعبينمنأسفل

51ورو،مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواهسوالمح!.

.(3)يحيىبنيحىعنمسلم

يجدلمومن،سراويللبسالإزاريجدلممنباب

خفينلبسالنعلين

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-9137

حدثنا،ادمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرئمحمويه

الأشج.طريقمن(2598)خزيمةابنوأخرجه.2/232الدارقطنى(1)

،(5336)أحمدطريقهومن،1/532ومالك،2/471والافعى،(2829)المعرفةفىالمصنف(2)

.(3787)حبانوابن،(2930)ماجهوابن،(2665)والنساثى

.(1771/3)ومسلم،(5852)البخارى(3)
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سواويل...لبسالإزاريجدلممنبابالحجكتاب

خطبنا:قال!عباسابنعن،زيدبنجابرعن،ديناربنعمروحدثنا،شعبة

يجدلمومن،السراويلفليلبسالإزاريجدلم"من:فقال!بعرفاتجمجييهاللهرسول!

،إياسأبىبنادمعن""ادهـص!ح!ىالشمارىرواه.(1)"الخفينفليلبسالنعلين

عيينةابنوتابعه:البخارىقال!.2شعبةعنغندرحديثمنمسلموأخوجه

(3)

.عمروعن

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9138

ابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

ابنسمعت:يقول!الشعثاءأباسمدت:يقول!ديناربنعمروسمعأنه،عيينة

المحرميجدلم"إذا:يقولوهويخطبلمجقهاللهرسول!سمعت:يقول!عباس

"الصحيح"فىمسلمرواهدراويل")4(.لبسإزارايجدلموإذا،خفينلبسنعلين

.()سفيانعنشيبةأبىابنبكرأبىعن

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-9139

بشار،بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

يذكرلم:عمروقال!زاد:.ومعناهبإسنادهفذكره.عيينةبنسفيانحدثنا

به.شعبةطريقمن(3786)حبانوابن،(2526)أحمدوأخرجه.(1536)الصغرىفىالمصنف(1)

.(1781/4)ومسلم،(4318)البخارى(2)

.(0174)عقبالبخارى(3)

سفيانطريقمن(1917)أحمدوأخرجه.ا47/2ىحفا!ئلاو،(2831)المعرفةفىالمصنف(4)

.(.../1781)مسلم(5)
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51/5

...سراويللبسالإزاريجدلممنبابالحجكتاب

."الكعبينمنأسفليكوناحتى"وليقطعهما:عمرابنوقال،القطععباسابن

الاخر)1(.نسخالحديثينأئاظ،ا./51أدرىفلا

عمربنعلئاخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبو/وأخبرنا-9140

،سفيانحدثنا،يزيدبنالعباسحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظ

النعلينيجدلمإذا"المحرم:جم!الفهرسولقال:قالعمرابنعن،عمروعن

نظرواا:عمزووقال:قال."الكعبينمنأسفليكوناحئىويقطعهما،الخفينلبس

عيينةابنعنغيرهورواه(2)؟عباسابنحديثأوعمرابنحديث؟قبلأئهما

نسخعلىديناربنعمروفحملهما)3(قبل.ائهماانظروا:وقالعمروعن

ذلكأنعمرابنعننافغعنوغيرهعونابنروايةفىوبئن،الاخرأحدهما

الشئعثاءأبىعنعمبروعنشعبةروايةفىوبئن،(4)الإحرامقبلبالمدينةكان

عمر.ابنقضةبعدوذلك،()بعرفةكانذلكأنعباصبىابنعنزيدبنجابر

حديثفىذلكلأن؟يقطعاأنأرى:قالفإنهالفهرحمهال!ثتافعئوأفا

وليس،حافأصادقوكلاهما،عباسابنحديثفىيكنلموإنعمرابن

فيهشكوإقا،عنهعزبإفاالآخر-يؤدةلمشيئاالاخرعلىأحدهمازيادة

بنإبراهيمطريقمن(5437)المشكلشرحوفى،2/134المعانى!ئرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.الزيادةبدونثار

.229/2الدارتطنى(2)

أفحملها".:الأصلفى(3)

.(9132،9133)فىتقدم(4)

.(9138)فىتقدم(5)
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...عليهرداءهالمحرميعقدلابابالحجكتاب

المعانى-هذهلبعضعنهيؤدفلمأذاهوإما،عنهسكتوإفا،يؤدهفلم

اختلافا)1(

بنمحمدبنالفهعبدأحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9141

:قالواالفامئشبيببنأحمدبنعلىبنأحمدنصروأبوالمهرجاخ!الحسن

بنأحمدحدثنا،محمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا

:!جعاللهرسولقال:قالجابرعنالزبيو،أبوحدثنا،زهيرحدثنايون!،

مسلمرواه.(2)"سراويلفليلب!قازارايجدلمومن،خفينفليلب!قنعليقيجدلم"من

.(3)!نويبنأحمدعن""الصحيحفى

يغرزولحن،عليهرداءهالمحرميعقدلا:بافي

إزارهفىشاءإنردائهطرفى

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكوأبوأخبرنا-9142

ابنهوسعيدأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبجأخبرنا،الأصثم

عمرابنرأيت:قالطاوسعن،حجيربنهشامعن،جريجابنعن،سالبم

.(4)بثوببطنهعلىحزموقدبالبيتيسعى

.2/841لأما(1)

به.زهيرطريقمن(14465)أحمدأخرجه(2)

.(1179/5)مسلم(3)

طريقمن3/94التغليقفىحجرابنوأخرجه،2/491والافعى،(2833)المعرنةفىالمصنف(4)

يطوفعمرابنطاوسرأى:وفيه،بههامطريقمن(56681)شيةأبىوابن،بهالقاضىبكرأبى

بعمامة.حقوهيندقد
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52/5

...الثيابمنيلبسالمحرمبابالحجكتاب

نأ،أخبرهنافعاأن،متةأبنإسماعيلعن،سعياوأخبرنا:قال-4319

.(1)إزارهعلىطرفهغرزإنما،عليهالثوبعقديكنلمعمرابن

بنمسلمعن،سعياأخبرنا،الشافعئأخبرنا:الاسنادوبهذا-9144

ثوبىطرفئبينأخالف:فقالمعهوأناعمرابنيسألرجلجاء:قالجندب

.(2)دقعتلا:عمربنالفهعبدفقال؟محرموأناأعقدهثئمورامح!من

عن،سالمبنسعيدأخبرنا،الشتافعئأخبرنا:الإسنادوبهذا-4591

"انزع:فقال!(3)أبرقبحبلمحتزمارجلارأىلمججالفهرسولأن،جريجابن

منقطع.هذامزتين)4(.."الحبل

وهو،()!مجالنبىعنح!انأبىبنصالحعنذئبأبىابنأيضاورواه

عمر،ابنأثر/منمضىبماثئم،بالآخريتاكدأحدهماأنإلا،منقطعأيضا

المخيط.معنىفىصارعقدإذابائهثئم

فيهيهللمماالثيابمنيلبسالمحرمباب

.(6)!ابرأبىبنعطاءقاله

.2/015فعىوان،(2834)المعرفةفىالمصنف(1)

طريقمن(15659)شيبةأبىابنوأخرجه.2/015فعىوان،(2835)المعرفةفىالمصنف(2)

به.جندببنمسلم

.(قر)ب25/44العروستاجلرنان.فيهالذىالحبل:الأبرق(3)

.2/150والافعى،(2836)المعرفةفىالمصنف(4)

به.ذلبأبىابنطريقمن(158)المراسيلفىداودوأبو،(15661)شيبةأبىابنأخرجه(5)

.2/015الثافعىأخرجه(6)
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مخيطا...نفسهعلىيطرحأنكرهمنبابالحجكتاب

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-9146

أبىابنحدثنا،منيعبنأحمدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،حيان

إذاالثيابمننلبسكنا:قالىجابرعن،الزبيرأبىعن،جريجابنعن،زائدة

.(1)بطينهوإنما،الممشقونلبس،فيهنهللمماأهللنا

وهوبالتنعيمثوبيهغيرلمجيمالنبئأن،عباسابنمولىعكرمةعنوروينا

ء(2)!و
.(3)""المراسيلفىداودأبواورده.محرم

مخيطانفسهعلىيطرحأنكرهمنباب

ه!ئ!بليلموإنمحرثموهو

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9147

حدثنا،بكربىأبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أنهعمرابنعناو،11/51،نافعحذثنى،عجلانابنعنسعيد،بنيحيى

فقالى:برنس!.:فقلت؟اهذما:فقالى،برنساعليهلقيتفأمحرموهوبردأصابه

.(7)البرنسيلبسأنالمحرمنهى!ماللهرسولىأنعلصتأما،عنىأبعده

طينوهو،بالمشقالمصبوغهو:الممشقوبه.منيعابنطريقمن(2689)خزيمةابناخرجه(1)

.(قش)م26/395والتاج،3/422،4/11عبيدلأبىالحديثغريبينظربه.يصبغأحمر

ابنعنعكرمةطريقمن(01151)والطبرانى.بهعكرمةطريقمن(49941)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.كلاموفيهالحدبحسنوهو،لهيعةابنوفيه:238/3المجمعفىالهيثمىوقالبه.عباس

.(156،157)المراسيل(3)

وصححه.بهنافعطريقمن(1828)داودوأبو.بهسعيدبنيحىطريقمن(5198)أحمدأخرجه(4)

.(1613)داودابىصحيحفىالألبانى
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الثيابمنالمحرمةالمرأةتلبسمابابالحجكتاب

الثيابمنالمحرمةالمرأةتلبسماباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرنا-4891

إسحاقابنعن،أبىحدثنا،يعقوبحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناداود،

سمعالهعمربنالقهعبدعن،حذثنىعمربنالفهعبدمولىنافعافإن:قال

الورسمسوماوالنقابالقفازينعنمهنإحرافىالنساءنهى!اللهرسول

معصفرا؟الثيابألوانمنأحئتماذلكبعدولتلبس،الثيابمنوالرعفران

هذاوروى:اوددبوأقال.(1)اقخأو،قميصاأو،سراويلأو،حلئاأو،خراأو

الورسمسنوما:قولهإلىسلمةبنومحمدعبدةنافععنإسحاقابنعن

.(2)بعدهمايذكرالم.الثيابمنوالزعفران

أبوحدثنا،بكبربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىابووأخبرنا-4991

ذكرت:قالإسحاقبنمحمدعن،عدىأبىابنحدثنا،قتيبةحدثنا،داود

كانعمرابنيعنىالفهعبدأن،الفهعبدبنسالمحذثنى:فقالشهابلابن

أبىبنتصفئةحذثتهثتم-المحرمةللمرأةالخفينيقطعيعنىذلك-يصنع

فىللنساءرخصكانقدلمجمالقهرسولأنحذثتهار!نهاعائشةأنعبيل!

.(3)كلذفترك،الخفين

(0474)أحمدوأخرجه.(1827)داودوأبو،(1282)والمعرفة،(5361)الصغرىفىالمصنف(1)

صحيح.حسن:(1612)داودأبىصحيحفىالألبانىوقالبه.إسحاقبنمحمدطريقمن

.(1827)عقبداودأبو(2)

ابنطريقمن(6862)خزيمةوابن.بهعدىأبىابنعن(4836)أحمدوأخرجه.(1831)داودأبو(3)

.(1616)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.إسحاق
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با!ئلامنالمحرمةالمرأةتلبسمابابالحجكتاب

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-9150

عن،الزهرئعن،عيينةابنأخبرنا،الثافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،الأصم

حتى،الخفينيقطعنأنأحرمنإذاالنساءيفتىكانأنه،أبيهعن،سالم

.(1)هنعفانتهى،يقطعنألاالنساءتفتىأنهاعائشةعنصفيةأخبرته

أخبرنا،الربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،بكرأبوأخبرنا-9151

عن،مسلمبنالحسنأخبرك!:قالجريجابنعن،سعيدأخبرنا،الئافعئ

بنىنساءمنامراةجاءتهاإذعائشةعندكنت:قالتأنهاشيبةبنتصفية

حلفتفلانةابنتىإنالمؤمنيقأئميا:لهافقالت،تملك:لهايقالالدارعبد

تقسممنيقالفؤأمإن:لهار!وق:عائشةفقالت.الموسمفىحليهاتلبسألا

.(2)هلكحلئكلبستإلاعليك

بنمحمدالعباسأبوحدئنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9152

راشد،بنمحمدحدئنا،النضرأبوحدئنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

تلبسما:عائشةسألتامرأةأن،المكىباباهابنعن،لبابةأبىبنعبدةعن

وأصباغهاوبرهاخزهامنتلبس:عائشةفقالت:قالإحرامها؟فىالمرأة

(3)،و
وحليها.

.2/147فسوان،(2839)المعرفةفىالمصنف(1)

.2/150فسوان،(0284)المعرفةفىالمصنف(2)

به.راشدبنمحمدطريقمن(3449)الجعدياتفىالبغوىأخرجه(3)
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53/5

...لبسهوالمحرمةللمحرميجوزلامابابالحجكتاب

الثيابمنلبسهوالمحرمةللمحرميجوزلاما/باب

طيبايعدوماوالزعفرانبالوزسالمصبوغة

جعفرأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-9153

أبىبنحازمبنأحمدحدثنا،بالكوفةالشيباخ!دحيمبنعلىبنمحمد

عن،سفيانعنالعابد،وثابتنعيموأبوموسىبنالفهء/نجيدأخبرنا،غرق

ثوباالمحرميلبسأنجمي!اللهرسولنهى:قالعمرابنعن،دينابىبنالفهعبد

نيم،أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)زعفرانأوبورسمصبوغا

دينار)2(.بناللهعبدعنمالكحديثمنمسلموأخرجه

.(3)رمعابنعنونافعسالمورواه

وجههيغطىأنوله،رأسهالمحرميغطىلا:بافي

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9154

زيد،بنحمادحدثنا،عارمحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الضفارعبيد

معواقفرجلبينا:قالعباسابنعنجبيبر،بنسعيدعن،أيوبعن

فقال،فمات-وقصته:أوفأوقصته-راحلتهعنفوقعبعرفةلمجيوالفهرسول

تخمرواولا،تحنطوهولا،ثوبينفىوكفنوهوسدلي،بماء"اغسلوه:جمع!لفهارسول

به.سفيانطريقمن(5193)أحمدأخرجه(1)

.(9136)فىوتقدم،(1773/1)ومسلم،(5847)البخارى(2)

.(9135-9128)فىتقدم(3)
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...رأسهالمحرميغطىلاباب:الحجكتاب

يحدثديناربنعمرووسمعت:حمادقالملبيا".القيام!يومل!عثهاللهفإن؟رألمه

يومل!عثهالله"إن:وقال،شيئاأيوبحديثمنأنكرفلم،جبيربنسعيدعنبه

لمأنهإلا،عارمالنعمانأبىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)"يلبىالقيامة

كتابفىمضىكماحمادعنمسددعنورواه.(2)ورمعحديثيذكر

الجنائز)3(.

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-9155

وعمرو،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،مسذدحدثنا،إسحافبنإسماعيل

معواقفاكانرجلاأن،عباسابنعنجبير،اظ(اا/51بنسعيدعن

عمرو:وقال.فوقصته:أيوبقال-راحلتهعنفوقع،بعرفةت!عاللهرسول

ثوبين،فىوكفنوهوسدلي،بماء"اغسلوه:ك!يمللهارسولفقال،فمات-قعصتهفأ

قال"ملبيا".:عمرووقال.((يلبىلمعثهاللهفإنرألمط؟تخمرواولاتحنطوه،ولا

نأعلىواتفقا،حرببنوسليمانعارموخالفه،مسذدقالهكذا:إسماعيل

عن.الزبيعأبىعنمسلموأخرجه"مائيا")4(.:قالأيوبوأن.""يلئى:قالعمرا

.(عارئم)قالكماعنهماحقاد

تخمروا"لا:حمادرواهكماعمروعنعيينةبنوسفيانجريجابنورواه

.(6717)فىتقدم(1)

.(1265)البخارى(2)

.(6780)فىوتقدم،(1268)البخارى(3)

.(6780)فىتقدم(4)

.(6717)فىوتقدم،(0612/94)مسلم(5)
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الحجكتاب

.(1)الوجهذكرفيهليس."4دأر

...رأسهالمحرميغطىلاباب

54/5

الوجه:معهفذكر،عمروعنالثورئعنوكيععنوروى

بنيعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-9156

،سفيانعن،وكيعحدثنا،كريبأبوأخبرنا،أبىحدثنى،الثئيباخ!يوسف

أوقصتهرجلاأن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن:ينار،بني/عمروعن

وكفنوهوسدلي،بماء"اغسلوه:لمجزالفهرسولفقال،فماتمحرئموهوراحلته

فى!سلمرواه.(2)"ايئلمالقيامةيومل!عثف!نه؟رأسهولاوجههتخفرواولا،ثوبيهفى

.(3)كريبأبىعن""الصحيح

.(4)هيفالوجهذكردونوكيععننميربنالفهعبدبنمحمدورواه

ذكردونسفيانعنالعدخ!الوليدبناللهوعبدكثيربنمحمدرواهوكذلك

.()الوجه

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبناحمدبنعلئاخبرنا-5719

أبىعن،عوانةأبوحدثنا،مسذدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا

معونحنراحلتهوقصتهرجلأأنعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشر

فىوكفنوهوسدر،بماء"اغسلوه:لمجزلفهارسولفقال،مونمحرلمجرلفهارسول

.(6713،6714)فىتقدم(1)

.(6715)فىتقدم(2)

.(6012/98)مسلم(3)

.(6815)عقبتقدم(4)

.(6714)فىتقدم(5)
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رألممه...المحرميغطىلابابالحجكتاب

51رو."(1)ادبلمالقيامةيوملمعثهاللهفإن؟رأسهتخمرواولاطيبا،تمسوهولا،ثوبيه

كلاهما،ملكابىأعنمسلمورواه،النعمانأبىعن"الصحيح"فىالبخارى

ذكردونبشرأبىعنهشيمحديثمنأخرجاهوكذلك.(2)عوانةأبىعن

.(3)الوجه

إنهثم:شعبةقال،وهشيمعوانةأبىبوفاقمرةبشرأبىعنشعبةورواه

.(4)ووجههرأسهخار!:فقالذلكبعدحدثنى

فيهليس؟الجماعةرواهكماجبيربنسعيدعنعتيبةبنالحكمورواه

.(5)الوجهذكر

نأعباسابنعنجبيربنسعيدعنحئأبىبنإبراهيمورواه-9"أ58

ا!حسشابن!كلأبو.أخبرناه"رأسهتخمرواولاوجهه"وخمروا:قالو!مجالنبئ

عن،الشافعئأخبرنا،الوبيعأخبرنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،القاضى

.(6)فذكره.حئأبىبنإبراهيموزاد:قالعيينةبنسفيان

أخبرنا،العدلالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-9159

(1

(2

(3

س:)ملئئا!.فى

به.عوانةأبىطريقمن(3030)أحمدأخرجهوالحديث

.(1206/010)ومسلم،(1267)البخارى

.(0672)فىوتقدم،(0612/99)ومسلم،(1851)البخارى

.(6722)فىتقدم

.(6724)فىتقدم

طريقمن(1915)احمدوأخرجه.1/270،2/032والثافعى،(0702)المعرفةفىالمصنف

به.سفيان
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...رأسهالمحرميغطىلابابالحجكتاب

بنيحيىحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبو

ربيعةبنعامربنالقهعبدعن،بكرأبىبنالقهعبدعن،مالكحدثنا،بكير

غطىقدصائفيومفىمحرموهوبالعرجرفجنهعفانبنعثمانرأيت:قالاله

أرجوالز)1(.بقطيفةوجهه

يحيىجذىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحابووأخبرنا-5691

القعنبى،أخبرناكشمرد)2(،عمروبنمحمدحدثنا،القاضىمنصوبىابن

:قالمحمدبنالقاسمعن،سعيدابنهويحىعن،بلالبنسليمانحدثنا

وهووجههمغطياريهنهعفانبنعثمانرأىأنهعميربنالفرافصة)3(أخبرخ!

،!(4)

.محرم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-9161

عيينة،بنسفيانأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،سليمانبنالزبغأخبرنا،يعقوب

ثابتبنوزيدعفانبنعثمانأن،أبيهعن،القاسمبنالزحمنعبدعن

:3/1290الأعظمىنسخةوفىعامر".بنالرحمن)عبد:وفيهالليثىيحىبرواية1/354مالك(1)

شرحفىالطحاوىوأخرجه.15/40الكمالتهذيبوينظر.الصوابعلىعامرأ.بنالله"عبد

به.بكرأبىبناللهعبدطريقمن3/14العللفىوالدارقطنى،8/409المشكل

.(7518)فىضطهعلىالكلامتقدم(2)

الحربفىاسمكل:حبيبابنقول7/64فىذكرثم،الأولىالفاءبفتح7/63الإكمالفىذكره(3)

ابنوذكر.ثعلبةبنعمروبنالاحوصابنوهو-رجل-الفرافصةإلاالفاءمضمومفهوفرافصة

.7/63المشتبهتوضيحوينظر.الجاهليهباهلمختصحبيبابنقولأن3/0711التبصيرفىحجر

به.سحيدبنيحىطريقمن(14433)شيبةأبىوابن،327/1مالكأخرجه(4)
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...رأسهتغطيةإلىاحتاجمنبابالحجكتاب

.احرموهموجوههميخفرونكانواالحكمبناو،12/51ومروان

اللهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-9162

،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،البصرئ

ويغطى،ثيابهويغسل،المحرميغتسل:قالد!جبهجابرعن،الزبيرأبىعن

نائم.وهووجههويغطى،الغبارمنانفه
+(2)

عمر:ابنوخالفهم

نجيد،ابنعمروأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرأخبرنا-6319

نأ،نافععن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

.(3)المحرميخمرهفلا،الرأسمنالذقنفوقما:يقولكانعمربنالفهعبد

إلىأومخيطلبسأورأسهتغطيةإلىاحتاجمنباب

وافتدىللضرورةذلكفعلطيبئفيهدواء

وروى،اللهشاءإنهذابعديردالذىعجرةبنكعببحديثاستدلالا

محباس.وابنعمرابنعنذلكفى

وافتدىحلقهللأذىرأسهحلقإلىاحتاجمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9164

ابنطريقمن(43741)شيبةأبىابنوأخرجه.7/142والشافعى،(2842)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الزبيرأبىطريقمن(14434)شيبةابىابنأخرجه(2)

.327/1مالك(3)
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55/5

...رأسهحلقإلىاحتاجمنبابالحجكتاب

يوسف،بنالفهعبدأخبرناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

أبىبنالزحمنعبدعنمجاهد،عن،قيسبنحميد/عن،مالكأخبرنا

هواقك؟".آذاك"لعلك:قالجم!الفهرسولعن،عجرةبنكعبعن،ليلى

أئابم،ثلاثةوصم،رأسك"احلق:!الفهرسولفقال.الفهرسوليانعم:فقلت

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"ةاثيانسكاو،مساكينستةأطعغأو

.(2)يوسفبنالفهعبد

أبوحدثنا،العدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-6519

أخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثناالشئيباك!،يعقوببنمحمدالفهعبد

عن،الجزرئالكريمعبدعن،أنسبنمالكحدثناالوليد،بنالحسين

معكانائه،عجرةبنكعبعن،ليلىأبىبنالزحمنعبدعنمجاهد،

يحلقأنجم!القهرسولفأمره،رأسهفىالقملفآذاهمحرماجمفهالفهرسول

وأشعير،(3)مدينمسكينيلكل،مساكينستةأطعئمأو،أيابمثلانةصم":لوقا،سهرأ

النيسابورئالوليدبنالحسينجؤده.(4)"كنعأجزافعلتذلكأئشاة،انسك

مالك.عن

به.التنيسىيوسفبناللهعبدطريقمن(220)الطبرانىوأخرجه.417/1مالك(1)

.(4181)البخارى(2)

منا.أمد:مفى(3)

والنسائى،(18106)وأحمدبه.المصنفطريقمن36/454تاريخهفىعساكرابنأخرجه(4)

به.مالكطريقمن(2851)
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...رأسهحلقإلياحتاجمنبابالحجكتاب

ذكردونمالكعنجماعةورواه.(1)مالكعنوهبابنرواهوكذلك

.غيرهدونالوليدبنالحسينروايةفىالشعيروذكر.(2)إسنادهفىمجاهد

أبوحدثنا،""المناقبكتابفىالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9166

أخبرنا،الشتافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

عن،ليلىأبىابنعن،مجاهدعن،الكريمعبدعن،عيينةابنيعنىسفيان

بنإسماعيلأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(.عجرةبنكعب

أبىابنعن،سفيانحدثنا،عمرأبىابنحدثنا،خبيبأبوحدثناأحمد،

عن،ليلىأبىابنعنمجاهد،عن،الكريموعبدوحميدوأيوبنجيح

مكةيدخلأنقبلبالحديبيةوهوبهمزجمحماللهرسولأن،عجرةبنكعب

:فقال،وجههعلىيتهافتوالقمل،لهقدرتحتيوقدوهو،محرموهو

ستهبينفرقاوأطعئم،رأسك"فاحلى:قال.نعم:قلت."؟هذههوامك"أتؤذيك

بىأبناوقالنسيكة".انسكأو،أيامثلاثةصئمأواصع-ثةثلاوالفرق-مساكين

"الصحيح"فىمسلمرواهعمر.أبىابنحديثلفظ.(3)"ةاثلاذبح"أو:نجيح

نجيحأبىابنعنأخرأوجهمنالبخارىوأخرجهعمر،أبىابنعن

(4)!ء
.وايوب

.(9880،15801)فىمسنذاسيأتى(1)

.(9881)فىمسنذاسيأتى(2)

.(7792)فىوتقدم.(470)المأثورةالسننفىالثافعى(3)

.(5914،0914)والبخارى،(1012/83)مسلم(4)
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...رأسهحلقإلىاحتاجمنبابالحجكتاب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-6719

بنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدواخبرنا.قال:قتيب!بنإسماعيل

بنيحيىحدثنا:قالواكشمردعمروبنومحمدالتركمحمدبنوجعفريحيى

الرحمنعبدعن،قلابةأبىعن،خالدعن،الفهعبدبنخالدأخبرنا،يحى

الحديبيةزمنبهمزجموالفهرسولأن،عجرةبنكعبعن،ليلىأبىابن

لمجم:الفهرسوللهفقال.نعماظ(51/12:قالرأدك؟".هوام"آذاك:لقال

ستةتميرمنآصعثلاثةأطعئمأوأثابم،ثلاثةصئمأونسكا،اذبحثئم"احلق،

(2)

يحيى.بنيحسىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"مساكين

.(3)ليلىأبىبنالزحمنعبدعنالشعبئرواهوبمعناه

بنكعبعنليلىأبىبنالزحمنعبدعنعتيبةبنالحكمورواه-6819

حتى،الحديبيةعامجمدالفهرسولمعوأنارأسىفىهوائمأصابنى:قالعجرة

فنىأءبهأؤضلصامنكمكان!فن:فئوجلعزالفهنزلفأ،بصرىعلىتخؤفت

وصئم،رأدكاحلق":كالىفقالجموالفهرسولفدعاخ!.(196:القرةأيةلاازأشهء!

ثمرأسىفحلقت."شاةانسكأو،زبيبمنفرقامساكينستةأطعغأوأيايم،ثلاثة

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبو.أخبرناهنسكت

،إسحاقابنعن،أبىحدثنا،يعقوبحدثنا،منصوربنمحمدحدثنا،داود

،(17181)وأحمد.بهاللهعبدبنخالدطريقمن(3986)حبانوابن،(1856)داودأبرأخرجه(1)

به.الحذاءخالدطريقمن(2676)خزيمةوابن

.(1120/84)مسلم(2)

.(9985)فىمسنداصياتى(3)
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...رأسهحلقإلىاحتاجمنبابالحجكتاب

.(1)فذكره.عتيبةبنالحكمعن،صالحابنيعنىأبانحذثنى

بكرأبوحدثنا،الزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-9169

محمدبنجعفرحدثنا،بالبصرةالعسكرئمحمويهبنأحمدبنمحمد

بنالزحمنعبدعن،شعبةحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،القلانسئ

عجرةبنكعبإلىقعد!:يقولمعقلبنالفهعبدسمعت:قالالأصبهاخ!

ئن!ففدية:تعالىقولهعنفسألته-الكوفةمسجديعنىالمسجد-هذافى

علىيتناثروالقمل!والفهرسولإلىحملت:قال!فلق!أوصدقؤأو!يار

لا.:فقلت."؟ةاشأفتجدهذا،منكبلغالجهدأرىكنت"ما:فقال،وجهى

طعابم،منصاعنصفمسكيننلكل،مساكينستةأطعمأوأيابمثلاثة"صم:فقال

.(2)ةفاعلكموهى،خاضةفئالايةهذهفنزلت:كعبقال."رأسكواحلق

عنآخروجهمنمسلموأخرجه،ادمعن""الصحيحفىالبخارئرواه

(3)ري،
شعبه.

هذافىكعبعنمعقلبنالفهعبدعنالشعبىعنأشعثورواه

.4تمر"منآصعثلاثةمساكينستة"أطعم:قالالحديث

به.الحكمطريقمن(08181)أحمدوأخرجه.(1860)داودأبو(1)

وابن،(4113،03111)الكبرىفىوالنسائى،(1816)والبخارى،(18109)أحمدأخرجه(2)

به.شعبةطريقمن(3985،3987)حبانوابن،(3079)ماجه

.(1021/85)ومسلم،(1754)البخارى(3)

صحيح.حن:وقال،(2973)والترمذى،(18123)أحمدأخرجه(4)
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56/5

جاهلأ...وطيبهالمحرملبسبابالحجكتاب

لإحرامهناسيااوجاهلاوطيبهالمحرملبس/باب

بنمحمدبنالفهعبدأحمدوأبوالحافظالفهعبدأبواخبرنا-9170

أبوحدثنا:قالوامئالفاأحمدبنعلىبنأحمدنصروأبوالمهرجاخ!الحسن

بنيزيدأخبرنا،الفهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبد

بنصفوانعن،رباحأبىبنعطاءأخبرنا،يحيىبنهفامأخبرنا،هارون

وعليهجبةوعلميهبالجعرانةوهولمج!النبئأتىرجلاأن،بيهاعن،مئةأبنيعلى

كيف،اللهرسوليا:فقالالضفرة-أثر:قالاو:هفامقال-الخلوقاثر

فستر:قالجمج!.النبىعلىالفهفأنزل:قالعمرص!؟فىأصنعأنتأمر:س

نزلوقدجمج!الفهرسولرايتقدأنىلووددت:يقوليعلىوكان:قال.بثوب

عليهنزلأوقدجمج!لفهارسوللىإتنظرأنيسزكأ:عمرفقال:قال.الوحععليه

قالغطيط-ولهإليهفنظرت،الثوبطرففرفع:قال.نعم:قلتالوحع؟

؟العمرةعنالشائل"أين:قالعنهسرىفلفاالبكر-كغطيط:احسبه:هظم

فىواصنع-الصفرةأثر:قالأو-الخلوقأثرعنكواغسل،الجئةهذهعنكاخلع

.(1)"كبحفىتصنعكماعمرتك

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنحه،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7119

.ومعناهبإسنادهفذكره.هفامحدثنا،فزوخبنشيبانحدثنا،نصربنمحمد

:قالأو-الصفرةعنكاغسل؟العمرةعنالشائلأاين:قالعنهسزىفلفا:قال

به.همامطريقمن(1819)داودأبوأخرجه(1)
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جاهلأ...وطيبهالمحرملبسبابالحجكتاب

.(1)"حجكفىصانعأنتماعمرتكفىواعحنغ،جبمكعنكواخلع-الخلوقأثر

نعيمأبىعنالبحارىورواه،فؤوخبنشيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه

.(3)ءاطععنجريجابنحديثمنوأخرجاه،(2)همامعنالوليدوأبى

زكرئاوأبوالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9172

الربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإسحاقأبىابن

أبووأخبرنا)ح(سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبناو(13/51

أبىبنإبراهيمحدثنا،يوسفبنيعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبد

عطاء،عن،ديناربنعمروعن،سفيانحدثنا،عمرأبىابنأخبرنا،طالب

وأنابالجعرانةوهورجلكجمالنبئأتى:قال!أبيهعن،يعلىبنصفوانعن

فقال!:،بالخلوق4متضمخوهوجبة-يعنى-مقطعاتوعليهلمجوالنبىعند

"ما:كجحمالنبئفقال!.بالخلوقمتضفخوأنا،هذاوعلئبالعمرةأحرمتإنى

هذاعنىوأغسل،الثيابهذهعنىأنرخ:قال!."؟كجحفىصمانعاكنت

لفظ.()"عمرتكفىفاصنعهحجكفىصانعاكنت"ما:لمجفهالنبئفقال!.الخلوق

وأخرجه،عمرأبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواهعمر.أبىابنحديث

به.فروخبنشيبانطريقمن(3779)حبانابنوأخرجه.204/؟الدلائلفىالمصنف(1)

.(1789،1847)والبخارى،(1801/6)مسلم(2)

.(1801/8)ومسلم،(5361)البخارى(3)

.(خم)ض1/262المحيطوالقاموس،2/59الأنوارمارق.متلطخ:متضمخ(4)

والشالى،(17965)واحمد.بهعمرأبىابنطريقمن(836)الترمذىوأخرجه.2/521الافعى(5)

به.سفيانطريقمن(2671)خزيمةوابن،(2708)
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57/5

...جبةأوقميصفىيحرمالرجلبابالحجكتاب

(1)ء
.عطاءعنمعروفابىبنورباحسعدبنقيسحديثمنأيضا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-9173

ابنيعنىمحمدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنمحمدابوحدثنا،يعقوب

القرشىمئةأبنيعلىعن،عطاءعن،سليمانأبىبنالملكعبدحدثنا،عبيد

معهنحنفبينا،(2)آنالقرعليهنزلإذاجميرالنبئيرييىأنزءجهعمرسألت:قال

إنى،اللهرسوليا:فقال،زعفرانمنردعبهاجئةعليهرجلأتاهإذسفرفى

وأنزللمجو،النبئعنهفسكت.منىيسخرونالناسوإن،بالعمرةأحرمت

فقام."؟العمرةعنالسائل"أين:قالثئم:قال.الحديثفذكر.الوحئعليه

أحرمتاذاحجكفىصانعاكنتوماهذه،جئتكعنك"انزع:فقال،الزجل

فيه.يعلىبنصفوانيذكرفلمبإسنادهالملكعبدقضر.(3)"عمرتكفىفاصنعه

جبة،أوقميصيىفىيحرمالرجلباب/

(4يشقهاولانزعافينزعها4

مرهيأولمينزعهاأنالجئةصاحبأمرجميرالفهرسوللأن:الشافعئقال

.(بشقها)

.(10،9،7/1180))1(مسلم

)الوحى،.:سفى(2)

(6722)خزيمةوابن،(2394)الكبرىفىوالنسانى،(835)مذىوالتر،(41796)أحمدأخرجه(3)

.(668)الترمذىصحيهحفىالألبانىوصححهبه.الملكعبدطريقمن

يشقهماإ.ولاافينزعهما:،مسفى(4-4)

.2/531الأم(5)
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...جبةأوقميصفىيحرمالرجلبابالحجكتاب

بناللهعبد،!أخبرنافوركبنالحسنبنمحمدبكرأبووأخبرنا-9174

عن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

أثرعليهاجئةعليهرجلارأىلمجي!النبئأن،منيةابنيعلىعن،عطاءعن،قتادة

."حجكفىتجعلماعمرتكفىواجعل،عنك"اخلعها:فقال،صفرةأوخلوق

عروالله،فسا!هذا:قال"شفها".:قالأنهنسمعكنا:لعطاءفقلت:قتادةقال

الفساد)1(.يحمثلاوجل

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-9175

عطاء،عن،(2)رشبأبىعن،عوانةأبوحدثنا،عيسىبنمحمدحدثنا،داود

يعلى،بنصفوانعنعطاء،عن،الحخاجعن،وهشيمأمئة.بنيعلىعن

رأسه.منفخلعها."جئتك"اخلع:ه!عالنبئفقال:قال.القضةبهذهأبيهعن

.(3)الحديثوساق

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-9176

الليث،حدثناالهمداك!)4(،موهببناللهعبدبنخالدبنيزيدحدثنا،داود

:قال:فيهقال،الخبربهذاأبيهعن،يعلىابنعن،رباحأبىبنعطاءعن

ثلاثا.أومزتين،ويغتسلنزعاينزعهاأنم!عالفهرسولفأمره

.(0421)الطيالسى(1)

.(11844)الأشرافتحفةوينظر"ثير".:حاشيتهاوفى"بسر".:سفى(2)

منكر.فإنه.رأسهومن:قولهدون(4061)داودبىأصحيحفىالألبانىوصححه.(0182)داودأبو(3)

لما."الهمذانى:م،سفى(4)
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الحجكتاب

.(1)الحديثوسالتى

باساالريحانبشميرلممنباب

بأساالريحانا!شبيرا!لمنباب

بنوالعباسالبصرئعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-9177

عبيد،بنيعلىأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا:قالاقوهياربنمحمد

بأسايرىلاكانأنه،عباسابنعن،عكرمةعن،أيوبعن،سفيانحدثنا

.(2)الريحانبشئمللمحرم

للمحرمشمهحرهمنباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7819

الوقابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

يسألالفهعبدبنجابرسمعأنه،الزبيرأبىعن،جريجابناخبرنا،عطاءابن

.(3)ال:فقال،والذهن،والطيب؟المحرمايشفه:الريحانعن

حدثنا،العباسأبوحدثنا:قالاسعيدوابوالفهعبدأبووأخبرنا-7919

ابنعن،نافععن،أئوبعنسعيد،أخبرنا،الوفابعبدأخبرنا،يحمى

.(4)للمحرمالزيحانشتميكرهكانأنه،عمر

أبيه.عنمنيةابنعنعطاءطريقمن(4237)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(1821)داودأبو(1)

.(1605)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

شيبةأبىوابنبه.سفيانطريقمن-48/3التعليقتغليقفىكما-نصوربنسعيداخرجه(2)

به.أيوبطريقمن(14803)

به.جريجابنطريقمن(14811)شيبماأبىابناخرجه(3)

به.ايوبطريقمن(01481)شيةأبىابنأخرجه(4)
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...رأسهمخيرجسدهيدهقالمحرمبابالحجكتاب

رأسهغيرجسدهيدهنالمحرم:بافياظ،13/51/

بطيبليسبماولحيته

عليهماقراءةعمروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-9180

العباسأبوحدثنا:قالواإملاءالأصبهاك!يوسفبناللهعبدمحمدوأبو

سلمةأبوأخبرناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

ابنعن،جبيربنسعيدعنفرقد،عن،سلمةبنحمادأخبرنا،الخزاعئ

لم.(1)مطيبغيريعنى.محرموهومقتتغيربزيتاذهنلمجمالنبئأن،عباس

.تفسيرهيوسفابنيذكر

عنسلمةبنحمادعنشاذانعامربنالأسودورواهأحمد:الإمامقال

تفسير)2(.غيرمنفذكرهعمر.ابنعنسعيدعنفرقد

السكرئالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-9181

مادئ،الرمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

مرةعنالشئعثاء،أبىبنأشعثأخبرك!،سفيانأخبرنا،الززاقعبدحدثنا

:فيقولأرجلسا،تشققتوقدمحرمونونحنذربأبىنمركنا:قاذالشئيبانى

ادهنوها.

به.حمادطريقمن(2854)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

(2652،2653)خزيمةوابن،(3083)ماجهوابن،(962)والترمذى،(4783)أحمدأخرجه(2)

عنالسبخىفرقدحديثمنإلانعرفهلاغريبحديث:الترمذىوقال.بهسلمةبنحمادطريقمن

.الناسعنهوروى،السبخىفرقدفىسعيدبنيحيىتكثموقدجبير،ينسعيد
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أغبر...اشعثالحاجبابالحجكتاب

الإحرامبعدولحيتهرأسهيدهنفلاأغبر،أشعثالحاجبابئ:

العباسأبوحدثنا،أصلهمنالسلمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-9182

أبوغزوانبنالرحمنعبدحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،الأصم

حدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا.إسحاقأبىبنيونسحدثنا،نوح

نعيمأبوحدثنا،نصربنمحمدبنأحمدحدثناهاض!،بنصالحبنصحمد

هريرةأبىعنمجاهد،عن،إسحاقأبىبنيونسحدثنا،دكينبنالففر/

فيقولالشماءأهلعرفاتبأهلل!اهىتعالىالفه"إن:جمتاللهرسولقال:قال

:(1)فيقولنوح.أبىروايةوفىغبرا".شعثاجاءونىى،4عباإلىانظروالهم:

.(2)"ءالؤهعبادىإلى"انظروا

بنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأروأخبرنا-9183

إبراهيمعن،سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،تمتامحدثنا،راف!ئصلاعبيد

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا)ح(الخوزئ

يونس،بنعيسىحدثنا،خشرمبنعلئحدثنا،الفربرئيوسفبنمحمد

قعدنا:قالجعفربنعئادبنمحمدحذثى،الخوزئيزيدبنإبراهيمعن

:فقاللمجج!النبىإلىرجلقام:عمرابنفقال،الحبئفتذاكرناعمرابنإلى

"الزاد:قال؟ال!بيلما:فقالآخروقامالئكل"."الشعث:!الا!ىافي؟ط

"لهم،.:مفىبعده(1)

طريقمن(3852)حبانوابن،(4708)وأحمد.بهنعيمأبىطريقمن(2839)خزيمةابنأخرجه(2)

الصحيح.رجالورجاله:3/252المجمعفىالهبئمىوقال.بهإسحاقأبىبنيونس
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الخبيصياكلالمحرمبابالحجكتاب

"العج:قال!؟أفضلالحبئأى،اللهرسول!يا:فقالاخروقام."والراحلة

عبادبنمحمدعن:قال!عبدانابنروايةوفى،المالينىحديثلفظوالثج".

والباقى."التفلالغبر"الأشعث:وقالعمر.ابنعن،المخزومىجعفرابن

.(1)بمعناه

الخبيص)2(يأكلالمحرمباب

توبةأبىبنجعفربنأحمدأخبرنا،المشاطبكرأبوأخبرنا-9184

بنحىحدثنا،الآملئالنجارالفضلبنمحمدبكرأبوحدثنا،الصوفئ

ه!لعمرابنعن،نافععن،ليثحدثنامعتمر،حدثنا،عربىبنحبيب

أبىبنليث.(4)المحرميأكلهالمصفروالخشكنانج)3(بالخبيصبأسلا:قال!

.()بالقوىليسسليم

بطيبليسالعصفو/باب

عمرابنعننافععنيساربنإسحاقبنمحمدروايةفىمضىقد

،8697)فىوتقدم.تركوهإبراهيم:18"3/4الذهبىوقال.228/1الكاملفىعدىابن(1)

1187).

.(صب)خ17/542التاج.والسمنالتمرمنتعملحلوى:الخبيص(2)

بالسكروتملا،الحنطةدقيقخالصمنتصنعخبزةتعنىفارسيةوهى،الخشكنانهو:الخشكنانج(3)

.1/245الوسيطالمعجم.وتقلىالفستقأوواللوز

أبىابنوأخرجه،الخشكنانج:منبدلا.الخشتنان:وفيه،لمسدد4/132الخيرةإتحاففىعزاه(4)

به.ليثطريقمن(13260)شيبة

.(532)عقبتقدم(5)
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الحجكتاب

النساء:فىمرفوعا

.(1)"ازخأو

بطيبليسالعصفرباب

معصفرا،الثيابألوانمنأحئتماذلكيعد"ولتلب!ق

المهرجاك!،الحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-9185

ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكربوأأخبرنا

بكر،أبىبنتأسماءعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مالكحدثنابءجر،

فيهاليس،محرمةوهىالمشبعات)2(المعصفراتتلبسكانتأنها

وابنإسماعيلبنوحاتمأسامةأبووخالفه،مالك!واههكذا.(3لمزعفران

.الحجاجبنمسلمقالهأسماء.عنفاطمةعنامهتعنفرووه،نمير

حدثنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبأخبرنا-9186

او،14/هأأبوحدثناعبيد،بنيونسابنعبيدابواخ؟دح،مكرمبنالحسن

الموردةالثيابتلبسكانتعائشةأن،مليكةأيابنعنالخراز،عامبر

.(4محرمةصوهىالخفيفبالعصفر

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوواخبرنا-9187

.(9118،9148)فىتقدم(1)

غريبتفسيرينظر.لونهبعضيذهبلاأىصبنها،ينفضلاالتىأى:المشبعاتالمعصفرات(2)

والتاج،2/311مالكالإماممرطأعلىالزرقانىوشرح،317/1،318حبيبلابنالموطأ

.(ضفن)82/19

ولي!،4/250المعانىشرحفىوالطحاوى،147/2انفعىطريقهومن،326/1مالك(3)

.المشبعات:عنده

بنالحشنأبىطريقمن3/50التغيقفىحجرابنوأخرجه.(483)جزئهفىالرزازجعفرأبو(4)

به.بشران
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بطيبليسالعصفربابالحجكتاب

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

لا:يقولسمعهأنهجابرعن،الزبيرأبىعن،جريجابنعن،سالمبنسعيد

المعصفر)1(أرىلا،المعصفرةالثيابوتلبس،الطيبثيابالمرأةتلبس

.(2)ابيط

الربيع،أخبرنا،العباسأبوحدثنا،الحسنابنبكرأبووأخبرنا-8819

عمرأبصر:قالجعفرأبىعن،عمروعن،عيينةابنأخبرنا،الشئافعىأخبرنا

،محرموهو3مضرجينثوبينجعفربناللهعبدعلىز!بهالخطابابن

يعلمناأحداإخالما:ز!نهطالبأبىبنعلئفقال؟الثيابهذهما:فقال

ز!به)4(عمرفسكت.السنة

وهنالمعصفراتيلبسنكنعمرابننساءأننافععنوروينا

(5)!يا،
.محرما!

عن،الصباحبنمحمدعن""المراسيلفىداودأبووروى-9189

إلىامرأجاءت:يقولمكحولاسمعت:قالحوشببنعلىعنالوليد،

الحبئ،أريدإنىالفهرسوليا:فقالتبعصفر،مشئعبثوبلمجصاللهرسول

.أخبرناهفيه""فأحرمى:قاللا.:قالت."؟غيره"لك:قالهذا؟فىفأحرم

)العصفرإ.:م،4صقفى(1)

.147/2والثافعى،(2859)المعرفةفىالمصنف(2)

.3/81النهاية.بالمشبعصبغهمالي!:أى:مضرجان(3)

.147/2والثافعى،(2858)المعرفةفىالمصنف(4)

به.نافعطريقمن(13022)شيبةأبىابنأخرجه(5)
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...المصبوغلبسكرهمنبابالحجكتاب

الفؤلؤممئى،علئأبوحدثنا،الذاودئالحسينأبوأخبرنا،محمدابنبكرأبو

.(1)فذكرهداود.أبوحدثنا

الإحرامفىطيببغيرالمصبوغلبسحرهمن/باب

واحذالصغأنإدفيذهبالجاهليراهأنمخافة

بالطيبالمصبوغفيلبس

جعفربنمحمدبكرأبوحدثناالمهرجاخ!،أحمدأبوأخبرنا-9195

نافع،عن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

عمرأن،عمربنالفهعبديحذثز!نهالخطاببنعمرمولىأسلمسمعأنه

فقال،محرموهومصبوغاثوبااللهعبيدبنطلحةعلىرأىزخهالخطابابن

المؤمنينأميريا:طلحةفقال؟طلحةياالمصبوغالثوبهذاما:ز!بهعمرله

بكميقتدىأئمةالرهطأئهاإبمم:ز!نهالخطاببنعمرفقال.(2)ردمهوإنما

قداللهعبيدبنطلحةإن:لقالالثوبهذارأىجاهلارجلاأنفلو،الناس

هذهمنشيئاالزهطأئهاتلبسوافلا،الإحرامفىالمصئغةالثيابيلبسكان

المصئغة)3(.الثياب

محرمينغيرحانواوإبئللرجالالمعصفرلبسحراهيةباب

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-1919

.(951)المراسيل(1)

.2/031الزرقانىوشرح،4/309،345النهايةينظر.المتماسكالأحمرالطين:المدر(2)

به.إبراهيمبنمحمدطريقمن(2860)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.1/326مالك(3)

-478-



...للرجالالمعصفرلبسكراهيةبابالحجكتاب

)ح(هشامحدثنابكر،(1)نباللهعبدحدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثنا

الحسنأخبرنا،اللهعبدابنبكرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

عن،أبىحدثنى،هشامبنمعاذحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،سفيانابن

نأ،أخبرهمعدانابنأن،الحارثبنإبراهيمبنمحمدحذثنى:قاليحيى

علئرأى:قالأخبرهالعاصبنعمروبنالفهعبدأن،أخبرهنفيربنجبير

تلبشها")2(.فلاالكفارثيابمنهذه"إن:فقالمعصفرينثوبينك!قهاللهرسول

حدثه،معدانبنخالدأن،عبدانابنروايةوفى،الفهعبدأبىحديثلفظ

ء(3)المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.أصفرينثوبين:وقال

روايةنحوكثيرأبىبنيحيىعنيحيىبنوهمامالمباركبنعلئورواه

.(4)يحيىعنأبيهعنهشامبنمعاذ

ذلكأنفأخبرإبراهيمبنمحمدعنيسابىبنإسحاقبنمحمدورواه

:محرموهوكان

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه-9192

عن،إسحاقبنمحمدعن،الأعلىعبدحدثنا،الرقامعياش!حدثنا،تمتام

جبيرعن،حذثهالكلاعئمعدانبنخالدأن،الحارث!بإبراهيمبنمحمد

.14/340الكمالتهذيبوينظر.إ!أبى:مفىبعده(1)

.(6038)فىوتقدم،الأولبالاسناد(072)الادابفىالمصنف(2)

.(0772/27)مسلم(3)

من(8536)عوانةوأبو.بهالمباركبنعلىطريقمن(.../0772)ومسلم،(6536)أحمدأخرجه(4)

به.يحىبنهمامطريق
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...للرجالالمعصفرلبسكراهيةبابالحجكتاب

ببيتالعاصبنعمروبنالفهعبدمعلجالسىإنى:قالالحضرمىنفيرابن

فقال،،و51/114ثيابهمعصفربعليهرجلطلعإذ،المسجدفىأو،المقدس

فنهاخ!جمع!الفهرسولعلئفرآهالثوبهذامثلفىأحرمت:عمروبنالفهعبد

.غيرهصنعتأنىولوددت،صنيعابهفصنعتالبيتإلىرجعتثئم،لبسهعن

فيه.طرحتهثئمتنورالهأوقدت:قال؟صنعتائذىما:قلت:قال

:للنساءبذلكبأسلاانهفأخبر،جذهعنابيهعنشعيببنعمروورواه

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9193

بنعيسىحدثنامسذد،حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

:قالجذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،الغازبنهشامحدثنا،يونس

ثئم:قال،صلاتهفىالحديثفذكرأذاخر.ثنئةمنلمجزالقهرسولمعهبطنا

فعرفت."؟عليكالزيطةهذه"ما:فقال،بعصفرمضزجةريطةوعلئإلئالتفت

:فقال،الغدأتيتهثئمفيهفقذفتهالهمتنورايسجرونوهمأهلىفأتيت،كرهما

/لافإنه!؟أهلكبعضكسوتهاأفلا":!ال،فاخبرتهالزيطة؟".فعلتماالفهعبد"يا

لمسذد.والففظللنساء")1(.بذلكبأس

:غيرهدونعنهبالنهىيختصنأنهإلىيشيرهب!م!لطالبأبىبنعلئوكان

قالا:إسحالتىأبىابنزكرتاوأبوالحافظالفهعبدأبواخبرناه-9194

الفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

.(6039)فىتقدم(1)
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...للرجالالمعصفرلبسكراهيةبابالحجكتاب

بنإبراهيمعن،عثمانبنالضحاكحدثنا،فديكأبىابنحدثنا،الحمصئ

ل!!جبهطالببىأبنعلئأن،عباسبنالفهعبدعن،أبيهعن،حنينبناللهعبد

لبسوعن،الذهبتختمعن-نهاكم:أقولولاك!يه!-الفهرسولنهاخ!:قال

مسلمرواهراكعا)2(.القراءةوعن،المعصفرمنالمفذم)1(لبسوعن،الق!ى

.(3)فديكأبىابنعناللهعبدبنهارونعن""الصحيحفى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9195

بناللهعبيدأخبرنا،قادمبنعلئحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

خرج:لمحالهريرةأبىعن،عفهعنمدينئ--موهببنالرحمنعبد

عندها،فباتبامرأتهجعفربناللهعبدبنمحمدوابتنى،حاجار!عنهعثمان

فرآه:قاليروحوا.أنقبل(4)بمللوهمالناسفأتىمكةإلىغداثئم

،(وأفف)فانتهرهمفذمةمعصفرووملحفةالطيبرحوعليهد!جبهعثمان

ر!عمه:علئلهفقال:قال!عنهلمججحمالقهرسولنهىوقدالمعصفرتلبس:وقال

.3/421عبيدلأبىالحديثغريب.حمرةالمشبع:المفدم(1)

طريقمن(4101،5188)والنسائى.بهالحمصىالفرجبنأحمدءن(1830)عوانةأبوأخرجه(2)

.(2601،4269،4270)فراوتقدم.بهفديكأبىابن

ء(213/480)مسلم(3)

الجغرافيةالمعالم.المدينةجنوبكيلاأربعينمننحوعلىيمركبيرواد:وملل"بملك!:سفى(4)

.021ص

،1/55النهاية.متهكرهمتضجرأنهعلمالانسانبهصوتإذاصوت!!و.لكأف:قالأى:أفف(5)

.(فف)أ1/071والتا!
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بطيبليسالحناءبابالحجكتاب

هذادتماجنه)1(.عثمانفسكتأنا.عناخ!إنماإتاهولاينهكلم!الفهرسولإن

غيرالضحيحةالروايةفىبالتخصيصر!حبهعلىوحكم،قوىغيرالإسناد

ذلكعنالرجالنهىفىالعاصبنعمروبنالفهعبدوحديث،2منصوصة

أعلم.والله،عائم

بطيبليسالحناءباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرابوحدثنا-9196

بنمحمدحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،

وعائشةالحراممسجدفىكنا:قالتالطائئةهمامبنتكريمةأخبرتنى،مهرم

الحناءفىتقولينماالمؤمنين/أئميا:امرأةلهافقالتإليها،فجلسنافيه

.(3)ريحهث!حيلاخليلىكان:قالت؟والخضاب

الحناء)4(.خضابفىبمعناهكريمةعنكثيرأبىبنيحيىأيضاورواه

يحث!الفهرسولكانفقد،بطيبليسالحناءأنعلىكالذلالةوفيه

الحناء.ريحيحثولاالطيب

قادمابن:4/1805الذهبىوقالبه.الرحمنعبدبناللهعبيدطريقمن(517)أحمداخرجه(1)

"كذا!.:الأصلفىفوقهاوكتب،النسخىف.اذك(2)

به.مهزمبنمحمدطريقمن(24861)أحمدوأخرجه.(1672)الطيالسى(3)

.والشائىبهكريمةعنكثيرابىبنيحىعنالمباركبنعلىطريقمن(1644)داودأبوأخرجه(4)

التحفةفىالمزىذكرهوكذا.كريمةسمحت:قالالباركبنعلىطريقمن(9365)الكبرىفى

أبىضعيففىالألبانىوضعفهكثير.ابىبنيحىذكربدونوالنسائىداودأبىعن12/432

.(893)داود
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...يقطعهولاشعرهيحلقلاالمحرمبابالحجكتاب

وحلقهقطعهفىيجبومايقطعهولاشعرهيحل!!لاالمحرمباب

.1196:البقرةأ!محفمالهذىبنلغجىروس!تخلقوألإولا:تعالىالفهقال

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيداسوأأخبرنا-9197

ابنعن،خالدبنمسلمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأنجرنا

،مدانالشعرتينوفىمذ،الشئعرةفى:قالائهاوأ15/51عطاءعن،يجص

.(1)مدفصاعداالثلاثوفى

،دمشعراتثلاثفىقالا:ائهماوعطاءالبصرىالحسنعنوروينا

.(2)ءاوسفيهاوالمتعمدالناسى

ظفرهينحسرالمحرمباب

الذينورئفنجويهبنمحمدبنالحسينالفهعبدأبوأخبرنا-9198

بنيوسفحدثنا،اللهعبدبنحمدانبنجعفربنأحمدحدثنا،بالدامغان

عكرمة،عن،أئوبعن،سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،ماهانبناللهعبد

الزيحان،ويشم،ضرسهوينزع،الحماميدخلالمحرم:قالعباسابنعن

لاوجلعزاللهفإنالأذىعنكمأميطوا:ويقول.طرحهظفرهانكسروإذا

.(3)ائيشبأذاكميصنع

.(2862)المعرفةفىالمصنف(1)

.وعطاءالحسنعن(13747)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.أيوبطريقمن2/232والدارقطنى،(12888،14803،14999)شيبةأبىابنأخرجه(3)

=:المنذرىقال:الامامفىالشيخقال:3/31الرايةنصبفىالزيلعىوقال.(192")فىوسيأتى
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الحجكتاب
بطيبليسبمايكتحلالمحرمباب

بطيبليسبمايحتحلالمحرمباب

محمدبنعلئالحسنأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9199

،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،العدلسختويهابن

بنالفهعبيدبنعمراشتكى:قالوهببننبيهأخبرخ!،موسىبنأيوبعن

ىأ:يسألهعفانبنعثمانبنأبانإلىفأرسل،محرموهوبمللعينيهمعمر

بنعثمانسمعتنىفإبالقحبراضمدهما:عثمانبنأبانلهفقال؟يعالجهشىء

مسلمرواهبالصبر)1("."يضمدهما:قال!م!الفهرسولعنبذلكيخبرعفان

.*2)عيينةبنسفيانعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-9200

بنالوارثعبدحدثنا،مسذدحدثنا،التسترئالخليلبنزيادحدثنا،الضفار

بنالقهعبيدبنعمرأن،(3)بهوبننبيهعن،موسىبناتوبعنسعيد،

نأعثمانبنأبانفأمر(يكحلها)أنفأرادمحرموهو(4)عينهاشتكىمعمر

.ثقات!اسناده،حسن-حديث

.(رب)ص12/280التاجمر.شجرعصارة:الصبر(1)

والترمذى،(1838)داودوأبر(497،491)أحمدوأخرجه.(34)الحميدىعندوالحديث

به.سفيانطريقمن(3954)حبانوابن،(2654)خزيمةوابن،(0271)والنسائى،(952)

.(4012/89)مسلم(2)

.29/319الكمالتهذيبوينظر.أأموهب:سفى(3)

"عينيه(.:الأصلوحاضية،م،سفى(4)

"يكحلهما،.:مفى(5)
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بطيبليسبمايكتحلالمحرمبابالحجكتاب

.(1)يفعلهكانأنهع!حالهأالنبىعنحدثل!حبهعثمانأنوزعمبصبر،يضمدها

حدثنا،أبىحدثنى:قال!الوارثعبدبنالصمدعبدورواه-0192

رمدتمعمربناللهعبيدبنعمرأن،وهببننبيهحدثنى،موسىبنأيوب

وحدث،بالصبريضمدهاأنمرهوأعثمانبنأبانفنهاه،يكحلهاأنفأرادعينه

اللهعبدأبو.أخبرظهذلكفعلانهلمجؤالنبىعنل!جبهعفانبنعثمانعن

حدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظ

مسلمرواه.(2)فذكره.الوارثعبدبنالصمدعبدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاق

.(3)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفى

إسماعيلأخبرناببغداد،العدل!بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-2092

أخبرنا،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبن(4)الكريمعبدحدثنا،الصفارمحمدابن

طيبفيهبشىءالمحرميكتحللا:يقول!عمرابنكان:نافعقال!:قال!شعيب

.(به)يتداوىولا

63/5العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبو/وأخبرنا-9253

سالم،بنسعيدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،الأصم

رمدإذاكانأنه،عمرابنعن،نافععن،موسىبنأيوبعن،جريجابنعن

به.سجدبنالوارثعبدطريقمن(465)أحمدأخرجه(1)

به.الوارثعبدبنالصمدعبدطريقمن(371)البزارأخرجه(2)

.(4012/90)مسلم(3)

.13/335النلاءأعلاموسير،78/11بغدادتاريخوينظر."الله"عبد:سفى(4)

به.نافعطريقمن(13063،15065)شيبةأبىابنأخرجه(5)
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الإحرامبعدالاغتسالبابالحجكتاب

كحلبأىالمحرميكتحل:قالواله،إقطاراالصبرعينيهفىأقطرمحرموهو

.(1)القائلعمرابنرمد.غيرومن،بطيبيكتحللممارمدإذا

حدثنا،مطرابنعمروأبوأخبر!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4092

أبى،حدثنامعاذ،بنالفهعبيدعنكتابىفىوجدت:قالمحمدبنيحيى

أئمعائشةفسألت،محرمةوأناعينىاشتكت:قالتشميسةعن،شعبةحدثنا

قالت:أوالإثمد-غيرشئتكحلبأئاكتحلى:فقالتالكحلعنالمؤمنين

نإ:وقاإت.بمرههونحنزينةولكنهبحرامليسإنهماأأسود-كحلكلغير

.(2)فأبيتبصبر.كحلتكشئت

الإحرامبعدالاغتسالباب

حدثنى،الفقيهالنضرأبوأخبر!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0592

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،سعيدبنعثمان

الزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواآخرينفىالحافظ

أسلم،بنزيدعن،مالكأخبرنا،الشئافعئأخبرنااظ،15!اكأ،سليمانابن

بنوالمسورعباسابنأن،أبيهعن،حنينبنالفهعبدبنإبراهيمعن

المسور:وقال.رأسهالمحرميغسل:عباسابنفقالبالأبواءاختلفامخرمة

فوجدتهالأنصارئأتوبأبىإلىعباسابنفأرسلنى.رأسهالمحرميغسللا

.2/150والافعى،(2863)المعرفةفىالمصنف(1)

به.شميسةعنثامطريقمن(13428)شيةأبىابنأخرجه(2)
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الإحرامبعدالاغتسالبابالحجكتاب

هذا؟من:فقالىعليهفسلمت:قالى.بثوبيستروهو(1)القرنينبينيغتسل

كيفليسألكعباسبناللهعبدإليكأرسلنى،حنينبنالفهعبدأنا:فقلت

علىيدهأتوبفوضعأبو:قالى؟محرموهورأسهيغسلجم!اللهرسولىكان

فصب.اصبب:عليهيصبيلانسانقالىثم،رأسهلىبداحتىفطأطأهالثوب

!ي!رأيتههكذا:قالىثموأدبو،لهمافأقبلبيديهرأسهحركثم،رأسهعلى

بنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه،القعنبىحديثلفظ.(2)لعمي

.(3)مالكعقكلاهما،قتيبةعنمسلمورواه،يوسف

الأصثم،العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدأخبرنا-0692

جريج،ابنعن،سالمبنسععيدأخبرنا،الشافعىأخبرثا،الربيعأخبرنا

بيحما:قالىأئهمئةأبنيعلىأبيهعق،أخبرهيعلىبنصفوانأن،2عطاأخبرخ!

بنعمرقالىإذ،بثوبعليهأستروأنابعيوإلىيغتسلمل!فرالخطاببنعمر

فقالى!أعلمالمؤمنينميرأ:فقلت.رأسىعلىاصب!يعلىيا:مل!فرالخطاب

أفاضثماللهفسمىشعثا.إلاالشتعرالماءيؤيدماوالفه:الحطاببنعمر

.(4)رأسهعلى

ويلقىجانبهامنالبئورأسمحلىمدرأوحجارةمنتينيانمارتانوهماالبئو،قرناهصا:القونان(1)

.2/220قتيبةلابنالحديثغريبالخمب.عليها

أحمدطريقهومن،323/1ومالك،145/2والشافعى،(2866)المعرفةفىالمصنف(2)

داودابووأخرجه.(3948)حبانوابن،(2934)ماجهوابن،(2664)والنسائى،(23548)

به.القعنبىعن(1840)

.(1205/91)ومسلم،(1840)البخارى(3)

من=(345)الأوسطفىالمنذرابنوأخرجه.ا2/46والشافعى،(2867)المحرفةفىالمصنف(4)
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...الإحرامفىالحمامدخولبابالحجكتاب

الزبيع،أخبرنا،العباسأبوحدثنا،الحسنبنأحمدوأخبرنا-0792

عكرمة،عن،الجزرئالكريمعبدعن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا

الماءفىأباقيكتعال:ر!بهالخطاببنعمر!صقالرئما:قالعباسابنعن

.امحرمولىونحننفسا.أطولأينا

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-0892

حدثنا،أبىحدثنا،نميربناللهعبدبنمحمدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا

الزحمنوعبدعمربنعاصمأن،عمربناللهعبدعن،سالمعن،اللهعبيد

ينظروعمر-صاحبهرأسأحدهمايغئبيتماقلان-البحرفىوقعازيدابن

عليهما)2(.ذلكينكرفلمإليهما

والجسدالراسوحكالإحرامفىالحمامدخولباب

الأصم،العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-9092

أبىبنأيوبعن،يحيىأبىابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا

وهوبالجحفةوهوحقامادخلأنه،عباسبىابنعن،عكرمةعن،تميمة

.(3)ائيشبأوساخناالفهيعبأما:وقال،محرم

به.جريجابنطريق=

طريقمن(12990)شيبةأبىبنوأخرجه.ا2/46والافعى،(2869)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الكريمعبد

.بنحوهعمرابنعناخرطريقمن(00130)ثيبةأبىابنأخرجه(2)

العى(.شفاء-816)523/1مسندهفىوالافعى،(2875)المعرفةفىالمصنف(3)
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...الإحرامفىالحمامدخولبابالحجكتاب

بنعلئأخبرناالأصبهاك!،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-0921

أبوحدثنانصر،بنسعدانحدثنامخلد،بنمحمدحدثنا،الحافظعمر

ابنعن،عكرمةعن،السختياك!أئوبعن،جريجابنعن،الضريرمعاوية

ويفقأ،ضرسهوينزع،الحضامويدخل،الريحانيشمالمحرم:قالعباس

.(1)الأذىعنهأماطظفرهانكسروإذا،القرحة

5/64أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا/-1192

بوسخمرأالعوامبنالزبيرأن،يحيىأبىابنأخبرنا،الشئافعىأخبرنا،الربيع

(2محرمولوهوفحذظهرهفى

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2192

الوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

فىقالأنهاللهعبدبنجابرعن،الربيرأبىعن،جريجابنأخبرنا،عطاءابن

.(3)أناملهببطن:قالرأسهالمحرمحك

الص!مفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-1392

سليمانعن،شهابأبوحدثنا،خلفحدثنا،الحلواخ!يحيىبنأحمدحدثنا

له،ففطنتمحرموهورأسهيحذعمرابنرأيت:قالمجلزأبىعن،التيمى

.(9198)فىوتقدم.2/232والدارقطنى،(2852)المعرفةفىالمصنف(1)

أبى"ابن:منبدلا"نجيحأبى"ابن:وعفده،2/502والافعى،(2876)المعرفةفىالمصنف(2)

.51ويحمىأبىابن:4/1807الذهبىوقال.8/450النبلاءأعلامسيروينظريجىإ.

به.جريجابنطريقمن(15164)شبةأبىابنأخرجه(3)
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الحجكتاب

.(2)أناملهبأطراف(1)يحكههوفإذا

والخطمىبالسدررأسهيغسلالمحرمباب

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-9214

مالك،حدثنااظ(51/16،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

!رالنبىزوجر!نهاعائشةسمعتأنها،أمهعن،علقمةأبىبنعلقمةعن

وقالتوليشدد.فليحك)3(،نعم:فقالت؟جسدهأيحك:-مالمصعنتسأل

لحككت)4(.برجلىأحكأنإلاأجدولميدىربتلتلو:عائشة

والخطمىبالسدررأسهيغسلالمحرمباب

عنهوأسقط.()الحافيشعثفىجمي!النبىعنروينابمااحتبئكرههمن

"ا!نهلوه:ماتائذىالمحرمفىجمع!النبىعنعباسابنعنروينابماالفدية

.(6)"ابيطتقربوهولاوسدربماء

ثيابهيغسلالمحرمباب

أبوأخبرناالأصبهاك!،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-9215

حدثنا،الأزرقإسحاقحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

.!كحي!:م،سىف(1)

به.التيمىطريقمن(15167)شيبةأبىابنأخرجه(2)

أفليحككه!.الموطأ:وفىأفليحكك(،:4صفى(3)

.358/1مالك(4)

.(8711)فىتقدم(5)

.(6722-6716)فىتقدم(6)
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المراةفىينظرالمحرمبابالحجكتاب

عمرابنسألتامرأةأنالجعد،أبىبنسالمعنمنصور،عن،سفيان

شميئا)1(.بدرنكيصنعلاالفهإن:فقال؟محرمةوأناثيابىأغسل:فقالت

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9216

حدثنا،خيثمةأبوحدثنا،النضرأبوحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

.(2)ءاشإنثوبيهويغسليغتسلالمحرم:قالجابرعن،الزبيرأبو

المرآةفىينظرالمحرمباب

الأصم،العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-1792

عن،موسىبنأئوبعن،سفيانأخبرنا،الشثافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا

.(3)محرموهوالمرآةفىنظرأنه،عمرابنعن،نافع

أنهعباسابنعن،عكرمةعن،ح!انبنهشامعنوروينا-9218

الأصبهانئ،بكرأبو.أخبرنماهمحرموهوالمرآةفىينظرأنبأسلا:قال

الحسن،بنعلئحدثنامحمد،بنسفيانحدثنا،العراقئنصرأبوأخبرنا

.(4)فذكره.هشامعن،سفيانحدثناالوليد،بناللهعبدحدثنا

فىينظرأنيكرهكانأنهعباسابنعنالخراساض!عطاءوروى-9192

وجع.منإلاالحرامالمراة

به.سفيانطريقمن(15062)ضيبةأبىابنأخرجه(1)

به.الزبيرابىطريقمن(15063)شيبةأبىابنأخرجه(2)

العى(.شفاء-817)1/524مسندهفىوالشافعى،(2877)المعرفةفىالمصنف(3)

به.هشامطريقمن(12980)ضيبةأبىابنأخرجه(4)
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65/5

للمحرمالحجامةبابالحجكتاب

أبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرظه

الوفاب،عبدأخبرنا،طالبأبىبنيحىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

ليسالخراساك!وعطاء.(1)فذكرهالخراساك!.عطاءعن،جريجابنأخبرنا

(2)س-
أصخ.الأولىوالزواية،ىبا

للمحرمالحجامةباب

الضفار،عبيدبناحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-0292

دينار،بنعمروعن،سفيانحدثنامسذد،حدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا

(3)ىو

51رو.محرموهواحتجمجميوالنبئأنعباسابنعن،وعطاءطاوسعن

شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواهمسذد،عن""الصحيحفىالبخارئ

(4)ريلم:.و
عيينه.بنسميالىعنوغيره

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-1292

حدثنا،أويسأبىابنحدثنا،الأسفاطئالفضلبنعباسحدثناعبيد،

:قالبحينةابنعن،الأعرجعن،علقمةأبىبنعلقمةعن،بلالبنسليمان

منقطع.هذا:1808/4الذهبىوقال.بهجريجابنعن48/12الاستذكارفىالبرعبدابنذكره(1)

الكلامينظر.ميسرة:ويقال،اللهعبدمسلمأبىواسم،أيوبابوالخراسانىمسلمابىبنعطاء(2)

وقال،02/071الكمالوتهذيب،6/334والتعديلوالجرح،6/474البهيرالتاريخ:فىعليه

ويدلس.ويرسلكثيزا،يهم،صدوق:2/23التقريبفىحجرابن

خزيمةوابن،(6428)والنائى،(839)مذىوالتر،(1835)داودوأبو،(9231)أحمداخرجه(3)

به.سمانطريقمن(2651)

.(0212/87)ومسلم،(5695)البخارى(4)
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يستاكالمحرمبابالحجكتاب

.(2)محرموهورأسهوسطمكةطويقفى(1)لمجبلحىلمجمالنبئاحتجم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9222

معلىوالخزاعئسلمةأبوحدثنا،الصغاخ!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

لمجمالنبئأن،إسنادهبمثل.بلالبنسليمانحدثنا:قالاالرازكئىمنصورابن

أبىبنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)محرموهواحتجم

منصور)4(.بنمعلىعنشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،أويس

يستاكالمحرمباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9223

والحكمخارجةبنالهيثمأخبرنا،الصغاخ!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

ومجاهدعطاءعن،النعمانعن،حمزةبنيحيىحدثناقالا:موسىابن

وهل؟وجعمنمحرموهواحتجمم!مجالفهنبئأن،عباسابنعن،وطاوس

.(نعم):قال؟محرموهوع!قهالنبئتسؤك

.2/181،4/353البلدانمعجم.أتربالمدينةإلىوهى،والمدينةمكةبينموضع:جمللحى(1)

طريقمن(3953)حبانوابن،(3481)ماجهوابن،(0285)والنسائى،(1836)البخارىأخرجه(2)

به.بلالبنسليمان

به.الخزاعىسلمةأبىعن(22924)أحمدأخرجه(3)

.(0312/88)وملم،(5698)البخارى(4)

الحكمطريقمن(00151)والطبرانى،(2655)خزيمةوابن،(151)معجمهفىيعلىأبوأخرجه(5)

.ثقاتورجاله:3/232المجمعفىالهيثمىوقالبه.موسىبن
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ينكحولاينكحلاالمحرمبابالحجكتاب

ينححولاينححلاالمحرمباب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،(1)الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4922

أبووأخبرنا)ح(مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمان

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:اخرينفىالحافظالفهعبد

ابنمولىنافععن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا

نأأرادالقهعبيدبنعمرأنالذار،عبدبنىأخىوهببننبيهعنعمر،

ليحضرهعثمانبنأبانإلىفأرسل،جبيربنشيبةابنةعمربنطلحةيزوج

عفانبنعثمانسمعت:وقالأبانعليهذلكفأنكر،محرمانوهماذلك

51رو.(2)"يخطبولا،ينكحولا،المحرمينكح"لا:جمي!الفهرسولقال:يقول

.(3)مالكعنيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

طلحةالقاسموأبوبنيسابورإسحاقأبىابن.زكرتاأبووأخبرنا-9225

السجزىأحمدبندعلجمحمدأبوحدثنا:قالاببغدادالضقربنعلىابن

السهمئ،بكربنالفهعبدحدثنا،النسائئالحسنبنمحمدحدثنا،العدل

بننبيهعن،نافععن،حكيمبنويعلىمطرعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا

.(9258)الحديثأولإلىإس!المخطرطمنسقطهنامن(1)

،1/348ومالك،5/177والثافعى،(2885،1424)والمحرفة،(1567)الصغرىفىالمصنف(2)

وابن"(9661)ما!وابن،(2284،2843،3275)والنسائى،(104،534)أحمدطريقهومن

بعضهموعد.بهالقعنبىعن(1841)داودأبووأخرجه.(4123)حبانوابن،(2649)خزيمة

.(14314)فىوسيهاتى.،يخطبإولا:بدون

.(0914/41)مسلم(3)
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ئنكحولاينكحلاالمحرمبابالحجكتاب

قالى:لمج!اللهرسولأن،4!فرعفانبنعثمانعن،عثمانبنأبانعن،وهب

عمرابنكان:نافعوقال:قال")اإ.يخطبولا،ينكحولا،المحرمينكح"لا

.12)كلذيقولى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-9226

حدثنا،الخطابأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

ابنوكان:قالىأنهإلابمعناهفذكره.عروبةأبىابنأخبرنا،سواءبنمحمد

فىمسلمرواه.(3)ججملالنبىإلىيرفعهلاأنهغير،القولىهذايقولىعمر

أيوبحديثمنأيضاوأخرجه،يحيىبنزيادالخطابأبىعن""الصحيح

(4)ا
نافع.عن

البراز،بلالىابنيحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-9227

بننبيهعن،موسىبنأيوبعن،سفيانحدثنا،الربيعبنيحيىحدثنا

،المحرمينكح"لا:قال!كالنبئبهيبلغعثمانعن،عثمانبنأبانعن،وهب

.15)"يخطبولا

والنسائى،(2184)داودوأبو،(462)وأحمد.بهالسهمىبكربناللهعبدعن(624)أحمدأخرجه(1)

.(14315)فىوسيأتىبه.عروبةأبىبنسعيدطريقمن(3276)

.(14317،14332)فىسيأتى(2)

به.القاضىيوسفطريقمن(3279)المستخرجالمسندفىنحيمأبوأخرجه(3)

.(1409/42،43)مسلم(4)

وأحمدبه.سفيانطريقمن،(4126)حبانوابن،(2844)والنسائى،(496)أحمدأخرجه(5)

به.موسىبنأيوبطريقمن(466)
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ينكحولاينكحلاالمحرمبابالحجكتاب

علىبنالحسينعلىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9228

عيينة.بنسفيانحدثنا،حرببنزهيرحدثنا،يعلىأبوأخبرنا،الحافظ

.اسفيادعنوغيرهحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.فذكره

ولا،ينكحلا"المحرم:الحديثفىفقالسفيانعنالحميدىورواه

."ينكح

ينكح،ولا،ينكحلا"المحرم:وقال!سفيانعنالشافعئورواه/-2992

فظ،الحاالفهعبدبوأ.أخبرناهقال!لمججوالفهرسول!إن:جميعاوقالا."يخطبولا

وأخبرنا)ح(سفيانأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،لزبيعاأخبرنا،لعباسابوأحدثنا

موسى،بنبشرحدثنا،سختويهبنمحمدبنعلئحذثنى،الفهعبدأبو

.(2)فذكراه.سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا

،أبانعن،وهببنونبيهعن،هلال!أبىبنسعيدأيضاورواه-9230

الفهعبدبوأ.أخبرناه"المحرمينكح"لا:قاللمجموالنبىعن،عفانبنعثمانعن

بنالحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئأحمدبنبشرأخبرخ!،الحافظ

جدىعن،أبىحذثنى،سعلإبنالليثبنشعيببنالملكعبدحدثنا،عقيل

عنمسلمرواه.(3)فذكره.هلال!ابىبنسعيدعن،يزيدبنخالدحذثى:قال!

.(4)شعيببنالملكعبد

.(44/1409)مسلم(1)

.(33)والحميدى،78/5والثافعى،(2884)المعرفةفىالمصنف(2)

به.الملكعبدطريقمن(3281)المستخرجالمسندفىنجمأبوأخرجه(3)

.(1409/45)مسلم(4)
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ينكحولاينكحلاالمحرمبابالحجكتاب

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-9231

حدثنا،الحميدىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا

الشعثاء،أبوأخبرنحما:شهابلابنقلت:قالديناربنعمروحدثنا،سفيان

يزيدأخبرنحما:شهابابنفقال.محرموهونكح!عالنبئأن،عباسابنعن

فقلت:قال.خالتهوهى،حلالوهوميمونةبمحج!ك!النبئأن،الأصمابن

ابنخالةوهى؟عباسابنإلىعقبيهعلىبوالاأعرابياأتجعل:شهابلابن

قوله:إلىسفيانعننميرابنعن""الصحيحفىمسلمرواه!(1)اضيأعباس

.(2)حلالوهو:كحها

بنتميمونةعنبهحدثإنما،نفسهعنيقلهلمالأصمبنويزيد

:الحارث

اللهوعبدالفقيهالوليدأبوأخبرنحما،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-9232

أبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثناقالا:النسوىأحمدابن

يزيدعن،فزارةأبوحدثنا،حازمبنجريرحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،شيبة

تزؤجهالمجؤاللهرسولأفير!جمنهاالحارثبنتميمونةحدثتنى:قالالأصمابن

فىمسلمرواه.(3)عباسابنوخالةخالتىوكانت:قال.حلالوهو

والنسالى،(4115)والبخارى،(9191)أحمدوأخرجه.(035)والحمدى،1/396سفيانبنيعقوب(1)

.(13495،01432)فىوسيأتى.بهعيينةبنسفيانطريقمن(1965)ماجهوابن،(3272)

.(46/1410)مسلم(2)

ماجهابنوعنه،(15131)شيبةأبىوابن،(2887)والمعرفة،(1559)الصغرىفىالمصنف(3)

-حبانوابن.بهحازمبنجريرطريقمن(584)والترمذى،(26828)أحمدوأخرجه.(1964)
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ينكحولاينكحلاالمحرمبابالحجكتاب

.(1)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

ر!نها:ميمونةعنالأصمبنيزيدعنمهرانبنميمونأيضاورواه

بنمحمدالطيبأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9233

الفه،عبدبنحفصحدثنا،عصامبنمحمش)2(حدثنا،الشئعيرئاللهعبد

بنالوليدعن،الحخاجبنالحخاجعن،طهمانبنإبراهيمحذثنى

بنتميمونهخالتهعن،الأصئمبنيزيدعن،مهرانبنميمونعن،3رروان

وبنى،حلالاتزؤجهاجمع!الفهرسولأن،حذثتهأنهاجمي!النبىزوجالحارث

.(4)فرسبوهوتزوجها،حلالابها

الحسينبنم!خمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-9234

حمادحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الذرابجردئ()الحسنبنعلئحدثنا،القطان

:قالرافعأبىصن،يساربنسليمانعن،ربيعةعن،مطرعن،زيدابنوهو

الرسولأناتن!)وحلالا،بهاوبنىحلالاميمونةجمي!الفهرسولتزؤج

بينهما)6(.

.(13495)فىوسياتى.بهسفيانبنالحسنعن(4136)-

.(48/1411)مسلم(1)

.(137،1403؟)فىتقدممماوالمثبتأمحمد!.:م،4ص،الأصلفى(2)

.(249)فىالصتقدمالعليقوينظرهنا،كذا(3)

(6978)الأوسطفىوالطبرانرو،(4054)الكبهرىفىالنسائىوأخرجه.(66)طهمانابنمشيخة(4)

.(14321)فىوسياتى.بهاللهعبدبنحفصطريقمن

.(3402،4044،4452)فى!.وتقدم)الحسين:الأصلفى(5)

بن=حمادطريقمن،(2045)الكبهرىفىوالنسائى،(184)والترمذى،(97271)أحمدأخرجه(6)
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ينكحولاينكحلاالمحرمبابالحجكتاب

العبالسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-9235

مالئر،أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

أباهأن،أخبرهأنهالمرىطريفابنغطفانأبىعن،الحصينبنداودعن

.(1)نكاحهه!رالخطاببنعمرفرد،محرموهوامرأةتزوجطريفا

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-9236

المرئى)2(،ميمونعن،القطانيحيىحدثنابندار،حدثنا،الساجئأخبرنا

.(3)امرأتهمنهنزعنامحرموهوتزوجمن:قالعلىعن،الحسنعن

أخبرنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-9237

محمد،بنجعفرعن،بلالابنهوسليمانعن،القعنبئحدثنا،خليفةأبو

.(4)نكاحهرذنكحفإن،المحرمينكحلا:قاله!رعلياأن،أبيهعن

بنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-9238

بنمحمدحدثنا،لسليمانبنمحمدأحمدأبوحدثناالأصبهاض!،اللهعبد

بنالعزيزعبدحدثنا:مسلمةبناللهعبدلناقال:قالالبخارئإسماعيل

.(14324)فىوسيأتىحسن.:الترمذىوقال،به=زيد

.(43311)فىوسيأتى.1/349ومالك،5/78،178والثافعى،(4246)المعرفةفىالمصنف(1)

.(4885)فىوتقدم.5/250الأنساب"المرائى،.وينظر:م،4صفى(2)

.(14333)فىوعيأتى.6/2410الكاملفىعدىابن(3)

لاالمحرم:قالاوعلياعمرأن:وفيه،بهمحمدبنجعفرطريقمن(16131)شيبةأبىابنأخرجه(4)

باطل.فنكاحهنكحفإن،ينكحولاينكح
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الحجفىجدالولافسوقولارفثلابابالحجكتاب

وهوتزؤجأنهثابتبنلزيدمولىشوذبعن،موسىبنقدامةعن،محمد

ثابتى)1(.بنزيدبينهماففزقمحرم

ل!!به)2(.الخطاببنعمربنالفهعبدعنذلكفىورؤينا

الطبراخ!،القاسمأبوأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-9239

موسىبنقدامةعن،سفيانحدثنا،الفريابئحدثنا،مريمأبىابنحدثنا

بينهما)3(.يفزق:فقالالمسثببنسعيدفسألتمحرموأناتزؤجت:قال

ابنسهلأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-0924

هضام،حدثنا،عفانحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،القطانزياد

أهلفأجمع،محرموهوتزؤجرجلأأن،المسئببنسعيدعن،قتادة/عن

بينهما)4(.يفزقأنعلىالمدينة

الحجفىجدالولافسوقولارفثلاباب

علئالحسنأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبواخبرنا-4192

الفريابئ،حدثنا،مريمأبىبنمحمدبنالفهعبدحدثنا،المصرئمحمدابن

قال:قالهريرةأبىعن،حازبمأبىعنمنصور،عن،سفيانحدثنا

فىوسيأتى.بهمحمدبنالعزيزعبدطريقمن(880)أبيهعنمسائلهفىأحمدبناللهعبدأخرجه(1)

(14334).

.(14332)فى)2(سيأتى

به.سفيانطريقمن3/260الدارقطنىأخرجه(3)

سعيد.عنسعيدبنيحصعن382/1مالكأخرجه(4)
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الحجفىجدالولافسوقولارفثلابابالحجكتاب

.(1)"أمهولدتهكيومرجعيفسقولميرفثفلمالبيتهذاحج"من:جمجج!اللهرسول

عنآخروجهمنمسلموأخرجه،الفريابىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(2)الثورئ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9242

أخبرناعبيد،بنيعلىحدثناالضغاض!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

ماوالفسوق،الجماعالرفث:قالعمرابنعن،نافععن،إسحاقبنمحمد

.(3)والمنازعةالسبابوالجدال،غيرهأوصيدمناللهمعاصىمنأصيب

الرفث:قالأنهعباسابنعنعكرمةعنالكتابهذافىمضىوقد

المراء)4(.والجدال،المعاصىوالفسوق،الجماع

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-9243

أبوحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

،الجماعالرفث:عباسابنعن،مقسمعن،خصيفعن،سفيانعن،عامر

.()تغضبهحتىصاحبكتمارىأنوالجدال،ال!بابوالفسوق

حباننباو،(2889)ماجهوابن،(02741)أحمدوأخرجه.(1555)الصغرىفىالمصنف(1)

.(48101)فىوسيأتىبه.الثورىسفيانطريقمق(3694)

.(.../0135)مسلمو،(0182)البخارى(2)

،3/467،473تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.2/276والحاكم،(5561)الصغرىفىالمصنف(3)

به.إسحاقابنطريقمق482

.(8958)فىتقدم(4)

به.الثورىطريقمق463/3،475،481،482تفسيرهفىجريرابنأخرجه(5)
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الحجفىجدالولافسوقولارفثلابابالحجكتاب

الأصئم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-9244

،طاوسبنالفهعبدأخبرنا،عاصمبنعلئأخبرنا،طالببىأبنيحيىحدثنا

الحج!فىجدالولافسوتولارفث)فلا:قولهفىعباسابنعن،أبيهعن

الله،عصيانوالفسودتى،بالجماعللنساءالتعزضالزفث:قال(197:البقرةأ

.(1)الناسجدالوالجدال

قالا:الفضلبنموسىبنومحضدالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-4592

بنالوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصئمالعباسأبوحدثنا

:يقولطاوساسمعت:قالالربيرأبوأخبرخ!:جريجابنقال:قالعطاء

:عباسلابنفقلت:قال.الإعرابللحراميحللا:يقولالزبيرابنسمعت

.(2)بالجماعيعنى.التعزض:قال؟الإعرابما

حدثنا،العنبرئزكرتاأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9246

عنجرير،أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،السلامعبدبنمحمد

عباسابنمعمشىأكنت:قالالعاليةأبىعن،حصينبنزيادعن،الأعمش

:(3)يقولوهوبالإبليرتجزوهومحرموهو

فىحاتمأبىوابن،3/458،462تفشرهفىجريروابن،تفشر(-338)منصوربنسعيدأخرجه(1)

ضجف.على:4/1811الذهبىوقالبه.طاوسابنطريقمن(1823)1/345تفسيره

طريقمن(14694)سيبةأبىوابن.بهجريجابنطريقمن3/461تفشرهفىجريرابنأخرجه(2)

به.طاوك!

المحررفىعطيةابنوكذلكلاحد،منسوبغير5/90اللغةتهذيبفىالأزهرىأوردهالرجز(3)

وغيرهم.1/266تفسيرهفىوالبغوى،1/555الوجيز
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الحجفىجدالولافسوقولارفثلابابالحجكتاب

هميسا)1(بنايمشينوهن

بهروجعماالرفثإنما:قال؟محرموأنتأترفث:لهفقلت:قال

النساء.

وهو:الآخر،المصراعهذامنسقط

لميسا)2(ننكالطيرتصدقإن

.(3)الأعمشعنوغيرهالثورىذكره

بنالعباسمنصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-9247

هشيم،أخبرنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،الفضل

عنر!جبهعباسابننزل!:قال!أبيهعن،حصينبنزيادعن،عوفأخبرنا

:يقولوهويرتجز،وهويسوقهافجعلراحلته

هميسابنايمشينوهن

لميسانفعلالطيرتصددتىإن

وأنتالرفثتقولعباسأبايا:فقلت،عنهيكنولمالجماعذكر

النساء)4(.بهروجعماالزفثإنما:فقال؟محرم

.(س)هـم25"/6اللسان.الابلأخفافنقلصوت:الهميمى(1)

1/337والمغرب،(سمال16/486التاج.جاريةاسمهناوهو،الملمساللينةالمرأة:لميس(2)

.(ث)رف

به.جريرطريقمن3/460تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.2/276الحاكمعندوالأثر

بهءالأعمشعنمعاويةابىطريقمن(14690)شبةأبىابنأخرجه(3)

.تفسير(-345)منصوربنسعيهد(4)
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عبدهيؤدبالمحرمبابالحجكتاب

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-9248

عن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،ابن

:قالالحادىسمعإذار!بهالخطاببنعمركان:قالمجاهدعن،منصور

والربيرئ.(2)وكيعقالهوكذاالنساء)1(.بذكرتعرضلا

حدثنا،يعقوبحدثنا،الفهعبدأخبرنا،الحسينأبووأخبرنا-4992

منصور،عن،سفيانحدثنا،مهدىابنيعنىالزحمنعبدحدثنابشئار،ابن

وهوالنساءبذكرالحادىيعرضأنينهىعمرابنكان:قالمجاهدعن

أعلم.فالفه،(4)وجماعةالقطانيحيىقالهوكذا.3محرم

عبدهيؤدبالمحرمباب

علىبنمحمدجعفبرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9250

بنالحسنحدثنا،غرزةأبىبنحازمبنأحمدحدثنا،بالكوفةالشيبانئ

بنيحيىعن،إسحاقبنمحمدحدثنا،إدريسبنالفهعبدحدثنا،الربيع

خرجنا:قالتبكرأبىبنتأسماءعن،أبيهعنالربير،بنالفهعبدبنعباد

بكرأبىوزمالةصروالفهرسول()زمالة!انحخاجاصينالفهرسولمع/

.2/170،171سفيانبنيعقوب(1)

به.وكغعن2/7الرجالومعرفةالعللفىأحمدأخرجه(2)

به.الثورىطريقمن463/3تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.2/171سفيانبنيعقوب(3)

.2/171والتاريخوالمعرفة،2/7الرجالومعرفةالعللينظر(4)

.2/781النهايةالسفر.أدواتمنمعهماكانوماوأداتهمامركوبهما:الزمالة(5)
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...والحلالللمحرمالاختياربابالحجكتاب

فجلس:قالت.بكرأبىغلاممعزمالتناوكانت،العرجفنزلناواحد،

جنبإلىبكرأبووجلس،جنبهإلىعائشةوجلستم!عاللهرسول

غلامهننتظرأبىجنبإلىوجلستالاخر،الشقمن!عاللهرسول

أبولهفقال:قال.بعيرهمعهومايمشىالغلامفاطلعيأتينا،حتىوزمالته

!سربهل!بهبكرأبوفقام:قالت.الليلةأضلنى:قالبعيرد؟أين:بكر

نأعلى!راللهرسوليزيدفما!رجلوأنتأضلكواحدبعير:ويقول

.(1)"؟يصنعومماالمحرمهذاإلى"انظروا:ويقوليتبسم

قولهمايحونأنوالحلالللمحرمالاختيارباب

دنياأودينفىمنفعتهعليهماتعودبماأواللهبذكر

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-9251

عن،عمروعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

!و:اللهرسولقال:قالالخزاعىشريحأبىعن،مطعمبنجبيوبننافع

الآخرواليومباللهيؤمنكانومن،ضيفهفليكرمالآخرواليومبالفهيؤمنكان"من

51رو.(2)"ليصمتأوخيرافليقلالاخرواليوملفهبايؤمنكانومن،جارهلىإفليحسن

وأخرجه،عيينةبنسفيانعنوغيرهحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلم

،(2933)ماجهوابن،(1818)دأودوأبو،(26916)أحمدوأخرجه.453/1،454الحاكم(1)

.(2061)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهإدري!بناللهعبدطريقمن(6792)خزيمةوابن

،(021)المفردالأدبفىوالبخارى،(27159)احمدوأخرجه.(9530)الشعبفىالمصنف(2)

به.عيينةبنسفيهانطريقمن(3672)ماجهوابن،9/224الأشرافتحفةفىكما،والنسالى

شريح.أبىعنأخرطريقمن(18723)فىوسياتى
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منهما...واحدعلىيضيقلابابالحجكتاب

.(2)هريرةأبىحديثمنوأخرجاه،(1)شريحأبىعناخروجهمنالبخارى

بنالحسينأخبرنا،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-9252

وأبوعمربنالفهعبيدحدثنا،الدنياأبىبنمحمدبنالفهعبدحدثنا،صفوان

نافع،حدثنى:قالعمربنالفهعبيدعن،سعيدبنيحيىحدثنا:قالاخيثمة

لاألا:فقال،يتغنىرجلوفيهممحرمونقومعليهمزريهبهعمرابن/-ا

!(3)مكلالفهسمعلاألا!لكمالفهسمع

ياثملابمايتحلمأنمنهماواحدعلىير!لمجقلابادب

غيرهأوشعرمنفيه

بنعبيدبنأحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأب!أخبرنا-9253

حدثنا،اليمانبوأحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا.بهمذانالحافظإبراهيم

،هشامبنالحارثبنالزحمنعبدبنبكرأبوأخبرخ!،الزهرئعن،شعيمب

،أخبرهيغوثعبدبنالأسودبنالرحمنعبدأن،أخبرهالحكمبنمروانأن

.(4)"حكمةالشعرمن"إن:قاللمجمالنبئأن،أخبرهالأنصارئكعببنأبئأن

.()اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(1906)والبخارى،(48/77)صلم(1)

.(11674)فىوسيأتى.(47)وصلم،(1860،6136،6138،6475)البخارى(2)

.(44)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(3)

عن(858)المفردالأدبفىوالبخارى،(57861)أحمدوأخرجه.(4346)الصغرىفىالمصنف(4)

.(21139)فىوسيأتىبه.اليمانأبى

.(5416)البخارى(5)
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منهما...واحدعلىيضيقلابابالحجكتاب

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-9254

بنسعدابنيعنىإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،الأصم

،كلام"الشعر:قالع!ح!اللهرسولأنأبيهعن،عروةبنهشامعن،إبراهيم

منقطع.هذاكقبيحه")1(.وقبيحه،الكلامكحسنحسنه

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،براهيمإبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-5592

أسامةأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

منبفلاةيتغنىرجلاعمرسمع،أبيهعن،أسلمبنزيدعنزيد،ابن

.(2)الراكبزادمنالغناء:فقال،الأرض

أبوحدثناقالا:الحسنابنبكروأبوزكرياأبووأخبرنا-9256

الحسنبنالرحمنعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،العباس

(3)
وهولهراحلةركبالخطاببنعمران،ابيهعنالأزرقئ)4(،القاسمبن

عمر:قالأظنه:الربيعقال.أخرىوتؤخريداتقدمفجعلتفتدلت،محرم

(6)لمثشاربأوبهتدثتإذا()بمروحةغصنراكبهاكأن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

العى(.سفاء-673)2/411مسندهفىوالشافعى،(2894،5972)المعرفةفىالمصنف

به.زيدبنأسامةطريقمن(14130)شيبةأبىابنأخرجه

.1/791المنفعةتحجيلوينظر"أبو".:مفى

.447/1أيفثماالتعجيلفىأبيهترجمةفىذكروكذا."الأزرق9المنفعةتحجيلفى

.1/042الجوزىلابنالحديثغريب.الرياحتخترقهالذىالموضع:المووحة

.(لم)ث3/330الكبيرالمعجموسكر.الشرابفيهأخذإذا:ثمل

2/554،41/462واللسان،934صالمنطقإصلاحوترتيب،52صالاشتقاقفىنسبةبلاواليت

الرم!.ذىإلى124،148صاللغوىالكنزفىونسبه.(ولد،)روح
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الحجكتاب

.(1)ربكأالفهأكبرالفه:قالثئم

منهما...واحدعلىيضيقلاباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-69/59257

الحمصئ،خالدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

أخبرخ!:قالالرهرئعن،أبيهعن،حمزةأبىبنشعيببنبشرحدثنا

بناللهعبدبنالحارثأن،ربيعةأبىبنالفهعبدبنالزحمنعبدبناهيم4ء

فىريهنهعمرمعيسيرهوبيناأنه،أخبرهعباسبنالفهعبدأن،أخبرهعياش

ببيت،د!نهعمرفترنم،والأنصارالمهاجرونومعهصا*فتهفىق!مطريق

أميريافليقلهاغيرك:غيرهعراقئمعهليس،العراقأ!ا!منرجللهفقال

منانقطعتحتىراحلتهوضربذلكمند!نهعوسفاستحيا.المؤمنين

.(2)الموكب

(اظ16/51(3)نبمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-9258

عن،فليححدثنا،محمدبنيونسحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطانالحسين

خرجنا:قالجبيربنخؤاتعن،حذيفةأبىبنقيسعنسعيد،بنضمرة

بنعبيدةأبوفيهمركبفىفسرنا:قال.ر!لمالخطاببنعمرمعحخاجا

فغناهمخؤات.ياغننا:القومفقال:قالعوف.بنالزحمنوعبدالجزاح

العى(.شفاء-870)مسندهفى546/1الافعى(1)

:المطبوعحاشيةفىنسخةوفىوفيه،بهالزهرىطريقمن373/1سفيانبنيعقوبأخرجه(2)

الموكب.:بدل.الركب

.(9224)فىأولهإلىوالمشار)س":المخطوطمنالسقطانتهىهناإلى(3)
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والهميان...المنطقةيلبسالمحرمبابالحجكتاب

من(2)يتغنىالفهعبدأبادعوا:رفجبهعمرفقال.ضرار)1(شعرمنغننا:فقالوا

فقالالسحركانإذاحتىأغنيهمزلتفما:قال.شعرهمنيعنى.فؤادهبنئات

رجلإلىهلم:ز!بهعبيدةأبوفقالأسحرنا.فقدخواتيالسانكارفع:عمر

كذلكزلنافما،عبيدةوأبوفتنحيت.قال.ز!حبهعمرمنشزايكونألاأرجو

(4)ص(3)!
الفجر.صليناحتى

والخاتمللنفقة(والهميان)المنطقةيلبسالمحرمباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9259

سعيد،بنيحيىعن،معاويةأبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

للمحرمالهميانعنسئلتأنهار!تها،عائشةعنمحمد،بنالقاسمعن

.(6)نفقتهمنليستوثقبأس!،وما:فقالت

محمدبكرأبوحدثنا،الفقيهمحمدبنمحمدطاهرأبوأخبرنا-9265

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

:سفى

:سفى

:سفى

أخرجها

فىنعيم

أبىقول

الهميان:

2/11،

أخرجها

.343/5الاصابةينظر.كثيربنمرداسبنالخطاببنضراروهوضراب!.9

"يغنى".

"طلع".

وأبوالأخير.عدةابىقولذكردون،بهطاهرأبىعن52/483دمقتاريخفىعساكربن

ذكردون،بهمحمدبنيونسطريقمن(59)الصوفيةمنالمتحققينمذهبعلىالأربعين

.3/325والاصابة2/456،457الاستيعابوينظر.بعدهوماعدة

الانوارمارقينظر.الوسطفىولد،النفقةفيهايجعل،السراويلتكةلثه،معرب

.397/3البارىوفتح

.نحوهبهيحىعنغياثبنحفصعن(15669)شيبةأبىبن
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السيفيتقلدالمحرمبابالحجكتاب

الهيثمحدثنا،الوليدبنأحمدبنمحمدحدثنا،البرذعئ)1(حفصبنعمرابن

عن،جبيربنوسعيدعطاءعن،إسحاقأبىعن،شريكحدثنا،جميلابن

والهميان)2(.الخاتمفىللمحرمرخص:قالعباسابن

عمربنعلىأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-9261

،عونبنمحرزحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدحدثنا،الحافظ

بنسعيدعنذكرهوربما،عطاءعن،ال!بيعىإسحاقأبىعن،شريكحدثنا

.(3)للمحرموالخاتمبالهميانبأسلا:قالعباسابنعن،جبير

السيفيتقلدالمحرمباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-9262

عن،شعبةحدثنا،داودبوأحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،الأصبهاك!جعفر

كتبقريشمشركىلمجتالفهرسولصالحلما:قالالبراءعن،إسحاقابى

أشكعلمنالو!الوا:الفه".رسولمحمذعليهصالحما"هذا:كتابابينهم

،بيدهلمج!اللهرسولفمحاه،فأبى.""امحه:لعلعقال.نقاتلكلماللهرسول

،ا!الثيقيمواأنعليهواشترطوا."اللهعبدبنمحمدعليه2صماما"هذا:وف

ما:إسحاقلأبىقلت:شعبةقال.ال!لاحجلئانإلابسلاحمكةيدخلواولا

المهملة.بالدالإالبردعى(.:4ص،سفى(1)

به.جميلبنالهيثمطريقمن233/2الدارقطنىأخرجه(2)

.2/233الدارقطنى(3)
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الحجكتاب

فيهبماأوبقرابهفي!لا:قال؟السلاحجلتان

(2)ري!
شعبه.حديث

...ءاشبمايستظلالمحرمباب

من""الصحيحفىأخرجاه.(1)

رأسهيمشلمماشاءبمايستظلالمحرمبافي

حدثنا،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9263

سلمة،بنمحمدحذثيى،حنبلبنأحمدحذثنى،يحيىبنمحمدبنيحيى

مأ!3)قع،الحصينبنيحيىعن،أنيسةأبىبنزيدعن،الزحيمعبدأبىعن

أسامةفرأيت،الوداعحخةع!ي!النبىمعحججت:قالتحدثتهالحصين

حتى،الحرمنيسترهثوبهع!اروالآخر،ناقتهبخطاماخذوأحدهماوبلالا

.(5)حنبلبنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)العقبةجمرةرمى

5/70أبوحدثنا:قالواآخرينفىعمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا/-9264

حدثنا،الشئافعىحدثنا،سليصانلنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

:قالربيعةبنعياشبنالفهعسدعن،سعيدبنيحيىعن،الثقفئالوهابعبد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

داودوأبو،(54185،18567)أحمدواخرجه.(748)والطيالسى،4/641الدلائلفىالمصنف

وروايةاحمدعندالاولوالموضعبه.شعبةطريقمن(8577)الكبرىفىوالشائى،(1832)

.(13416،13417،18862)فىوسيأتىباختصار،داودأبى

.(1783/90،91)ومسلم،(2698)البخارى

"أن".:مفى

(0306)الشائىوأخرجه.(3949)جانوابن،(1834)داودأبوطريقهومن،(27259)احمد

فىوسيأتىبه.أنيسةأبىبنزيدطريقمن(2688)خزيمةوابنبه.سلمةبنمحمدطريقمن

(9631).

.(1298/312)مسلم
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للشمسيضحىأنللمحرماستحبمنبابالحجكتاب

حتىفسطاطا)1(مضطربارأيتهفما،الحبئفىز!نهالخطاببنعمرصحبت

رجع.

الشتجرةتحتينزلكان:غيرهأوحديثهفىقالواظنه:الشئافعئقال

والشىء)2(.بكساءأوبنطعويستظل

للشمسيضحىأنللمحرماستحبمنباب

أبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-9265

شجاعحدثناالقمغاض!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

ر!نهعمرابنأبصر:قالنافعحدثنى،عمربنالقهعبيدحدثناالوليد،ابن

له:فقال،الشمسوبينبينهاو،17/دأاستظلقدمحرموهوبعيرهعلىرجلا

.(4)هلأحرمتلمن3!ضح

حدثنا،العباسأبوحدثنا:قالاسعيدوأبوطاهرأبوواخبرنا-9266

ابنيعنىعمروعن،ورقاءحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا،إسحاقبنمحمد

(1

(2

(3

(4

.الأرضفىمضروبةأوتادعلىوأقامهنصمبه:الفسطاطواضطربالئعر،منيتخذبيت:الفسطاط

.3/80والنهاية،10/14النووىثرحمسلمصحيحينظر

ابىابنوأخرجهالعى(.يئفاء-819)1/524مسندهفىوالافحى،(2899)المعرفةفىالمصنف

به.سعيدبنيحىطريقمن(14444)سية

لهابرزتإذا:أضحىوضحيتللشمسضحيت:يقال،والظلالكنواعتزلاظهر:أضح

بالعكس.هووإنماالحاء،وكسرالألفبفتحأضح:المحدثونيرويه:الجوهرىقال،وظهرت

.3/77النهاية

به.عمربناللهعبيدطريقمن(14443)شيبةأبىابنأخرجه
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يموتالمحرمبابالحجكتاب

راحلتهوسطمحلىجعلربيعةأبىبنالفهعبدرأىأنه،حدثهعطاءأن،دينار

.فنهاهعمرابنفلقيه،محرموهوالشمسمنبهيستظلثوباوجعلعودا،

أبوحدثناالأصبهاك!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-9267

محمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

عن،عمربناللهعبدحدثنى،المدنئاللهعبدبنمطرفحدثنا،الزعفراك!

عن،ربيعةبنعامربناللهعبدعن،الفهعبيدبنعاصمعن،عمربنعاصم

حتىللشمسيضحىمحريممن"ما:قال!حرالفهرسولأن،اللهعبدبنجابر

قبلهماو،ضعيفإسناداهذ.(1)"أقهولدتهكمايعودحتىهب!نذبغربتإلا،تغرب

التوفيق.وبالفه،صحيححديثالحصينأموحديث،موقوف

يموتالمحرمباب

بناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9268

القاضى،إسحاقبنإسماعيلحدثناببغداد،حلا!ئصلاالعبدالقزازإبرا!م

سعيدعن،ديناربنعمروعن،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا

لهناقةمحلى!حراللهرسولمعواقفاكانرجلاأن،عباسابنعن،جبيرابن

بماء"اغسلوه:!راللهرسولفقالفمات،فأقعصته:قالأو،فوقصتهبعرفة

رألمه،تخمرواولا،تحنطوهولا-(2)ثوبيهفى:قالأو-ثوبينفىوكفنوهوسدلي،

.(9095)فىوتقدمبه.مطرفطريقمن4/1461الكاملفىعدىابنأخرجه(1)

"ثوبه".:الأصلفى(2)
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يموتالمحرمبابالحجكتاب

بنسليمانعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"يلبىالقيامةيومدمعثهاللهفإن

.(2)داقحعنالزبيعأبىعنمسلمورواه،حرب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9269

عن،3عمراسمع،عيينةبنسفيانحدثنا،شيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

فخرسفبرفىلمجيه!الفهرسولمعكنا:قالعباسبىابنسمعأنه،جبيربنسعيد

بماء"اغسلوه:لمجيه!النبئفقال،محرموهوومات،فوقصبعيرهعنرجل

رواه.(4)"يهلوهولمعثهوجلعزالفهفإن،رأسهتخفرواولا،ثوبيهفىوادفنوهوسدلي

.()سفيانعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

أحمدبنحاجبحدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-9270

دينار.بنعمروعن،عيينةابنحدثنا،منيببنالزحيمعبدحدثنا،الطوسئ

زاد:قالحئئأبىبنإبراهيموزادنا:عيينةابنقالزاد،بمعناهالحديثفذكر

.(6)"ابيطتقزبوه"ولا:قال!تالفهرسولأنجبيربنسعيدفيه

الأصئم،العباسأبوحدثناعمبرو،أبىابنسعيدأبوحدثنا-9271

عن،جريجابنعن،خالدبنمسلمأخبرنا،الشافعئحدثنا،الزبيعأخبرنا

.(6717،6780،9154،9155،9157-6713)فىتخريجهتقدم(1)

.(1206/94)ومسلم،(1849)البخارى(2)

"عمرو،.:4ص،سفى(3)

.(6712)فىتخريجهوتقدم(1231)الصغرىفىالمصنف(4)

.(6021/93)مسلم(5)

.(9158)فىتخريجهتقدم(6)
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يموتالمحرمبابالحجكتاب

يقربهولم،رأسهيخمرفلم،محرموهوتوفىر!بهلعثمانابناأن،شهابابن

.(1)ابيط

.203/2والافعى،(2903)المعرفةفىالمصنف(1)
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71/5

مكةلدخولالغسلبابالحجكتاب

محةدخولأبواب/جماع

محةلدخولالغسلباب

أبوحدثنا،الحافظالقهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-9272

حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدعبدالقه

يقدملاكانل!حنهعمرابنأن،نافععن،أيوبعنحقاد،حدثنا،الربيعأبو

ويذكر،نهارامكةيدخلثئم،ويغتسليصبححتى(1)ىوطبذىباتإلامكة

وأخرجه،الربيعأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)فعلهائهجم!النبىعن

.(3)أتوبعناخروجهمنالبخارى

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمبروأبوأخبرنا-9273

حاتمبنالقهعبدبنإبراهيمحدثنا،زكرتابنالقاسمأخبرض!،الإسماعيلئ

:قالنافععن،أيوبأخبرنا،علثةابنوهوإسماعيلحدثنا:قالاويعقوب

ثتم،طوىبذىيبيتثم،التلبيةعنأمسكالحرمأدنىدخلإذاعمرابنكان

رواه.(4)كلذيفعلكانجمفالنبئأنويحذث،ويغتسلالضبحبنايصفى

.()إبراهيمبنيعقوبعن""الصحيحفىالبخارئ

المزكى،جعفبربنابكربوأحدثنا،المهرجاخ!أحمدبوأأخبرنا-2749

.1/475البلدانمعجم.بمكةواد:طوىذو(1)

فىوتقدم.بهزيدبنحمادطريقمن(1865)داودابوواخرجه.(0160)الصغرىفىالمصنف(2)

(9064).

تحليفا.(5351،1769)والبخارى،(9521/227)مسلم(3)

به.عليةابنإسماعيلطريقمن(4240)الكبهرىفىوالشائى،(4628)احمداخرجه(4)

.(5731)البخارى(5)
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كداءثنيةمنالدخولبابالحجكتاب

نأ،نافععن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

حتىالثنيتينبيقطوىبذىباتاظ،17/5أمكةمندناإذاكانعمربنالفهعبد

وأحاجاخرجإذامكةيدخلولا،مكةبأعلىالتىالثنيةمنيدخلثئم،يصبح

نأقبلفيغتسلونمعهمنمرويأ،طوىبذىيدخلأنقبليغتسلحتىمعتمرا

يدخلوا)1(.

رفلإ)2(عائشةوعنطالبأبىبنعلىعنالغسلفىوروينا

كداء)3(ثنيةمنالدخولباب

!ضأخبر،لإسماعيلئابكربوأناأخبر،لأديباع!هـوبوأناأخبر-5729

صاحبصالحبناللهوعبدالموصلئيعلىوأبوالنسوىسفيانبنالحسن

أبوحدثنا،الحسننسبه،البزازالفهعبدبنهارونحدثنا:قالواالبخارى

بنهشامعن،مةأساأبوحدثنا،كريببوأحدثنا،القاسموحدثنا:لظ".مةأسا

أعلىمنكداءمنالفتحعامدخللمج!النبئأن،عائشةعن،أبيهعن،عروة

منهمايدخلأبىفكان:هشامقال.(4)ىدكمنالعمرةفىوخرج،مكة

وقالوا:،القاسملفظكدى.منيدخلماكثيزاأبىوكان:قالكلاهما.

.147/2الافعىطريقهومن،1/324مالك(1)

.4/45،46للمصنفوالمعرفة،147/2الأمينظر(2)

منويفضى،المعلاةمقبرتىبينطريقهيدخل،الحجونبريعاليومتعرف،والمدبالتحريك:كداء(3)

.262،263صالجغرأفيةالمحالموجرول.العتيبيةحىإلىالأخرىالجهة

الجغرافيةالمحالم.وجرولالبابحارةبين،الرسامبريعاليومتعرف.والقصرالكافبضم:كدى(4)

.263ص
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كداءثنيةمنالدخولبابالحجكتاب

ماأكثروكان،جميعامنهمايدخلعروةوكان،كدىمنالعمرةفىودخل

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)منزلهإلىأقربهماوكان،كدىمنيدخل

منوخرجكداءمنالفتحعامودخل:متنهفىوقال،أسامةأبىعنمحمود

عامدخل:متنهفىوقالكريبأبىعنمسلمورواه.مكةأعلىمنكدى

.(2)هشامقولوذكر،العمرةيذكرلم.مكةأعلىمنكداءمنالفتح

الاسمين،هذينيميمونققماالمحذثون:الخطابىسليمانأبوقال

ثنتتان)3(.وهما،وكدىكداءهووإنما

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-9276

حدثنا:قالاالقباخ!محمدبنوحسينالأصتمشاذانبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عيينةبنسفيانحدثنا،المثنىبنمحمد

أسفلها)4(.منوخر!أعلاهامندخلمكةإلىجاءلما!ي!النبئأن،عائشة

.()المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىومسلمالبخارىرواه

بنمحمدبنسعيدعثمانوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9277

ابىطريق!ن(1868)داودوأبو،(14312)وأحمد.بهكريبأبىعن(096)خزيمةابنأخرجه(1)

به.أسامة

.(5821/522)ومسلم،(5781)الجارى(2)

.2/190السننمعالم(3)

والنسائى،(853)والترمذى،(12142)وأحمد.بهالمثنىبنمحمدعن(1869)داودأبوأخرجه(4)

به.عيينةبنسمانطريقمن(959)خزيمةوابن،(4241)الكبرىفى

.(5812/422)ومسلم،(5771)الخارى(5)
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كداءثنيةمنالدخولبابالحجكتاب

بنإبراهيمإسحادتىوأبوالمقرئحامدأبىابنمحمدوأبوعبدانبنمحمد

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:النيسابورىمعاويةبنعلىبنمحمد

اللهعبيدعن،عبيدبنمحمدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

الثنيةمنمكةيدخلكانكجالنبئأنعمر،ابنعن،نافععنعمر،ابن

ال!فلى)1(.الثنيةمنويخرجالعليا،

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-9278

ابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،يحيىعن،حنبلوابنمسددحدثنا،داود

72/5منويخرجالبطحاء،ثنيةمنكداءمنمكةيدخلكان!ؤالنبئ/أنعمر،

منكداءمن:وقالمسددعن""الصحيحفىالبخارىرواهال!فلى)2(.الثنئة

حرببنوزهيرالمثنىبنمحمدعنمسلمورواه.بالبطحاءالتىالعلياالثنتة

كداء)3(ذكردونالقطانيحيىعن

علىبنالحسينعلىأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-9279

المنذربنإبراهيمحدثنا،بمكةهارونبن(4)ديزبنأحمدأخبرنا،الحافظ

القاسمأبوحدثنا،الحسينبنمحمدعمرأبوالقاضىوأخبرنا)ح(الحزامى

من(0294)ماجهوابن،(1866،1867)داودوأبو.بهعبيدبنمحمدعن(4843)احمدأخرجه(1)

به.عمربناللهعبيدطريق

طريقمن(961)خزيمةوابن،(2865)النسانىوأخرجه.(4725)وأحمد،(1866)داودأبو(2)

به.القطانسجدبنيحى

.(.../5712)ومسلم،(5761)البخارى(3)

"يزيد".:م،سفى(4)
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وليلانهارامكةدخولبابالحجكتاب

حدثنا،العطار(1)دعسبنمسعدةحدثنا،بأصبهاناللخمئأحمدبنسليمان

ابنعن،نافععن،مالكحدثنا،عيسىبنمعنحدثنا،المنذربنإبراهيم

.(2)السفلىمنويخرجالعلياالثنيةمنيدخلكانجم!الفهرسولأنعمر،

المنذر)3(.بنإبراهيمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.سواءلفظهما

(4وليلانهارا4)هحةدخولباب

فلما:النهارأقا

بنمحمدالقهعبدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-9285

الله،عبيدعن،يحيىحدثنامسدد،حدثنامحمد،بنيحمىحدثنا،يعقوب

أصبححتىطوىبذىباتجمفالفهرسولأنعمرابنعن،نافعأخبرك!

فىالبخارىرواه.(ذلك)يفعلعمرابنوكان،مكةدخلثئم،(وا18/51

يحيىعنوغيرهحرببنزهيرعنمسلمورواهمسذد،عن""الصحيح

.(6)القطان

منجم!النبئخرج:قالالكعبىمحرشروايةفىمضىفلماالفيلوأفا

4،م:"سعيد!.ص،سىف(1)

به.عيسىبنمعنطريقمن(1866)داودأبوأخرجه(2)

.(5751)البخارى(3)

نهازاإ.أوأليلأ:مفى(4-4)

به.يحىطريقمن(3908)حبانوابن،(2692)خزيمةوابن،(4656)أحمدأخرجه(5)

.(226/1259)ومسلم،(1574)البخارى(6)
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شليبةبنىبابمنالمسجددخولبابالحجكتاب

.(1)عمرتهفقضىليلامكةفدخلمعتمرا،ليلاالجعرانة

شيبةبنىبابمنالمسجددخولباب

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-9281

كفهم،وسلأموقيس!سلمةبنحفادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

هدمأنلما:قالز!عنهعلىعن،عرعرةبنخالدعن،حرببنسماكعن

يضعه،منتشاجرواالحجروضعأرادوافلماقريش!،بنتهجرهمبعدالبيت

بابمنه!ي!اللهرسولفدخل،البابهذامنيدخلمنأؤليضعهأنفاتفقوا

يأخذوا)3(أن(2)ذخفكلوأمروسطهفىالحجرفوضعبثوبفأمر،شيبةبنى

.(4)فوضعهرح!!جملاللهرسولوأخذه،فيرفعوهالثوبمنبطائفة

أبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبووأخبرنا-9282

بنمحمدحدثنا،الأصبهانئالشيخأبوجعفربنمحمدبنالفهعبدمحمد

حدثنا،سليمانبنالرحيمعبدحدثنا،كريبأبوحدثنا،مندهبنيحيى

كصيهقهالنبىأن،عباسابنحدثنا،الطفيلأبوحدثنا،خثيمبنعثمانبناللهعبد

.(8866-8864)فىتقدم(1)

.(ذخ)ف9/449التاج.عشرتهأقربمنكانإذاالرجلحى:الفخذ(2)

)يأخذإ.:والمستدرك،منى(3)

بنحمادطريقمن1/458الحاكموأخرجه.(151)والطيالسى،2/56،57الدلائلفىالمصنف(4)

السختيانىأيوبعنالطويلالحديثإخراجعلىالشيخاناتفققد:وقالمطولا،بهوحدهسلمة

عليهالخليلإبراهيمبناهماأولالكعبةبناءقصةعباسابنعنجبيربنسعيدعنكثيربنوكثير

.ذاكغيروهذا،السلام
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البيترأىإذااليدينرفعبابالحجكتاب

وقد،الأعظمالبابهذامنمكةجمتالنبئدخلقريشعهدفىقدملما

الحجر)1(.يلىمماقريشجلست

منوخروجهشيبةبنىبابمندخولهفىمرفوعاعمرابنعنوروى

.(2)محفوظغيروإسناده،الحناطينباب

:قالشاء.حيثمنالمحرميدخل:قالعطاءعنجريجابنعنورؤينا

إلىمخزومبنىبابمنوخرج،شيبةبنىبابمنعلح!النبئودخل

جتد.مرسلوهذاالصفا)3(.

البيتراىإذااليدينرفعباب

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكبرأبوأخبرنا-9283

سعيدأخبرنا،الشتافعئحدثنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

،الحارثبناللهعبدمولىمقسمعنحذثت:قالجريجابنعن،سالمابن

البيت،رأىوإذا،الصلاةفىالأيدى"ترفع:قالنهأجم!النبىعن،عبابرابنعن

كذا.(4)"المئتوعلى،الجمرتينعندويجمع،عرفةوعشئة،والمروةالصفاوعلى

."الجمرتين"وعند:""المبسوطوفى،سماعنافى

ابنقالالحجر.أوالحجر:وعنده،بهسيمانبنالرحيمعبدطريقمن(0270)خزيمةابنأخرجه(1)

الحجر.أوالحجرالضنيففىأقيدلم:خزيمة

،2/175للفاكهىمكةأخباروينظر.الخياطينباب:فيهووقع.(194)الأوسطفىالطرانىأخرجه(2)

.1/380والنهاية

به.جريجابنطريقمن(13505)شبهةأبىابنأخرجه(3)

."الجمرتين"وعند:وعنده2/169والافعى،(0291)المعرفةفىالمصنف(4)
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الحجكتاب
البيترأىاذااليدينرفعباب

منقطع،وهو،مقسمعنجريجابنعنإسحاقبنشعيبرواهوبمعناه

مقسم.منجريجابنيسمعهلم

73/5ابنعنمقسمعنالحكمعنليلىأبىبنالرحمنعبدبنمحمدورواه/

إلىمرفوعاومرةعليهماموقوفامئعمرابنعننافعوعن.سا.

.(3)الحديثفىقوىغيرهذاليلىأبىوابن.(2)الميتذكردون!رالنبى

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-9284

قزعةأبوحدثنى،شعبةحدثنا،الطيالسئهوداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

بنلجابرقلت:قالطالمكىمهاجرعنحجير،بنسويدواسمه،الباهلئ

يفعلأحداأرىكنتما:فقالط؟الكعبةإلىنظرإذايديهيرفعالزجل:اللهعبد

.(4)؟نفعلهأفكنا،!عاللهرسولطمعخرجنا،اليهودإلاهذا

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-9285

شعبةحدثنا،حدثهمجعفربنمحمدأن،معينبنيحيىحدثناداود،أبو

معحججناقد:قالطأنهإلا،معناهفذكر.يحدثقزعةأباسمعت:قالط

.()نفعلهنكنفلملمجؤالفهرسولط

به.ليلىأبىابنطريقمن(15980)شيبةأبىابنأخرجه(1)

مرفوعا.نافعطريقمن(2703)خزيمةابنأخرجه(2)

.(2566)عقبتقدم(3)

به.شعبةطريقمن(855)والترمذى،(1961)الدارمىوأخرجه.(1879)الطيالسى(4)

به.جعفربنمحمدطريقمن(4270)خزيمةوابن،(2895)النسائىوأخرجه.(1870)داودأبو(5)

.(408)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه
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البيترؤيةعندالقولبابالحجكتاب

وله،مهاجرحديثمنالعلمأهلعندأشهرإرسالهمعالأؤل:الثيخقال

وأثبت.رأىمنقول!هذامثلفىوالقول!،مرسلةكانتوإنشواهد

البيترؤيةعندالقولباب

الأصم،العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-9286

نأ،جريجابنعن،سالمبنسعيدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا

تشريفاالبيتهذازد"الفهم:وقاليديهرفعالبيتراىإذاكانكجالنبئ

واعتمرهحخهممن(1)وكرمهشزفهمنوزداظ،18/51،ومهابةوتكريفاوتعظيما

منقطغ.هذا.(2)"ازبووتعظيماوتكريماتشريفا

عنالشامىسعيدأبىعنالثورئسفيانعنمرسلشاهاوله-9287

:وقالوكئر،يديهرفعالبيتفرأىمكةدخلإذالمجج!النبئكان:قالمكحول

تشريفاالبيتهذازدالفهمبالشلام،ربنافحيناالشلام،ومنكالشلامأنت"اللهم

وبرا".وتعظيماوتشريفاتكريمااعتمرهأوحخهمنوزد،ومهابةوتكريماوتعظيما

نصرأبوأخبرنا،الحافظالأصبهاكأإبراهيمبنحمدبمرأبوأخبرنا

حدثنا،ابجردىالذرالحسنبنعلئحدثنا،محمدبنسفيانحدثنا،العراقئ

.(3)فذكره.الشامئسعيدأبوحذثنى،سفيانحدثنا،الوليدبنالفهعبد

"وعظمه،.:م،سفىبعده(1)

.169/2والافعى،مهابة:منبدلابهاء:وفيه،(2907)المعرفةفىالمصنف(2)

الذهبىوقال.مكحولعنالامأهلمنرجلعنسفيانطريقمن(15983)شيةأبىابنأخرجه(3)

.المصلوبذاكولعله،يعرفلاسعيدوأبو،منقطعوالاخر:1818/4
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بالاستلامالطوافافتتاحبابالحجكتاب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-9288

،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثناالشئيبانه!،يعقوب

إذاسعيدكان:قال!المسئببنسعيدبنمحمدعنسعيد،بنيحيىأخبرنا

.(1)بالسلامربناحينا،السلامومنكالسلامأنتاللهئم:قال!الكعبةفرأىحج

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-9289

بنسفيانحدثنا،معينبنيحيىحدثنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوب

المسيببنسعيدسمع،يعقوببنحميدعن،طريفبنإبراهيمعن،عيينة

غيرى،سمعهاالناسمنأحدبقىماكلمة!جنهعمرمنسمعت:يقول!

ربنافحينا،السلامومنكال!لامأنتالفهئم:البيترأىإذايقول!سمعته

قال!:هذا؟طريفبنإبراهيممن:ليحيىقلت:العباسقال!.(2)بالسلام

سعيدبنيحيىعنهروى:قال!هذا؟يعقوببنحميدفمن:قلتيمامئ.

الأنصارئ.

بالاستلامالطوا!افتتاحباب

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الرزجاهئعمروأبوأخبرنا-0929

وأخبر!ى:قال!)ح(وهبابنحدثنا،الطاهرأبوحدثناالهسنجانه!،حدثنا

أخبرخ!،وهببناللهعبدأخبرنا،حرملةحدثنا،سفيانابنهوالحسن

به.سعيدبنيحىطريقمن(15982،15985)شيبةابىابنأخرجه(1)

اخبارفىوالأزرقى،1/294الكبيرالتاريخفىالبخارىواخرجه.(978)3/112معينابنتاريخ(2)

به.سفيانطريقمن278/1مكة
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5/74

الحجرتقبيلبابالحجكتاب

يقدمحين!صاللهرسولطرأيت:أبيهعن،سالبمعن،شهابابنعن،يونس

ال!بع)2(.منأطوافثلاثة(1)ثخي،يطوفماأؤلطالأسودالزكنيستلممكة

أبىعنمسلمورواه،وهبابنعنأصبغعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(3)ىحيبنوحرملةالطاهر

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-9291

وكانالقيسىالمغيرةبنسليمانحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

عن،الضامتبنالفهعبدعن،هلالبنحميدحدثنا،الرجالطمنخيارا

بالحجرفبدأ!يهيهاللهرسولطفدخلوأستارها/الكعبةبينكنت:قالطذرأبى

مسلمأخرجه.(4)ركعتينالمقامخلفوصلى،سبعابالبيتطافثئم،فاستلمه

.(ذز)أبىإسلامقضةفى

الحجرتقبيلباب

الماسرجسى،المؤفلبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-9292

بنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرئاللهعبدبنعمروعثمانأبوحدثنا

.5/230النسالىلسننالسيوطىشرحيعدو.أى:يخب(1)

(0271)خزيمةوابن،(2492)والنسانى.بهوهبابنعنالطاهرأبىعن(2492)النسائىأخرجه(2)

به.وهبابنطريقمن

.(1261/232)وصلم،(1603)البخارى(3)

فىوسيأتىبه.المغيرةبنسليهمانطريقمن(21525)أحمدوأخرجه.(457)الطيالسى(4)

(9743).

.(2473)صلم(5)
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الحجرتقبيلبابالحجكتاب

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(الأعمشحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوهابعبد

سعيدبنعثمانحدثنا،العنزئمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظ

إبراهيم،عن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،الدارمئ

لأعلمإنى:فقال،فقبلهالحجرإلىجاءالهعمر،عن،ربيعةبنعابسعن

قبلتك.مايقبلكجم!اللهرسولرأيتأنىولولا،تضرولاتنفعماحجرأنك

:قالثمالحجراستقبلعمررأيت:يعلىروايةوفى،الثورئحديثلفظ

قبلتك.مايقبلكلمجواللهرسولرأيتأنىولولا،حجرأنكلأعلمإنىوالله

وأخرجه،كثيربنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.افقئلهتقدمثئم

.(2)الأعمشعنمعاويةأبىحديثمنمسلم

عنعمرمولىوأسلمسرجسبناللهوعبدعمربناللهعبدورواه
،(3)

عمر.

بنأحمدأخبرنا،عبدانبناو،19/51أحمدبنعلئأخبرنا-9293

سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،تمتامحرببنغالببنمحمدحدثنا،عبيد

حدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

،99،176)واحمد.بهكثيربنمحمدطريقمن(3822)حبانوابن،(1873)داودأبوأخرجه(1)

به.الأعمشطريقمن(2937)والنسائى،(860)والترمذى،(325

.(1270/512)ومسلم،(1597)البخارى(2)

(.../1270)ومسلم،(229)وأحمدعمر.ابنروايةمن(1270)ومسلم،(226)أحمدأخرجه(3)

أسلم.روايةمن(1605)والبخارىسرج!.بناللهعبدروايةمن
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الحجكتاب
الحجرتقبيلباب

،سفيانحدثنا،الزحمنعبدحدثنابثار،بنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمد

بنعمركان:قالغفلةبنسويدعن،الأعلىعبدبنإبراهيمعن

تنفع،ولاتضزلاحجرالكلأعلمإنى:ويقولالحجريقبلر!حبهالخطاب

،مهدىبنالرحمنعبدحديثلفظ.(1)اتفحبكجمتالقاسمأبارأي!ولكنى

الحجرقئلأنه،عمرعنوقال.تنفعولاتضزلا:حذيفةأبىروايةفىولي!

فىمسلمرواه.الروايةذكرثئمحجر.أنكلأعلموإنىلأقتلكإنى:وقال

الزحمن)2(.عبدعنالمثنىبنمحمدعن""الصحيح

الحجرقئلعمررأيت:الحديثفىوقال،الثورئعنوكيعورواه

.(3)مهوالتز

المؤقلبنمحمدبكرأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9294

بننعيمحدثنا،المستببنمحمدبنالفضلحدثنا،عيسىبنالحسنابن

وهوجعفرأبىعن،إسحاقبنمحمدحدثنا،يونسبنعيسىحدثنا،حماد

ارتفاععندمكةدخلنا:قالاللهعبدبنجابرعن،الحسينبنعلىبنمحمد

فبدأالمسجددخلثتم،راحلتهفاناخالمسجدبابجم!النبئفأتى،الضحى

،فرغحتىأربعاومشىثلاثارملثتم،بالبكاءعيناهوفاضتفاستلمهبالحجر

.08/12الأنوارمارقوصولا.بازاأى:حفئا(1)

به.مهدىبنالرحمنعبدعن(274)أحمدأخرجهوالأئر

.(.../1271)مسلم(2)

.(2936)والنسانى،(1271/252)ومسلم،(382)أحمدأخرجه(3)
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عليهالسجودبابالحجكتاب

.(1)وجههبهماومسحضليهيديهووضعالحجرقبلفرغفلما

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-9592

عنحماد،حدثنامسذد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

كان:قالىالحجراستلامعنرجلعمرابنسألى:قالىعربىبنالزبير

غلبت؟إنأرأيت؟زحمتإنأرأيت:فقالى.ويقثلهيستلمهع!يهيهاللهرسولى

51رو.(2)ويقبلهيستلمه!اللهرسولىرأيت،باليمن""أرأيتاجعل:قالى

.(3)ددسمعن""الصحيحفىالبخارئ

عليهالسجودباب

بنالقهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-9296

بنجعفرحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناالأصبهاخ!،جعفر

وأخبرنا)ح(جعفربنعبادبنمحمدرأيت:قالىمكةأهلمنالقرشئعثمان

بمرو،المحبوبئأحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبو

اللهعبدبنجعفرحدثنا،النبيلعاصمأبوحدثنامعاذ،بنمحمدحدثنا

رأيت:قالىثئم،عليهوسجدالحجرقبلجعفربنعبادبنمحمدرأيت:قالى

بنعمررأيت:عباسابنوقالى.عليهويسجديقبلهعباسابنخالك

هكذافعل!أاللهرسولرأيت:قالىثمعليهوسجدقبلهل!بهالخطاب

به.حمادبننعيمطريقمن(2713)خزيمةابنوأخرجه.1/454،455الحاكم(1)

به.زيدبنحمادطريقمن(2946)والنسائى،(861)والترمذى،(6396)أحمدأخرجه(2)

.(1161)البخارى(3)
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75/5

الاستلامبعداليدتقبيلبابالحجكتاب

لملو:عمرقالثم:الطيالسىروايةوفى،عاصمأبىحديثلفظ.(1)ففعلت

نسبه،عثمانبناللهعبدابنهوهذاوجعفر.قتلتهماقبله!ح!جملالنبئأر

جذه.إلىالطيالسئ

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبو/وأخبرنا-9297

عن،جريجابنعن،سعياأخبرنا،الشتافعئاخبرنا،الزبيعأخبرنا،الأصم

الركنفقئل،(2)رأسهمسئداالترويةيومجاءعباسابنرأيت:قالجعفرأبى

.(3)تازمثلاث،عليهسجدثتمقتلهثثم،عليهسجدثئم

بنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنبوأوأخبرنا-9892

سليمانبنيحيىحدثنا،الرنباعأبوحدثناالطبراك!،أيوببن3أحمد

عن،حسينأبىابنعن،سفيانحدثنا،يمانبنيحيىحدثنا،الجعفئ

قالالحجر)4(.علىيسجدع!ع!النبئرأيت:قالعباسابنعن،عكرمة

بنالقهعبدحسينأبىوابن،يمانابنإلاسفيانعنيروهلم:سليمان

حسين.أبىبنالزحمنعبد

الاستلامبعداليدتقبيلباب

إبراهيم،بنعيسىبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-9299

به.النبيلعاصمأبىطريقمن(2714)خزيمةابنوأخرجه.1/455والحاكم،(28)الطيهالسى(1)

.01/234للبغوىالسنةشرح.الرأسوغسلالتدهنتركأراد:رأسهم!ذا(2)

.2/171والافعى،(2914)المعرفةفىالمصنف(3)

،إسنادهوصحح،بهسليمانبنيحيىطريقمن473/1والحاكم،2/289الدارقطنىأخرجه(4)

موقوفا.بهسفيانعنوكغعن(14956)ثيبةأبىوابن.الذهبىووافقه
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والمقامالأسودالحجرفىوردمابابالحجكتاب

خالدأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،زيادبنمحمدبنالحسينحدثنا

الحجراستلمعمرابنرأيت:قالنافععن،عمربناللهعبيدعن،الأحمر

51رواظ،19/510(اأيفعلهلمجحمالنبئرأيتمنذتركتهما:وقال،يدهوقبلبيده

.(2أشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0093

الوهابعبدأخبرنا،طالببىأبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

وأبااللهعبدبنجابررأيت:قالعطاءعن،جريجابنأخبرخ!،عطاءابن

قال.أيديهمقبلواالحجراستلمواإذار!يه!عمروابنالخدرىسعيدباوأهريرة

كثيرا)3(.حسبتعباسوابن:قال؟عباسوابن:لعطاءفقلت:جريجابن

والمقامالاسودالحجرفىوردماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9301

بنيونسحدثناسويد،بنأيوبحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوب

قال:قالعمروبناللهعبدعن،الحجبىمسافععن،الزهرىعنيزيد،

نورهما،اللهطمس،الجنةيواقيتمنياقوتتانوالمقام"الزكن:كج!اللهرسول

(4382)حبانوابن،(2715)خزيمةابنواخرجه.(5875)أحمدوعه،(47541)شيبةأبىابن(1)

به.خالدأبىطريقمن

.(246/1268)مسلم(2)

طريقمن2/290والدارقطنى،(47551)شيبةأبىابنوأخرجه.(2913)المعرفةفىالمصنف(3)

به.جريجابن
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الحجكتاب

.(1)"والمغربالمشرقبينمالأضاءتاذلكولولا

والمقامالأسودالحجرفىوردماباب

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-2930

عن،أبىحدثنا،شبيببنأحمدحدثنا،الفضلبنالعباسيعنىالأسفاطش

عمروبناللهعبدسمع،الحجبئمسافعحذثنى:قالالرهرئعن،يونس

مسهماماولولا،الجنةياقوتمنوالمقامالركن"إن:بئالفهرسولقال:يقول

ولاعاهةذىمنمسهماوما،والمغربالمشرقبينمالأضاءاآدمبنىخطايامن

.(2)"ىفشإلأسقيبم

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-9303

بنحقادحدثنامسذد،حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

مسهما"لولا:قاليرفعهعمبروبنالفهعبدعن،عطاءعن،جريجابنعن،زيد

الجنةمنشىءالأرضعلىوماشفى،إلاعاهةذومشهماالجاهلئةبمأنجاسمن

(3)
."عيره

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9304

به.يحتجالمممنوأيوبيون!،عنسريدبنأيوببهتفردحديثهذا:وقال،1/456الحاكم(1)

،(878)والترمذى،(0070)أحمدو.بهسريدبنأيوبطريقمن(2731)خزيمةابنواخرجه

حديثمنأعلمهأحديسندهلمالخبرهذا:خزيمةابنقال.بهمسافعطريقمن(0371)حبانوابن

عنه.حفظكانإنسريدبنأيوبغيرالزهرى

.(1625)الصغرىفىالمصنف(2)

زيدبنحمادعن(1294)العاليةالمطالبفىكما،مسددوأخرجه.(0334)الشعبفىالمصنف(3)

موقرفا.بهجريجابنعن(8915)الرزافوعبد.به
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بيدهاليمانىالركناستلامبابالحجكتاب

حدثنا،عبيدةبوأفياضبنشاذحدثنا،الوراقعلىبنمحمدحدثنا،يعقوب

!ر:اللهرسول!قال!:قال!مالكبنأنسعن،قتادةعن،إبراهيمبنعمر

.(1)"الجنةحجارةمنالأسود"الحجر

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئا!حسنأبوأخبرنا-9355

بنحمادحدثنا،عفانحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،راف!صلاعبيد

عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدحدثنا،سلمة

ولسانبهما،لحصرعينانلهالقيامةيومالحجرالفه"ليبعثن:كيمالنبئقال!:قال

.(2)"قحباستلمهمنعلىيشهدبه،ينطق

بنالفهعبدعنجماعةرواهوكذلكحفاد،عنجماعةرواهوكذلك

بحق".استلمه"لمن:الحديثفىبعضهموقال،عثمان

بيدهاليمانىالركناستلام/باب

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-9356

المثنىبنومحفدبشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

عمرابنعن،نافعأخبرك!،اللهعبيدحدثنا،سعيدابنهويحيىحدثنا:قالا

بنعمروفيه:3/242المجمعفىالهيئمىوقالبه.فياضبنشاذطريقمن(0372)البزاراخرجه(1)

ضعف.وفيهوغيرهمعينابنوثقهالعبدىإبراهيم

ماجهوابن،(961)مذىوالتر.بهعفانعن(2643)أحمدوأخرجه.(0374)الشعبفىالمصنف(2)

وصححهبه.عئمانبناللهعبدطريقمن(3712)حبانوابن،(2735)خزيمةوابن،(2944)

.(2382)ماجهابنصحيحفىالألبانى
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بيدهاليمانىالركناستلامبابالحجكتاب

رأيتمنذ،الأسودوالحجراليماخ!)1(؟الزكنينهذيناستلامتركتما:قال

الصحيح""فىالبخارئرواه.(2)ءاخرفىولاشذةفىيستلمهماح!غالفهرسول

المثنىبنومحفدبثاربنمحمدعنمسلمورواه،يحيىعنمسذدعن

(3)
وغيرهما.

العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-9357

بنحامدحدثنا،منصوبىبنالحسينبنالحسنمحمدأبوحدثنا،القهرحمه

بنالعزيزعبدحدثنا،الزازئسليمانبنإسحاقحدثنا،المقرئحامدأبى

الزكنيستلملمجؤالقهرسولكان:قالعمرابنعن،نافععن،روابأبى

الزكنينيستلمولاطوفة-كلفى:قالأحسبهالأسود-والزكناليماخ!

.(4)الاخرين

بكرأبوحدثنا،الروزخ!العباسأبىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-8593

اوأ20أه/العؤامأبىبناحمدبنمحمدحدثنا،الشتافعئالفهعبدبنمحمد

جابرعن،عطاءعن،قيسبنعمرأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الرياحئ

(1)

(2)

(3)

(4)

"اليمانيين".:سفى

ذكرعلىمقتصرا،بهنافعطريقمن(9532)والنانى.بهسعيدبنيحصعن(1052)أحمدأخرجه

الأسود.الحجر

اللهوعبيدحرببنوزهيرالمثنىبنمحمدعن(1268/452)مسلمعندوهو،(6016)البخارى

ثار.بنمحمدذكردونسعيدابن

طريقمن(2723)خزيمةوابن،(4712)والنائى،(1876)داودوأبو،(9655)أحمدأخرجه

.(1652)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهرواد.أبىابن
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بيدهاليمانىالركناستلامبابالحجكتاب

اليماخ!الركنواستلم،فقبلهالحجراستلملمج!اللهرسولأن،الفهعبدابن

.(2)ضعيفالمكئقيسابنعمر.1يده.-.

مثله:يثبتلاخبرتقبيلهفىروىوقد

بمكة،فراسبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنمحمدأبوأخبرناه-9093

حدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الجمحئمحمدبنعمرحفمبىأبوأخبرنا

اللهعبدعن،المؤدبإسماعيل(3)وبأإبراهيمحدثنا،الضبئعمروبنداود

إذالمج!اللهرسولكان:قالعباسابنعن،مجاهدعن،هرمزبنمسلمابن

مسلمبناللهعبدبهتفرد.(4)عليهالأيمنخدهووضعقبلهاليماض!الركناستلم

ضعي!.وهوهرمزابن

نأإلا،عليهدوج!لاوالأسودالحجرتقبيلفىعباسابنعنوالأخبار

فيكون،بذلكيسمىأيضافإنهالأسود،الحجراليماض!بالركنأراديكون

.لغيرهمواففا

(1

(2

(3

.(343)نياتلغيلاا

،6/187الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظربسندل.المعروفحفصأبوالمكىيسبنعمرهو

وقال،21/487الكمالوتهذيب،2/85حبانلابنوالمجروحين،6/129والتعديلوالجرح

.(2274)الحديثفىتقدمماوينظر.متروك:2/62التقريبفىحجرابن

"بنإ.:سفى

به.هرمزبنمسلمبناللهعبدطريقمن(2727)خزيمةابناخرجه

والجرح،19"/هالكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر،المكىهرمزبنمسلمبناللهعبدهو

ضعيف.:1/450التقريبفىحجرابنوقال،16/130الكمالوتهذيب،5/164والتعديل

الحديث.صالح:حنبلبنأحمدوقال:4/1821الذهبىوقال
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الحجريلياناللذينالركنينبابالحجكتاب

الحجريييانالتذينالزكنينباب

سختويه،بنمحمدبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0931

بوأوأخبرنا)ح(القيثأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا

الوليدأبوحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلى

رألم:قالعمرابنعن،سالمعن،شهابابنعن،ليثحدثنا،الطيالسئ

فىالبخارىرواهاليمانيين)1(.الزكنينإلاالبيتمنيمسحجمج!الفهرسول

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواهالوليد،أبىعن""الصحيح

ومحمديعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-1931

المثنى،بنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا:قالاالفضلبنإبراهيمابن

نأذكر،القهعبدعن،نافععن،الفهعبيدعن،الحارثبنخالدحدثنا

فىمسلمرواهاليماك!)3(.والزكنالحجرإلايستلملاكانكج!القهرسول

.(4)المثنىبنمحمدعن""الصحيح

حدئنامنصور،بنيحيىأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9312

عن،مالكعلىقرأت:قاليحىبنيحىحدثنا،ال!لامعبدبنمحمد

عمر:بنالفهلعبدقالأنهجريجبنعبيدعن،المقبرئسعيدأبىبنسعيد

الليث.طريقمن(2949)والنانى،(1706)أحمدوأخرجبما.(1874)داودأبو(1)

.(242/1267)ومسلم،(1609)الخارى(2)

.بنحوهنافعطريقمن(5945)وأحمدبه.المئنىبنمحمدعن(2948)النالىأخرجه(3)

.(244/1267)مسلم(4)
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الحجريلياناللذيقالركنينبابالحجكتاب

الأركانماأ:عمربناللهعبدفقالاليمانيين.إلاالأركانمنتصحنلارأيتك

فىمسلمرواه.(1)الحديثوذكر.اليمانيينإلايمس!راللهرسولأرلمفإنى

.(2)مالكعنالقعنبىعنالبخارىورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيح

أبىابنعمروأبوأخبركأ،الحافظاللهعبدبنمحمدأنجرنا-9313

ابنأخبرنا،الطاهرأبوحدثنا،يونسبنمحمدبناللهعبدحدثناجعفر،

الطفيلأباأن،حدثهدعامةبنقتادةأن،الحارثبنعمروأخبرض!،وهب

غيريستلم!الفهرسولأرلم:يقولعباسبناللهعبدسمعأنه،حدثه

الطاهر)4(.أبىعن""الصحيحفىمسلمرواهاليمانيين)3(.الزكنين

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9314

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

77/5أبىعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،الحارث/بنخالدحدثنا

استلمه،إلاالبيتأركانمنركنعلىيأكألافجعلمعاويةحج:قالالطفيل

فقالوالحجر.اليمانىيستلمك!ح!اللهرسولكانإنما:عباسابنفقال

.(مهجور)أركانهمنليس:معاوية

.(1376،9007،9053)فىتقدمماينظر(1)

.(5851)والبخارى،(1187/25)مسلم(2)

به.وهبابنطريقمن(ا؟635)والطبرانى،(3431)عوانةأبوأخرجه(3)

.(247/1269)مسلم(4)

:الترمذيوقال.بهالطفيلأبىطريقمن(858)والترمذىسعيد.طريقمن(3532)أحمدأخرجه(5)

صحيح.حن
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الحجريلياناللذينالركنينبابالحجكتاب

الوجهذلكومن،معاويةقصةدونقتادةعنالحارثبنعمروتابعه

وكان:قالوزاد،ومعاويةعباسابنعنالشعثاءأبوورواه،(1)مسلمأخرجه

.(2)كلهنيستلمهنالربيرابن

مااستلمولكنه،القهلبيتهجرةاستلامهماأحديدعولم:الشافعئقال

.(3)هنعأمسكعفاوأمسكلمجيو،الفهرسولا-متلم

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-931ر

عاصبم،أبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،دزستويهبنجعفرابن

عن،بابيهبناللهعبدعن،عتيتيبنسليمانعن،:حريجابنعناظا51/20

الركنينبلغنافلما،ل!حنهعمرمعطفت:قال(4يعلىعز/4)،يعلىولدبعض

معتطفألم:فقال.الحائطوبينبينهوصرت؟3تسطألا:قلتالغربئين

لا.:قلت؟يستلمهلمج!الفهرسولأفرايت:قال.بلى:قلت؟جمتالفهرسول

.(عنك)انفذ،حسنةأسوةلمجي!الفهرسولفىفلك:قال

قواعدعلىيتفملمالبيتأنفنرىفيهما،العقةوأقا:الشافعئقال

.(247/1269)مسلم(1)

به.الئعثاءأبىطريقمن(1608)البخارىأخرجه(2)

.2/172الأم(3)

.م:منسقط(4-4)

به.جريجابنطريقمن(313)أحمدوأخرجه.2/205دفيانبنيحقوب(5)

وجزه.مكانكعنامض:أىعنك.وانفذ،عنكسر:يقال،وتجاوزهدعهعنك.انفذ:ومعى

.5/91النهاية
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الحجكتاب

.(1)البيتكسائرفكانا،إبراهيم

الحجريلياناللذينالركنينباب

بنمحمدبنمحمدبنسعيدعثمانأبوذلكبصخةأخبرنا-9316

حدثنا،خزيمةبنالسرئحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،عبدان

بناللهعبدأن،اللهعبدبنسالمعن،شهابابنعن،مالكعن،الفهعبد

نأر!ا،عائشةعنعمر،بنالفهعبدأخبرالصديقبكرأبىبنمحمد

قواعدعناقتصرواالكعبةبنواحينقومكأنترى"ألم:قال!ع!يمالفهرسول!

فقال!؟إبراهيمقواعدإلىتردهاأفلااللهرسول!يا:فقلت:قالت."؟إبراهيم

عمر:بناللهعبدفقال!."لفعلتبلكفر(2)قومكحدثان"لولا:مس!مجاللهرسول!

تركع!فهاللهرسول!أرىماع!يماللهرسول!منهذاسمعتعائشةكانتلئن

قواعدعلىيتمملمالبيتأنإلاالحجريلياناللذينالرك!يناستلام

القعنبى،مسلمةبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)إبراهيم

.(4)مالكعنيحىبنيحيىعنمسلمورواه

.2/271لأما(1)

بشرحمسلمصحيحبالكفر.عهدهمقرب:أى،الدالوإسكانالحاءبكسرهو:قومكحدثان(2)

.9/09النووى

وابن،(2726)خزيمةوابن،(0290)والنسائى،(02544)أحمدطريقهومن،1/363مالك(3)

.(5381)حبان

.(1333/399)ومسلم،(5831)البخارى(4)
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الحجكتاب
...بالبيتالطوافتعجيلباب

محة،يدخلحينبالبيتالطوا!تعجيلباب

قارناأوحاجاحانإذابهيحللاأنهوالبيان

طافحتىيعرجولم(1)يلوىلممكةلمجيه!القهرسولدخللما:عطاءقال

.(2)بالبيت

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرك!،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-9317

حدئنا،سريجابنالعباسأبووسألهالأشعثبنسليمانبناللهعبدبكرأبو

عن،الحارثبنعمروأخبرك!،وهبابنحدثنا،ئلي!ىلا9سعيدبنهارون

أهلمنرجلاأنالربير،بنعروةيتيمالأسودبن3تالرحرعبدبنمحمد

بالبيتطاففإذا،بالحجيهلرجلعنالربيربن.ممروةلىسل:لهقالالعراق

فسألته،:قال.ذلكيقولرجلاإن:لهفقل.يحللا،لكقالفإنلا؟أمأيحل

ذلك.يقولكانرجلافإن:قلتبالحبئ.إلابالحبئأهلمنيحللا:فقال

له:فقل:فقال،فحذثتهفسألنىالرجلفتصداك!)3(،يعنى.قالبئسما:قال

فعلاوالربيرأسماءشأنوما،ذلكفعلقدكيه!القهرسولأنيخبررجلافإن

:قال.أدرىلا:فقلت؟هذامن:فقال،لهذلكفذكرتفجئت:قال؟ذلك

قد،كأبقدنهفإ:قال.أدرىلا:قلتعراقيا.أظنه؟يسألنىيأتينىلابالهفما

والإنصاف،6/230،12/86،87النووىثرحمسلمصحيحينظر.لغةوهى،الياءبإثباتكذا(1)

.1/30الأنبارىلابنالخلافمسائلفى

.2/114للأزرقىمكةوأخبار،2/169الأمينظر(2)

فىوالأشهر،بالنون"تصدانى".النسخجميعفىهوهكذا:النووىالامامقاللى.تعرضأى(3)

.219/8النووىثرحمسلمصحيحلى.تصدى:اللغة
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...بالبيتالطوافتعجيلبابالحجكتاب

أنهمكةقدمحينبهبدأشىءأولأنر!نهاعائشةوأخبرتنىلمجوالفهرسولحبئ

الطوافبهبدأشىءأؤل(1)فكان،ز!نهبكرأبوحجثتم،بالبيتطافثئمتوضأ

فرأيته،ز!بهعثمانحبئثم،ذلكمثلز!نهعمرثم،غيرهيكنلمثم،بالبيت

بنالقهوعبدمعاويةثم،غيرهيكنلمثئم،بالبيتالطوافبهبدأشىءأؤل

الطوافبهبدأشىءأولفكان،العؤامبنالزبيرأبىمعحججتثم،عمر

لمثم،ذلكيفعلونوالأنصارالمهاجرينرأيتثتم،غيرهيكنلمثثم،بالبيت

وهذا،بعمرةينقضهالمثئم،عمرابنذلكفعلرأيتمنآخرثم،غيرهيكن

بشىءيبدءونكانوامامضىمفنأحدولا،يسألونهأفلا،عندهمعمرابن

أمىرأيتوقد،يحفونلاثمبالبيتالطوافمنأولأقدامهميضعونحين

78/5لاثمبهتطوفانالبيتمنأولبشىءتبدانلااو(21/أهتقدمانحينوخالتى/

بعمرةوفلانوفلانوالربيروأختهاهىأقبلتأنهامىأأخبرتنىوقد،تحلان

فىمسلمرواه.(2)كلذمنذكرفيماكذبوقد،حفواالركنمسحوافلما،قط

عنالبخارئورواه،(3)اذكهالأيلىسعيدبنهارونعنبطوله""الصحيح

عنعيسىبنأحمدوعن،(4)الرجلقصةدونمختصراوهبابنعنأصبغ

.()عمرةتكنلمثم:غيرهيكنلم:قولهبدلوقال،بطولهوهبابن

"فرايتهإ.:سفى(1)

مختصر.خزيمةابنوعند،بهوهبابنطريقمن(2699)خزيمةوابن،(5332)عوانةأبوأخرجه(2)

.(9372)فىمختصراوسيأتى

.(1235/091)مسلم(3)

.(4161،5161)البخارى(4)

.(1461)البخارى(5)
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...بالبيتالطوافتعجيلبابالحجكتاب

إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9318

بنمحمدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكى

لا:يقولعباسابنوكان:قالعطاءأخبرك!:قالجريجابنحدثنا،بكر

ذلك؟يقولأينمن:لعطاءفقلتحل.إلاحافيغيرولاحافيبالبيتيطوف

قلت:.(33:الحجأآلعتيق!ائتتإلىعقها!ثص:وجلعرالفهقولمن:قال

وقبله،المعزفبعدمن:يقولعباسابنفكان:قالالمعزف)1(.بعدذلكفإن

حخةفىيحقواأنأمرهمحينأصحابهجمجرالنبىامرمنذلكيأخذوكان

.(3)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)الوداع

فسخهمأنعلىدلقماذرأبىعنثئمجمجرالنبىعنرؤيناقدالثيخ:قال

إذاغيرهموأن،(4)رحمجالنبىأصحابمنللزكبخاضاكانبالعمرةالحبئ

النحر،يوميكونحتىيحقوالمالقدومطوافطافواثئمقرنواأوحخوا

أعلم.والفه.التحفلبهجعلبمافيحفون

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9319

عبيد،بنيعلىأخبرنا،الفزاءالوقابعبدبنمحمدحدثنا،الحافظيعقوب

بنوجعفرال!لامعبدبنمحمدحذثنى:قالمحمدوأخبرنا.إسماعيلحدثنا

التعريفموضعالأصلفىوالمعرفأيضا.التهعريفوهوبحرفةالوقوفبعدبهيريدتالمعرف(1)

.218/3النهاية.المفعولبمعنىويكون

به.جريجابنطريقمن(4396)البخارىأخرجه(2)

.(208/1245)مسلم(3)

.(8805،8953،8954)فىذرأبىعنتقدم(4)
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الرجالمعالنساءطوافبابالحجكتاب

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا:قالالهماواللفظحدثنا)1(الحسينبنمحمد

ابنعندجالساكنت:قالوبرةعن،خالدأبىبنإسماعيلعن،زبيدأبوعبثر

:فقال؟الموقفاكأأنقبلبالبيتأطوفأنأيصلح:فقالرجلفجاءهعمر

ابنفقال.الموقفتأكأحتىبالبيتتطفلا:يقولعباسابنفإن:قال.نحم

فبقول،الموقفيأح!أنقبلبالبيتفطافه!عاللهرسولحبئقد:عمر

مسلمرواه.صادقا)2(كنتإنعباسابنبقولأوتأخذأنأحقلمجوالفهرسول

.(3)يحيىبنيحيىعن""الصحيحفى

الرجالمعالنساءطوا!باب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-0932

عن،نوفلبنالزحمنعبدبنمحمدعن،مالكعن،القعنبئحدثناداود،

أنهاعجحالهالنبىزوجسلمةأئمعن،سلمةأمبنتزينبعنالربير،بنعروة

الناسوراءمن"طوفى:فقالأشتكىأنىكح!اللهرسولإلىشكوت:قالت

يقرأالبيتجنبإلىيصلىع!حينئذالفهورسولفطفت:لتظ."راكبةوأنت

القعنبى،عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(4)!!مطولمكتب!)والظور:ب

"حديثالا.:م،سفى(1)

بمنحوه.وبرةطريقمن(2929)والنسائىبه.إسماعلطريقمن(5194)أحمدأخرجه(2)

.(1233/187)مسلم(3)

والنسالى،(464)والبخارى،(26485)أحمدطريقهومن،1/370ومالك،(1882)داودأبو(4)

.(3833)حبانوابن،(2776)خزيمةوابن،(2961)ماجهوابن،(2925)
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الرجالمعالنساءطوافبابالحجكتاب

.(1)مالكعنيحيىبنيحىعنمسلمورواه

النسوى،محمدبنأحمدأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9321

على:بنعمرومحرقال:قالإسماعيلبنمحمدحدثنا،شاكبربنحمادحدثنا

النساءهشابم)2(بنامنعإذعطابرأخبرض!:جريجابنقال:قالعاصمبوأحذثيى

؟ه!جملا!لهرسول4نساطافوقدتمنعهنكيف:قال.الرجالمعالطواف

.الحجاببعدأدركتهلقدلعمرىإى:قالقبل؟أوالحجابأبعد:قلت

تطوفعائشةكانت،يخالطنيكنلم:قال؟الرجاليخالطنكيف:قلت

يانستلمانطلقى.امرأ+فقالت،تخالطهملاالرجالاظ(51/21من3حجرة

ويطفنبالفيلمتنكراتفخرجن،فأبت.(4)كنعانطلقى:قالت.المؤمنينأئم

،الرجالوأخرجيدخلنحتىقمنالبيتدخلنإذاكنولكنهن،الرجالمع

،(5)
وما:فقلت.دبيرجوففىمجاورةوهىوعبياأنار!نهاعائشةآص!وكنت

ورأيت،ذلكغيروبينهابينناوما،غشاءلهاتركئة)6(قئةفىهى:قالحجابها؟

(6121/852)مسلمو،(3361)رىلبخاا(1)

بنهامخالىوكانا...هامبنإسماعيلبنهامبن-محمدأخوهأو-إبراهيمهو:حجرابنقال(2)

لإبراهيمهاموفوضالمدينةمرةإهامبنإبراهيمأخاهوولىمكةمرةإمحمدافولىالملكعبد

.3/480البارىفتحالمراد...يكونأنيخمل:قلتفلهذاخلافتهفىبالناسالحجإمرة

.1/181،182الأنوارمارقبعيد.غيرناحيةأى:حجرة(3)

.3/481البارىفتح.نفسكجهةعنأى:عنك(4)

ويناوح،الثمالمنمنىعلىوثرف،الرقمنمكةعلىثرفوهو،مكةجبالأعظممن:ثبير(5)

والمعالم،917/1البلدانمعجميظر.الرخمجبل:مكةأهلاليوموي!ميه،الجنوبمنحراء

.7اصالجغرافية

.(8642)فىمعناهاتقدم:تركية(6)
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الركناستلامعنديقالمابابالحجكتاب

.(2)اذكه""الصحيحفىالبخارىأخرجهموردا)1(.درعاعليها

الزحناستلامعنديقالماباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-9322

ابنعن،سمليمبنيحيىحدثنا،الأنبارىسليمانبنمحمدحدثنافىاود،

79/5ثمفكبرفاستلماضطبع)3(ع!يمالنبئأنعباسابنعن،الطفيلأبىعن/،خثيم

مشوا،قريشمنوتغيبوااليمانىالركنبلغواإذاوكانوا،أطوافثلاثةرمل

:عباسابنقال.الغزلانكأنهم:قريشتقول،فيرملونعليهميطلعونثم

ها.سنهلت

بنجعفربنأحمدبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9323

حدثنى،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدابنيعنىاللهعبدحدثنا،حمدان

ثم:قال.الحديثفذكرعمر.ابنكان:قالنافععن،عليةابنيعنىإسماعيل

()اللهباسم:ويقولالحجرفيستلمالبيتفيأكأضحىمكةيدخل

.3/481البارىنتحالورد.لونلونهقيمصاأى:موردا(1)

.(8161)البخارى(2)

الأيسركتفهعلىطرفيهويلقىالأيمنإبطهتحتوسطهفيجعلالبردأوالإزاريأخذأن:الاضطباع(3)

*3/73النهاية.وظهرهصدرهجهتىمن

يحىطريقمن(3812)حبانابنوأخرجه.(1889)داودوأبو،(9160)الصفرىفىالمصنف(4)

"عنماجهابنعندووقع.بهخثيمابنطريقمن(2953)ماجهوابن،(0222)وأحمد.بهسليمابن

.(1663)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(9328)فىوسيأتى،خيثمأبى

.إالرحيم"الرحمن:سفىبعده(5)

-؟45-
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الحجكتاب

.(1)ربكاوالفه

للطوافالاضطباعباب

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرابووحذثنا-9324

عن،إسحاقأبىعن،المسعودئحدثناداودلا،أبوحدثنا،حبيببنيونس

استقبلهزحاماعليهفرأىالأسودبالحجرمرإذاكانانهعلىعن،الحارث

.(2)لمجتنبئكوسنةبكتابكتصديقااللهم:وقالوكبر

كانأنهعلقعن،الحارثعن،إسحاقأبىعناخروجهمنوروى

لسنةواتباعا،بكتابكوتصديفا،بكإيمانااللهم:الحجراستلمإذايقول

صئينبيك

الحسنبنمحمدالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرناه-9325

أبىعن،شريكحدثنا،الاشعرئبلالأبوحدثنا،مطئنحدثنا،السراج

حفصحدثنا،الشافعئمحمدبنإبراهيمحطشا،مطئن.وحدثنا!الإ.ىاق

ز!بهعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،العميسأبىعن،غياثابن

(3)صصء
بذلك.

للطوا!الاضطباعباب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبواخبرنا-9326

،9046)فىالحديثاصلوتقدم،ونافععليةابنإصماعيلعنايرببذكر(4628)أحمد(1)

9272،9273).

الحجر.استلمإذا:وفيهالمسعودىطريقمن(29016)ثيبةأبىابنوأخرجه.(174)الطالسى(2)

إبراهيمطريقمن(924)الأوصطفىانىالطبروأخرجه.نىالثابالطريق(1161)الصغرىفىالمصنف(3)

وثق.وقدضعيفوهو،الحارثوفيه:3/024المجمعفىالهيثسوقال.بهانفحىمحمدابن
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للطوافالاضطباعبابالحجكتاب

ابنعن،جريجابنعن،سفيانأخبرناكثير،بنمحمدحدثناداود،أبو

.(1)رضخأببردمضطبعاجمحماللهرسولطاف:قاليعلىعن،يعلى

الثورئ)2(.عنوكيعرواهوكذا

بنأحمدبنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-9327

،سليمانوأخبرنا،الفريابئحدثنا،مريمأبىابنحدثناالطبراخ!،أيوب

عن،جريجابنعن،سفيانحدثنا:قالاقبيصةحدثنا،عمربنحفصحدثنا

بالبيتيطوفزوخ!النبئرأيت:قالأبيهعن،يعلىابنعنالحميد،عبد

هذا؟الحميدعبدمن:-البخارىيعنى-لهقلت:عيسىأبوقالمضطبعا)3(.

.(4)أميةبنيعلىابنهويعلىوابن،شيبةبنجبيرابنهو:قال

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-9328

سليمبنيحيىحدثناالزعفراك!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابى

بناللهعبدعن،الطفيلأبىعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدعن،الطالفئ

ومشواأشواطثلاثةورملواوأصحابههولمج!الفهرسولاضطبع:قالعباس

.(بعا)أر

.(1658)دأودأبىصحيحنىالألبانىوحسنه.(1883)داودأبو(1)

حضرمى.لهببرد:بلفظوكغعن(17956)أحمدأخرجه(2)

ماجهابنوأخرجهعمر.بنحفص:منبدلاعمرو.بنجعفر:وفيه(2927)المعرفةفىالمصنف(3)

صحيح.حسن:وقالقبيصةطريقمن(859)والترمذىبه.وقبيصةالفريابىطريقمن(2954)

.(226)عقبالترمذىعلل(4)

.(9322)فىوتقدم.بهالزعفرانىعن(2707)خزيمةابنوأخرجه.(1337)الأعرابىابنصعجم(5)
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للطوافالاضطباعبابالحجكتاب

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-9932

حدثنا:قالاحرببنوسليمانمنهاليبنحخاجحدثنا،القاضىإسماعيل

بنسعيدعن،خثيبمبنعثمانبنالفهعبدعن،سلمةبنحفاداو،22/51

الجعرانةمناعتمرواوأصحابه!ي!الفهرسولأن،عباسابنعنجبير،

.(1)عواتقهموعلىآباطهمتحتأرديتهمووضعوافاضطبعوا،بالبيتملوافر

.سليمانحديثلفظ

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلئأبووأخبرنا-0933

إلابنحوهفذكرهحفاد.حدثنا،إسماعيلبنموسىسلمةأبوحدثنا،داودأبو

علىقذفوهاثئم،آباطهمتحتأرديتهموجعلوابالبيتفرملوا:قالاله

.(2)اليسرىعواتقهم

هاض!،بنصالحبنمحمدحذثنى،الحافظالفهعبدابواخبرنا-9331

محمدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثناالقحمد،عبدبنالحسنسعيدابوحدثنا

أبيهعن،أسلمبنزيدعن،سعدبنهشامعن،فديكأبىبنإسماعيلابن

عنوالكشفالآنالزملانفيم:يقولد!بهالخطاببنعمرسمعت:قال

شيئانتركلاذلكومع!؟وأهلهالكفرونفى(3)الإسلامالفهاطأوقدالمناكب

.(قت)ع123/26العروستاج.والعنقالمنكببينما:والعاتق.ا)أعناقهم:سنى(1)

به.حجاجطريقمن(12478)الطرانىأخرجهوالحديث

أحمدوأخرجه.(1884)داودوأبو،(2928)المعرفةوفى،5/032،402الدلائلفىالمصنف(2)

.(1659)داودأبىصحيهحفىالألانىوصححهبه.حمادطريقمن(2792)

.2/194السننمعالموأرصاه.ثنتهأى:الإسلاماللهووطأالإسلاماللهأطأ(3)
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الحجكتاب

.(1)محجعالفهرسولمعنصنعهكنا

طوفة...كلفىالاستلاماستحبابباب

وتركلففىوإلاطوفةكلفىالاستلامالشحباب/باب

.(2)وطاوسمجاهدعنوتركلفىاستحبابهفىروى

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-9332

أبىابنيعنىالعزيزعبدحدثنا،يحيىابنهوخلادحدثنا،موسىبنبشر

كلفىالزكنينهذينيدعلاكانع!ي!النبىأن،عمرابنعن،نافععن،رواد

عنداللذينالركنينيستلمولايستلمهماواليماك!،الأسودبهما؟مزطوفة

الحجر)3(.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9333

بنعطاءحدثنا،الوليدبنشجاعحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

عمر:لابنقلت:قالأبيهعن،الليثىعميربنعبيدبنالفهعبدعن،السائب

جم!الفهرسولأصحابمنأحداأرلمالزكنينهذينعلىتزاحمرأيتكمحرما

يحط"مسحهما:يقول!صاللهرسولسمعت:قال؟غيركعليهمايزاحم

الخطايا")4(.

أبىابنطريقمن(2708)خزيمةابنوأخرجه.مسلمشرطعلىصحيح:وقال1/454الحاكم(1)

ماوينظر.بههامطريقمن(9522)ماجهوابن،(1887)داودابووعنه،(317)واحمد.بهفديك

.(9350)فىسيأتى

.1/335وللأزرقى،(681)للفاكهىمكةوأخبار،(50521)ثيبةأبىابنومصنف،2/171الأمينظر(2)

.(9307)فىتقدم(3)

طريق-من(3698)حبانبنوا،(2753)خزيمةوابن،(995)مذىوالتر،(1625)أحمداخرجه(4)
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الزحامفىالاستلامبابالحجكتاب

الزحامفىالاستلامباب

بنصالحبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9334

فىإملاءالحنظلئإبراهيمبنإسحاقبنمحمدالحسنأبوحدثناهاخ!،

عن،صالحبنمفض!لحدثنا،الفهعبدبنعلئاخبرنا،معاذبنرجاءمسجد

:قالز!بهالخطاببنعمرعن،المسئببنسعيدعن،المنكدربنمحمد

استلامأردتإذا،الضعيفتؤذلا،2قورجلإنكعمر"يا:جمي!الفهرسولقال

.(1)"زئكوفاستقبلهوإلأفاستلفهلكخلان!فالحجر

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-9335

عنيعفور)3(أبىعن،عوانةأبوحدثنا،مسذدحدثنا،(2)رمعبنعثمانحدثنا

هن!!دعمرإن:فقالمكة-علىالحجاجاستخلفهوكانقال-خزاعةمنشيخ

"يا:لمجرالفهرسوللهفقال،الزكنعنديزاحموكانشديدا،رجلاكان

وإلافاستلمهخلوةرأيتفإن،الضعيفتؤذىفإنكالزكن،عندتزاحملاعمر

.(4)"وامضوكئزفاستثبله

.(9505)فىوسيأتىحسن.:وتالعمير.بنعبيدابن:الترمذىوعند،بهعطاء=

6/5042ملالكافىعدىبنوا،(عاسابنمسند-601)1/85الائارتهذيبفىجريربناأخرجه(1)

ضعيف:4/1826الذهبىوتالإوكبر".:عندهولي!.اللهعبدبنعلىطريقمن

"عمير".:سفى(2)

.،ايعقوب:م،4ص،سفى(3)

وكبر،.فهلل"فاصتقبله:وفيه،يعفورأبىطريقمن(190)أحمدأخرجه(4)
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الزحامفىالاستلامبابالحجكتاب

:سفيانقال.الخزاعىعنيعفور)1(،أبىعنعيينةابنعنالشافعئرواه

.(2)اهنممنصرفهعليهااستعملهالحجاجكان،الحارثبنالرحمنعبدوهو

المسيب.ابنلروايةشاهدوهو

محمداللهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-9336

،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،يعقوبابن

عوفبنالرحمنلعبدقال!يهماللهرسولأن،أبيهعن،عروةبنهشامأخبرنا

:!الوتركأ.استلمت:!المحمد؟".أباصنعت"كيف:الوداعحجةفى

لى.(3)
مرسل.هدا."اصبت"

.(4)هشامعنمالكرواهوكذلكاظ(51/22

وصفأت.""أصبت:الزحمنلبدقالجمفهالنبئوأحسب:الشئافعئقال

.()زحامفىوتركزحامغيرفىاستلمأنهله

الأصم،العباسأبوحدثنا،الحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-9337

ابنعن،سالمبنسعيدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا

يعقوب".9:م،سفى(1)

.الحارثعبدبننافعبنالرحمنعبدهو:وفيه،(510)الماثورةالسنن(2)

أخبارفىوالأزرتى،(32)عوفبنالرحمنعبدمسندفىوالبرتى،(89؟.)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.عروةبنهثامطريقمن1/334مكة

/3المجمعفىالهيثمىوقال.3؟7/3والحاكم،(257)الطبرانىطريقهومن،1/366مالك(4)

الصحيح.رجالالمرسلورجال:241

.2/117،172الأم(5)
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81/5

الزحامفىالاستلامبابالحجكتاب

زحاماالزكنعلى(1)وجدتإذا:قالعباسابنعنعطاء،عن/،جريج

.(2)فقتولافانصرف

حدثنامطر،ابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-9338

حسالب،بنعبيدبنمحمدحدثنا،بالبصرةالفقيهال!اجئيحيىبنزكرئا

:قالعباسابنعن،2عطاعن،سعدبنقيسحذثنى،الضحاذ)3(معاويةحدثنا

فتستلموا)4(.عليكمر!يتفإنتطوفوا،أنأمرتمإنما

حدثنا،الوليدأبوأخبرنا،إجازةالحافظالفهعبدأبووأنبأخ!-9339

عن،فضيلبنمحمدحدثنا،شيبةأبىابنبكرابوحدثنا،سفيانبنالحسن

علىوصلوادعفكتربهحاذيتإذا:قالعباسابنعن،عطاءعن،حخاج

.(ال!لام)عليهالنبىمحمد

مهدىبنمحمدبنمحمدبنعبيدمحمدأبووحذثنا-9340

أخبرنا،علىبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،القشيرئ

عمرابنعنمجاهد،عنذز،بنعمرحدثناقالا:وروحعبيدبنيعلى

.!إأبصرت:سفى(1)

فىوالفاكهى،(0889)الرزاقعبدوأخرجه.2/172والثافعى،(2935)المعرفةفىالممنف(2)

به.جريجابنطريقمن(48)مكةأخبار

.28/199الكمالتهذيب.الضالفسمىمكةطريقفىضلكان.الثقفىالكريمعبدبنمعاويةهو(3)

"فاستلموا".:سفى(4)

به.الساجىعن(11348)الطبرانىأخرجهوالأثر

.(13302)ثيةأبىابن(5)
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والعمرةالحجفىالطواففىالرملبابالحجكتاب

(2)أنفهرثمحتىزاحممزةرأيتهولقد،قطالحجرعلىزاحمرأيتهما:(1)لاق

.(3)امدمنخراهوابتدر

أخبرنا،الأصئمالعباسأبوحدثنا،الحسنابنبكرأبووأخبرنا-1934

أبىبنسعيدبنعمرعن،سالمبنسعيدأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الربيع

زوجعائشةعندكانتأنهاأفهعن،سليمانأبىبنمنبوذعن،حسين

المؤمنينأميا:لهافقالتلهامولاوعليهافدخلت،المؤمنينأم!النبى

لا:رعأعائشةلهافقالتثلاثا.أومرتينالركنواستلمت،سبعابالبيتطفت

؟4ومررتكبرتألا!الرجالتدافعين،اللهأجركلا،اللهأجرك

منفرجةوجدتنإذا:لهنيقولكانأنهوقاصأبىبنسعدعنورؤينا

.()وامضينفكئرنوإلا،فاستلمنالناس

والعمرةالحجفىالطوا!فىالرملباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9342

بنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

مجاهد.أى(1)

.2/196النهايةينظر.أدمىحتىكسر:أنفهرثم(2)

به.عبيدبنيعلىطريقمق(124)مكةأخبارفىالفاكهىأخرجه(3)

(081،901)مكةأخبارفىالقاكهىوأخرجه.2/172والشانعى،(2936)المعرفةفىالمصنف(4)

به.سعيدبنعمرطريقمن

.2/172الأمينظر(5)
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والعمرةالحجفىالطواففىالرملبابالحجكتاب

ابنعن،نافععنعمر،بنالفهعبيدعنسعيد،بنيحيىحدثنا،بكرأبى

كان!لمجرالنبئأنويذكر،الأربعةويمشىالأولالثلاثيرملكانأنهعمر

أيسرلائهيمشىكانإنما:قال؟الزكنينبينمايمشىأكان:لنافعقلت.يفعله

.(1)لاستلامه

القطيعئ،جعفربناحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأ-خبرنا-9343

قالا:وسريجيونسحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا

قالأطواف-ثلاثة!شيه!النبئسعى:قالعمرابنعن،نافععن،فليححدثنا

فىالبخارئرواه.(2)والعمرةالحبئفىأربعةمشىثم-أشواطثلاثة:سريج

حدثنى:قالالليثتابعه:البخارىقال.النعمانبنسريجعن""الصحيح

.(3)!هيخي!النبىعنعمر،ابنعن،نافععنفرقد،بنكثير

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-4934

بنكثيرحذثنى،الفيثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا

وأحجفىيقدمحينطوافهفىيخبكانعمربنالفهعبدأن،نافععن،فرقد

.(4)كلذيصنع!شيه!اللهرسولوكان:قالأربعا.ويمشىثلاثاعمرة

نافع.قولذكرالنسائىعندولي!،بهيحىطريقمن(0294)والنسائى،(4618)أحمدأخرجه(1)

به.اللهعبيدطريقمن(0295)ماجهوابن،(1261/230)ومسلم،(1617)البخارىوأخرجه

.(9351،9352،9355،9414)فىوشأتى

.(6081)أحمد(2)

.(4160)البخارى(3)

به.الليثطريقمن(2943)النسائىأخرجه(4)
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الحجكتاب

الرملبدوكانحيفباب

الرملبدوكانكيفباب

أخبرنااو(23/51،المقرئمحمدبنعلئالحسمنأبوأخبرنا-9345

أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

الفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا.هارونبنيزيدحدثنا،بكر

بنيزيدحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابن

5/82قومكإن:عباسلابنقلت:قالالطفيلأبىعن،الجريرى/حدثنا،هارون

ما:قلتوكذبوا.صدقوا:قال.سنةنهاوأرملقدؤ!مجالفهرسولأنيزعمون

،(2)قعيقعانعلى(1)والمشركونقدمرح!مجاللهرسولإن:قالوكذبوا؟صدقوا

!ماللهرسولأصحابأنبينهميتحدثونفجعلوا،حسدقوممكةأهلوكان

لمجي!الفهرسولفرمل."يمرهونمامنكم"أروهم:رح!مجالفهرسولفقال،ضعفاء

قومكإن:قلت:قال.بسنةوليست،أصحابهوقوةقوتهالمشركينليرى

صدقوا:قال.سنةوأنهاوالمروةالصفابينركبلمجوالفهرسولأنيزعمون

وكانمكةلمجي!اللهرسولقدم:قالوكذبوا؟صدقواما:قلت:قالوكأبوا.

إلىينظرون(3)العواتقخرجتحتىفخرجواحسد،قوممكةأهل

لايعنى:يزيدقال-عنهيدعونلارح!مجاللهرسولوكان،ؤ!مجاللهرسول

"والمشركين،.:النسخبعضفىأنهاإلىإشارةالأصلحاشيةفى(1)

جاتبكلمنأسماءعدةوله،الغربىال!مالمنالحرامالمسجدعلىالمشرفمكةجبل:قعيقعان(2)

.2،256ههصالجغرافيةالمعالممنه.

.9/101النووىبشرحمسلمصحيح.للبلوغالمقاربةأوالبالغةالبكروهىعاتقجمعهو:العواتق(3)
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الرملبدوكانكيفبابالحجكتاب

الفه.عبدأبىحديثلفظ.(1)إليهأحئماالمشئوكان،فركب-عنهيدفعون

.(2)المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9346

بنسليمانحدثنا:قالامسلموأبوإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

،المقرئالحسنأبووأخبرنا)ح(أئوبعنزيد،بنحمادحدثنا،حرب

أبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا

:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،أئوبحدثنا،حمادحدثنا،الزبيع

فقال،يثربحفىالحفىوهنتهموقدوأصحابهجم!الفهرسولقدم

يلىمفالهمفقعدواالحفى.وهنتهمقدقومعليكميقدمإنه:المشركون

الزكنين.بينمايمشواوأنالثلاثةيرملواأنجمفالفهرسولفأمر،الحجر

لم.(3)عليهمالإبقاءإلاكفهاالأشواطيرملواأنيأمرهمأنيمنعهولم:قال

بنسليمانعن""الصحيحفىالبخارىرواه.يثربحفىمسلمأبويذكر

(4)

.حرب

يزيدعن(9234)أحمدواخرجه.بسنةوليست:تولهإلىالحاكمعن4/327الدلائلفىالمصنف(1)

.،الجريرىطريق!ن(9271،2779)خزيمةوابن.والمروةالصفابينالركوبعلىمقتهصزا،به

فىوسيأتى.الرملبذكروعندهماالطفيلأبىطريقمن(1264/238)ومسلم،(0292)وأحمد

(9452،9453،9781).

(.../1264)مسلم(2)

وابن.بهزيدبنحمادطريقمن(2945)والنسائى،(1886)داودوأبو،(2639)أحمدأخرجه(3)

به.أيوبطريقمن(2720)خزيمة

.(2061)البخارى(4)
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الرملبدوكانكيفبابالحجكتاب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-9347

بنالنضربنوأحمدور!حيبنمحمدبنيحيىحدثناالشيباخ!،يعقوب

أخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا،الربيعأبوحدثناقالا:الوهابعبد

الزبيع،أبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

قدم:قالطعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،أئوبعنحماد،حدثنا

إنه:المشركونفقالط،يثربحضىوهنتهموقدمكةوأصحابهلمجفهالفهرسولط

يلىمفافجلسواشذة.منهاولقواالحفىوهنتهمقدقومغداعليكميقدم

(1)ليرى؟الزكنينبينويمشواأشواطثلاثةيرملواأنلمجفهالنبئمرفأ،الحجر

قدالحفىأنزعمتمالذينهؤلاء:المشركونفقالط،جلدهمالمشركون

يرملواأنيأمرهمولم:عباسابنقالطوكذا.كذامنأجلدهؤلاء،وهنتهم

الربيعأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.عليهمالإبقاءإلاكلهاالأشواط

الزهراخ!)2(.

إملاء،يعقوببنمحمدحدثنا،الحافظالفهعيدأبوأنجرنا-9348

الضسئئ،عبدةبنأحمدحدثنا:إبراهيمقالط،محمدبنوإبراهيمأبىحدثنى

سعىإنما:قالطعباسابنعنعطاء،عنعمرو،عن،سفيانحدثنا

51رو.(3)هتؤقالمشركينليرىوالمروةالصفاوبينبالبيتلمجقهالفهرسولط

"ليروا".:الشسخبعضفىأنهاإلىإشارةالأصلحاشيةفى(1)

.(1266/240)مسلم(2)

،(9792)والنسائى،(5724)والبخارى،(1921)أحمدوأخرجه.(4؟16)الشعبفىالمصنف(3)

به.سفيانطريقمن(2777)خزيمةوابن
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5/38

...مشروعةهيئةبقىأنهعلىالدليلبابالحجكتاب

(1)صء

.وغيرهعبدةبناحمدعن""الصحيحفىمسلم

،عبدوسابنالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9349

عن،عمروعن،سفيانعن،المدينىبنعلئحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا

الضفاوبينبالبيتجم!الفهرسولسعىإنما:قالعباسابنعنعطاء،

.(2)ىلععن""الصحيحفىالبخارئرواه.قؤتهالمشركينليرىوالمروة

الطوا!فىمشروعةهيمةبقىانهعلىالدليلباب

جمفالنبىحبئصفةفىالفهعبدبنجابرعنالثابتالحديثفىمضىقد

أربعا)3(.ومشىثلاثافرمل،الزكناستلمالبيتأتىحينائه،الوداعحخة

القضية،عمرةبعدوذلك،الجعرانةعمرةفىعباسابنعنرؤيناوفيما

واضطبعوا)4(.ثلاثارملواأنهم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-9350

أبىبنسعيدحدثناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنااظ(23/51،يعقوب

بنعمرأن،أبيهعن،أسلمبنزيدأخبرخ!،جعفربنمحمدحدثنا،مريم

تنفع،ولاتضز/لاحجرالكلأعلمإنىوالفهأما:للزكنقالذ!بهالخطاب

لناما:وقالفاستلمهأستلمك.وأنااستلمكلمج!الفهرسولرأيتولكنى

.(241/1266)مسلم(1)

.(1649)البهخارى(2)

.(8897)فىتقدم(3)

.(9328،9329)فىتقدم(4)
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الأسود...الحجرمنبالطوافالابتداءبابالحجكتاب

صنعهشىلمح!:قال!ثم.اللهأهلكهموقد،المشركينبهراءيناإنما!وللزمل؟

الصحيح""فىالبخارىرواه.(2)لمرثم.(اأتركهأنأحب1)لالمجداللهرسول!

(3)

مريم.ابىبنسعيدعن

وعمربكروأبورملم!عاللهرسول!أنرباحأبىبنعطاءعنوروينا

أربعا)4(.ومشواثلاثابعدهموالخلفاءزضيهوووعثمان

إلىالأسودالحجرمنبالطوا!الابتداءباب

أربعاويمشىثلاثايرملالأسود،الحجر

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-9351

حدثنا،أبانبنعمربناللهعبدحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

ع!حماللهرسول!رمل:قال!عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،المباركابن

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(أربعا)ومشىثلاثاالحجرإلىالحجرمن

.(6)أبانبنعمربناللهعبد

."نتركهأن"نحب:الاصلوحاشية،م،4صفى(ا-1)

خزيمةوابن،(3919)البهرىفىوالنسائى،(248/127؟)ومسلم،(0161)البخارىاخرجه(2)

الرمل.ذكرعندهموليسبه.زيدطريقمن(2711)

رمل.ئم:عندهوليس(5160)البخارى(3)

داودلأبىوالمراسيل،(136،137)للمروزىوال!ة،(15101)شيبةأبىابنمصنفينظر(4)

جمفر.فعلهعلىمقتصزاشيبةأبىابنوعند.الرمل:منبدلا،السعىداود:أبىوعند.(142)

طريقمن(2913)مستخرجهفىنعيموابو.بهبانأبنعمربناللهعبدعن(1884)الدارمىأخرجه(5)

به.المباركابن

.(1262/233)مسلم(6)
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الأسود...الحجرمنبالطوافالابتداءبابالحجكتاب

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-9352

عن،اللهعبيدحدثناأخضر،بنسليمحدثنا،كاملىأبوحدثناداود،أبو

فعلبئالفهرسولأنوذكر،الحجرإلىالحجرمنرملعمرابنأن،نافع

.(2)كاملأبىعنلما"الصحيحفىمسلمرواه.ادذ

المهرجاخ!،الحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-9353

بنعلىبنالحسنحدثنا،إملاةالأصئميعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أبووأخبرنا،أنسبىبنمالكحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،العامرئعفان

الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!،الحافظالفهعبد

وأخبرنا،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا:قالاالبغوئالعزيزعبدبنوعلئ

ال!لام،عبدبنمحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحىحدثنا،الفهعبدأبو

بنجعفرأخبركأ،أنسبنمالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحىحدثنا

منرملجم!اللهرسولرأيت:قالائهالفهعبدبنجابرعن،أبيهعن،محمد

عن"الصحيح"فىمسلمرواهأطواف)3(.ثلاثةإليهانتهىحتىالأسودالحجر

الحجرمنرمل:قالالحباببنزيدروايةوفى.(4)ىحيبنويحىالقعنبى

أربعا.ومشىثلاثاالحجرإلى

أخضر.بنسيمطريقمن(5760)أحمدوأخرجه.(1891)داودأبو(1)

.(1262/234)مسلم(2)

ماجهوابن،(2944)والنسائى،(857)والترمذى،(15169)أحمدطريقهومن،1/364مالك(3)

.(2718)خزيمةوابن،(2951)

.(1263/235)مسلم(4)
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...وسعىطوافأولفيالرملبابالحجكتاب

حدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،الحسنابنبكرأبوأخبرنا-9354

وائل،أبىعن،منصورعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الشئافعئأخبرنا،الربيع

عنأخذثم،الحجرفاستلمبدأاهرأنهمسعودبناللهعبدعن،مسرودتىعن

.(1)ركعتينخلفهفصفىالمقامأتىثم،أربعةومشىأطوافيثلاثةفرمليمينه

بهمايأتىوسغىطوا!أولفىالرملباب

عمر؟أوبحجهحةقدمإذا

أبىبنالرحمنعبدمحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9355

بنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمقرئحامد

عنعمر،بناللهعبيدعن،الطنافسئعبيدبنمحمدحدثنا،عقانبنعلى

الأولالطوافبالبيتطافإذاكانلمجؤاللهرسولأن،عمرابنعن،نافع

إذاالمسيلببطنيسعىوكان،يفعلهعمرابنوكان،أربعةومشىثلاثةخب

الركنبلغإذايمشىاللهعبدكان:لنافعفقلت.والمروةالمثمفابينطاف

.(2)يستلمهحتىيدعهلاكانفإنهالركنعلىيزاحمأنإلأ،لا:قالاليماخ!؟

منمسلموأخرجه،اللهعبيدعنيونسبنعيسىحديثمنالبخارئأخرجه

.(3)اللهعبيدعننميربناللهعبدحديث

.2/170والافعى،(2944)المعرفةفىالمصنف(1)

!عفعلهبذكروعندهما.بهعبيدبنمحمدطريقمن(2950)ماجهوابن،(4844)احمدأخرجه(2)

يفعله.عمرابنوكان:ماجهابنوزاد،فحسب

.(1261/230)ومسلم،(1644)البخارى(3)
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5/84

...وسعىطوافأولفىالرملبابالحجكتاب

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا(و5/124أ-9356

قال!:الوليدبنشجاعحدثنا،الضغاخ!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

الفضلبنعلئأخبرخ!،الفهعبدأبووأخبرنا،يحذثعقبةبنمولممىسمعت

محمدحدثنا،البغوىهاشمبنإبراهيمحدثنا،الخزاعئعقيلبنمحمدابن

ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،إسماعيلبنحاتمحدثناعئاد،ابن

فإنه،يقدمماأول!والعمرةالحبئفىطافإذاكان!ي!الفهرسولأن،عمر

يطوفثتم،سجدتينيصقىثثم،أربعايمشىثئم،بالبيتأطوافثلاثةيسعى

إذاكالطاله،شجاعروايةوفىعئاد،ابنحديثلفظ.والمروةالصثحفا/بين

ويمشىبالبيتأطوافثلاثةيسعىفإنهيقدمماأؤلوالعمرةالحبئفىطاف

عباد،بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)بعدهمايذكرلمأربعا.

مولممى)2(.عنعياضبنأنسحديثمنالبخارئوأخرجه

أبىابنزكرتاوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-9357

العباسأبوحدثنا:قالواأصلهمنال!لمئالزحمنعبدوأبوالمزكىإسحاق

ابنحدثنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

نأ،عباسابنعن،رباحأبىبنعطاءعن،جريجابنأخبرخ!،وهب

داودأبووأخرجه.(433)الأصمالعباسأبىحديثفىوهو،(1614)الصنرىفىالمصنف(1)

وسيأتى...يطوتثم:داودأبىعندوليسبهعقبةبنموسىطريقمن(1942)والنسائى،(1893)

.(9393)فى

.(1616)والبخارى،(1261/231)مسلم(2)
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النساءعلىرمللابابالحجكتاب

.(1)هيفرمللا:عطاءوقالى:قالى.فيهأفاضالذىعب!لافىيرمللملمجعالنبئ

بكرأبوأخبرنا،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-9358

حدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمد

بالبيتيطفلممكةمنأحرمإذاكانعمربناللهعبدأن،نافععن،مالك

حولىطافإذايسعىلاوكان،منىمنيرجعحتىوالمروةالصفابينولا

.(2)ةكممنأحرمإذاالبيت

يرمل.لا:يعنى.يسعىلا:قولهفىالقديمفىالشافعئقالى

يرمل،لمالنحريومطافثممنىقبلطافأومكةمنأحرمومن:قالى

طوافه.ابتداءكادمنيرملإنما

النساءعلىرمللا:بافي

الأصم،العباسأبوحدثنا،الحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-9359

اللهعبيدعن،جريجابنعن،سعيدأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا

ولابالبيتسعىالنساءعلىليس:قالىأنهعمرابنعن،نافععن،عمرابن

.(3)والمروةالصفابين

ماجهوابن،(417")الكبرىفىوالنسائى،(2001)داودأبوطريقهومن،(99)وهبابن(1)

فىالألبانىوصححهعطاء.قولوالنسائىداودأبىعندوليس.(2943)خزيمةوابن،(3060)

.(1764)داودابىصحيح

.1/365الليثىوبرواية،(مخطوطاو-8/4)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(2)

ابن-طريقمن2/295الدارقطنىوأخرجه.2/176والثافعى،(295؟)المعرفةفىالمصنف(3)
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الحجكتاب

عطاء)1(وعنعائشةعنالشئافعئورواه

الطواففىالقولباب

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-9365

عن،شريكحدثنا،زرارةبنإسماعيلحدثنا،جابربنالفضلبنمحمد

رملعليكنليسالنساءمعشريا:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

.(2)!وسأفينالكن،بالبيت

الطوا!فىالقولباب

الزبيعأخبرنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا

يكئرأن-الأسودبالحجريعنى-بهحاذىكفماأحمث:الشئافعئقال:قال

وسعيامغفورا،وذنبامبرورا،حخااجعلهالفهئم:رملهفىيقولوأن

عقاواعف،وارحماغفراللهئم:الأربعةالأطواففىويقولمشكورا.

وقناحسنةالآخرةوفىحسنةالذنيافىاتناالفهئم،الاكرمالأعروأنت،تعلم

النار)3(.عذاب

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-9361

بنيحيىحدثنا:قالاالذورئوعباسالضغاك!حدثناالضفار،محمدابن

ص(4صأ4) عكرمة،عن،الحذاءخالدحذثنى،طهمانبنإبراهيمحدثنا،بكيربى

.(13097)شيبةأبىوابنبه.=جريج

.2/176الأم(1)

عائة.عنمجاهدطريقمن(13096)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.2/210والافعى،(2952)المعرفةفىالمصنف(3)

.(470،1081،1607)فىوتقدم.!"بكير:4صوفى،،بكر"أبى:،مسفى(4-4)
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الطواففىالقولبابالحجكتاب

أشارالركنعلىأتىكلما،بعيرهعلىجم!اللهرسولطاف:قالعبامبىابنعن

طهمان)2(.بنإبراهيمحديثمنالبخارىأخرجه.(1)ربكوإليه

محمدبكرأبوحدثنا،سماعهأصلمنالفقيهطاهرأبوأخبرنا-9362

عاصمأبوحدثنا،الدرابجردىالحسنبنعلئحدثنا،القطانالحسينابن

بنيحيىعن،جريجابنعنرواد،أبىبنالعزيزعبدبنالمجيدوعبد

سمعتأظ،24/51:يقولالسائببنالفهعبدسمعأنه،أبيهعنعبيد،

الأخرؤوفىحسنةالاياتءاشا)رشا":الركنينبينيقول!اللهرسول

.(201:البقرةأ(3)"افار!عذابولمجاحسنة

،الكارزىالحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبووأخبرنا-9363

عن،عياشابنبكرأبوحدثناعبيد،أبىعنالعزيز،-عبدبنعلئأخبرنا

:يقولوهوبالبيتيطوفل!بهعمررأىأنه،صهبانبنحبيبعن،عاصم

لهماافار!عذابولمجاصنةالأخرةوفىحسنةالاياتءاشا)رنجا

(5)وص(4)
غيرها.هجيرى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

وابن،(2955)والنسائى،(865)والترمذى.بهبكيرأبىبنيحىعن(2378)احمدأخرجه

.(9447)فىوسيأتى.بهالحذاءخالدطريقمن(3825)حبانوابن،(4272)خزيمة

.(9325)البخارى

وأحمدبه.عاصمأبىطريقمن(2721)خزيمةابنوأخرجه.(1628)الصغرىفىالمصنف

أبنطريقمن(3826)حبانوابن،(3934)الكبرىفىوالنسائى،(1892)داودوأبو،(53991)

.(1666)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.جريج

.318/3عبيدلأبىالحديثغريب.والأنوالدأبالكلام:الهخيرى

=ا17صالزهدفىوأحمد،(29831)شيبةأبىابنوأخرجه.3/318عببيدلأبىالحديثغريب

-565-



...اللهذكربغيرالكلامإقلالبابالحجكتاب

الطوا!فىاللهذحربغيرالحلامإقلالباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-85/59364

حدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،الأسفاطئعباسحدثناالص!حفار،عبيد

عن،عباسابنعن،طاوسعن،ال!ائببنعطاءعن،عياضبنالفضيل

ألااستطاعفمن،بالمنطقفيهأذنقدأنهإلاصلاةبالبيت"الطواف:قالعج!النبى

.(1)"فليفعلبخيبرإلاينطق

عطاءعنوغيرهمأعينبنوموسىالحميدعبدبنجريررواهوكذلك

مرفوعا)2(.ال!ائبابن

موقوفا)3(.السائببنعطاءعنالوليدبنوشجاعسلمةبنحمادورواه

موقوفا:عباسابنعنطاوسعنطاوسبنالفهعبدرواهوكذلك

أخبرنا،ببغدادالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-9365

الززاق،عبدحدثنا،منصوبىبناحمدحدثناالصئحفار،محمدبنإسماعيل

صلاالطواف:قالعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرأخبرنا

.(4)الكلاممنفيهفأقلوا

به.عاصمطريقمن(417)مكةاخبارفىوالفاكهىبه.عياضبنبكرابىطريقمن-

به.فضيلطريقمن(3836)حبانابنأخرجه(1)

.(9375)فىسيأتى(2)

.(1634)عقبالصغرىفىالمصنفذكره(3)

طريقمن(09521)ثيبةأبىابنوأخرجه.(9789)الرزاقوعبد،(6341)الصغرىفىالمصنف(4)

.(9377)فىوسيأتى.بهطاوكطابن
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...اللهذكربغيرالكلامإقلالبابالحجكتاب

.(1)طاوسعنميسرةبنإبراهيمرواهوكذلك

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-9366

حنظلة،عن،سالمبنسعيدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،الأصم

الطواففىالكلامأقلوا:يقولعمرابنسمعت:يقولسمعهأنهطاوسعن

.(2)صلاةفىأنتمفإنما

أخبرنا،الربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،بكرأبووأخبرنا-9367

عمرابنخلفطفت:قالىعطاءعن،جريجابنعن،سعيدأخبرنا،الشافعئ

.(3)طوافهمنفرغحتىمتكفمامنهماواحداسمعتفماعباسوابن

بمكة،فراسبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-9368

حدثنا،القعنبئحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الجمحئحفصأبوأخبرنا

سعيدأبىعن،حبانبنمحمدعن،الجمحئالحارثبناللهعبدبنإبراهيم

كانتهليلأوبتكبيرإلافيهيتكفملاسبعاالبيتبهذاطافمن:قالالخدرى

(4)يراص
رلمحبة.عدلى

.(9378)فى)1(سيأتى

به.حنظلةطريقمن(2923)النساثىوأخرجه.2/173والشافعى،(2954)المعرفةفىالمصنف(2)

شيبةأبىوابن،(8962)الرزاقعبدواخرجه.2/173والشافعى،(2955)المعرفةفىالمصنف(3)

الاسنادصحيح:(2736)الشائىصحيحفىالألبانىوقالبه.جريجابنطريقمن(12949)

.موقوف

.(4048)الشعبفىالمصنف(4)
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الحجكتاب

الطواففىالشربباب

الطواففىالشربباب

5/68

يطوفوهوشربائهعباسابنعنروى:الإملاءفىالشئافعئقال

وهوشربكتالنبئأنيثبتلاوجهمنوروى،الحجرجدارعلىفجلس

(1)بر

ما:أرادولعفه:الشيخقال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبواخبرنا-9369

أخبرنا،إسماعيلبنمالكحدثنا،الدورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

!يهمالنبئأن،عباسابنعن،الشعبىعن،عاصمعن،حرببنال!لامعبد

الففظ.بهذاغري!بهذا.(2)الطواففىماءشرب

ما:الأحولعاصمعنالمشهورةوالرواية/

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9370

عن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

فاستسقى،بزمزمجميواللهرسولمز:قالعباسابنعن،الشئعبىعن،عاصم

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)قائموهوفشربزمزمماءمنبدلوفأتيته

الافعى.عن(2960)المعرفةفىالمصنف(1)

خزيمةابنوأخرجه.صحيحغريب:وقال.1/460والحاكم،(2961)المعرفةفىالمصنف(2)

المصنفعداماوعدهمبه.السلامعدطريقمن(3837)حبانوابنبه.الدورىعن(2750)

عاصم.والسلامعدبينشعبهةزيادة

وأحمدبه.جريربنوهبطريقمن(5320)حبانابنواخرجه.(669)الادابفىالمصنف(3)

ماجه=وابن،(2965)والنسائى،(201)الشمائلفىالترمذىوبه.ضعبهةطريقمن(2183)
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الحجكتاب

وهبعنمثنىبنمحمد
(1)

الطواففىالشربباب

سمع،عاصمعن،شعبةعن،معاذبنمعاذحديثمن1739-وأخرجه

قائما،فشربزمزممنكي!الفهرسولسقيت:قالعباسابنسمع،الشعبئ

ابنبكرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبو.أخبرناهالبيتعندوهووالستسقى

أبى،حدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،اللهعبد

.(2)اللهعبيداو،51/25عنمسلمرواه.فذكره.شعبةحدثنا

زمزممنشرب:مختصراالشعبىعنومغيرةعاصمعنهشيمورواه

-"!(3)
مائم.وهو

(7)عوانةوأبو(6)معاويةبنومروان()عيينةوابن(4)الثورىرواهوكذلك

،(8)ومروانالثورىحديثمنالبخارىوأخرجه.عاصبمعن،وغيرهم

.الطوافذكرمنهمواحدروايةفىوليس.سقيت:الحديثفىبعضهموقال

(1)

(2)

(3)

(5)

(7)

(8)

.(14760)فىوسيأتى،بهعاصمطريقمن(3422)-

.(.../0272)مسلم

.(0272/120)مسلم

وابن،(2964)والنسائى،(1882)مذىوالتر،(0272/191)ومسلم،(1838)أحمدأخرجه

به.هشيمطريقمن(5319)حبان

به.الثورىطريقمن(14761)فىسيأتى

به.عيينةبنسفيانطريقمن(5492)خزيمةوابن،(2702/181)ومسلم،(0391)أحمدأخرجه

.(9739)فىسيأتى

به.عواشةأبىطريقمن(117/2027)مسلمأخرجه

.(1637،5617)البخارىفى
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الحجكتاب

أعلم.والله

الطهارةعلىالطوافباب

الطهارةعلىالطوا!باب

أحمدبنإسماعيلسعيدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9372

أخبرنا،يحيىبنحرملةحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدحدثنا،الجرجاض!

عروةعن،الزحمنعبدبنمحمدعن،الحارثبنعمروأخبرك!،وهبابز

حينبهبدأشىءأولأنر!نفاعائشةوأخبرتنى،!ح!القهرسولحج-د:قال

ومسلمالبخارىأخرجه.الحديثوذكر.(1)بالبيتطافئمتوضأ4!أمكةقدم

.(2)ىضمكماوهبابن-كديثمن""الصحيحفى

حدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمتحمدأخبرنا-9373

عن،مالكحدثنا،يوسفبنالفهعبدحدثناالضهاض!،إسحاقبنمحمد

وأنامكةقدمت:قالتانهار!نهاعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالزحمنعبد

إلىذلكفشكوت:قالت.والمروةالقمفاوبينبالبيتأطففلمحائض

حتىبالبيتتطوفىألاغيرالحابخيفعلكما"افعلى:فقاللمجج!الفهرسول

وأخرجاه.(4)يوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.3"ىتطص
!

حرملة.طريقمن(3708)حبانابنأخرجه(1)

.(9317)فىونفدم.(1235/190)ومسلم،(1614،1615)البخارى(2)

فىوتقدم.(3835)حبانابنطريقهومن،1/411ومالك،(1632)الصغرىفىالمصنف(3)

(8875).

.(0561)البخارى(4)
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الطهارةعلىالطوافبابالحجكتاب

بمالبيتتطوفىألا"يخر:وفيهالقاسمبنالرحمنعبدعنعيينةابنحديثمن

تغتسلى".حتى

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأنجرنا-9374

وأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،الأعلىعبدحدثنا،يعلىأبوأخبرك!،الإسماعيلئ

بنالحسنأخبرناجعفبر،أبىابنعمروأبوأخبرك!،الحافظالفهعبدأبو

بنالرحمنعبدعن،عيينةابنحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيان

الحبئ،إلانرىلاع!ي!اللهرسول!معخرجنا:عائشةقالت،أبيهعن،القاسم

أبكى،وأناج!عاللهرسول!علئفدخل،حضتمنهقريباأوبسرفكنافلما

بناتعلىاللهكتبهأمرهذا"إن:فقال!.نعم:فقلت."؟أنفستلك؟"ما:فقال!

بمنىكنافلماتغتسلى".حتىبالبيتتطوفىألاغيرالحابخيقضىمافاقضىآدم،

روايةوفى،عمروأبىحديثلفظبالبقر.نسائهعن/عجتاللهرسول!ضحى

ولاحضت.:قولهايذكرولم.عائشةعن،القاسمعن:قال!اللهعبدأبى

51روالبقر)1(.نسائهعنلمجصاللهرسول!وضحى:قالت.بمنىكنافلما:قولها

أبىعنمسلمورواه،عيينةابنعن،وغيرهعلىعن""الصحيحفىالبخارى

.(2)وغيرهشيبةأبىابنبكر

ببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-9375

فىوتقدم.(2963)ماجهابنطريقهومن،(49314،45561)شيبةأبىوابن،(4719)يعلىأبو(1)

(1491).

.(1112/911)ومسلم،(942،4855،9555)البخارى(2)
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الطهارةعلىالطوافبابالحجكتاب

حدثنا،الضائغزيدبنعلىبنمحمدحدثنا،دعلجبناحمدبندعلجأخبرنا

الحافظ،الفهعبدأبووأخبرنا،)ح(عياضبنفضيلحدثنا،منصوربنسعيد

سعيد،بنإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا

أحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(أعينبنموسىحدثنا،النفيلئحدثنا

حدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،الضفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبخما

حدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(جريرحدثنا،المدينىابن-حنىعلئ

حدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،قظ!سإابنبكرأبو

سفيانقال،عباسابنعن،طاوسعن،ال!ائببنعهكالاءعنكلهم،سفيان

أنكمإلأ،الصلاةمثلبالبيتالطواف"إن:قاللمجتأضبىاإلىرفعه:روايتهفى

وقال،جريرروايةفىوكذلك.بخيبر")1(الأيتكفخؤلاتكلمفمنفيه،تتكفمون

اللهولكنصلاةبالبيت"الطواف:قال!همالنبىعنروايت.،فىأعينبنموسى

روايةفىوبمعناهاظ،51/25بخيير".الاينطقفلانطقفمنفيه،المئطقئأحل

الفضيل.

إملاء،السلمئالحسينبنمحمدالزحمنعبدأبووحذثنا-9376

بنبراهيمإحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا،محمدبنح!انالوليدابوأخبرنا

ابنعن،طاوسعن،ليثعن،اعينبنموسىحدثنا،معنحدثنا،المنذر

المنطق،فيهاحلاللهوكنصلاةبالبيت"الطواف:قال-شي!لفهارسولأن،عباس

من(2739)خزيمةوابن،(096)مذىوالتر.بهأعينبنموصىطريقمن(0189)مىالدارأخرجه(1)

هذاعلىالعمل،والسائببنعطاهحديثمنإلامرفوعانعرفهلا:الترمذىقالبه.جريرطريق

.(9364)عقبوتقدمبه.الحميدىطريقمن(1889)والدارمى.العلمأهلأكثرعند
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الطهارةعلىالطوافبابالحجكتاب

اللهعبدووقفه،سليمأبىبنوليثعطاءرفعه.(1)"ريخبإلاينطقفلانطقفمق

الصحيحة.الروايةفىميسرةبنهـابراهيمطاوسابن

ابنحدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-9377

،طاوسابنعن،الثورىسفيانعن،منصوربنالحارثحدثنا،قماشأبى

.(2)الكلامفيهفأقلوا،الصلاةمنالطواف:قالعباسابنعن،أبيهعن

حدثنا،الحافظعلىأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-9378

عن،عيينةابنحدثنا،عمرانبناللهعبدحدثنايزيد،بنأحمدبنعمر

.صلاةبالبيتالطواف:قالعباسابنعن،طاوسعن،ميسرةبنإبراهيم

(3):ص
.كرهفد

رواهفقد،شيئايصنعولممرفوعاعمرانبنالفهعبدعنالباغندىورواه

موقوفا)4(.ميسرةبنإبراهيمعنعوانةوأبوجريجابن

عصيبالنبئأدركمنبعضعنطاوسعنمسلمبنالحسنورواه-9379

أخبرنا،الحافظاللهعبدأبو.أخبرناه"صلاةبالبيت"الطواف:قالع!ي!النبئأن

حدثنا،شبيببنسلمةحدثنا،عروبةأبوأخبرنا،الحافظعلىأبو

من(09551)والطبرانىبه.موسىبنعمرانطريقمن(1635)الصغرىفىالمصنفأخرجه(1)

به.المنذربنإبراهيمطريق

.(9375)فىتقدم(2)

به.سفيانطريقمن2/11مكةأخبارفىوالأزرقى،(310)مكةأخبارفىالفاكهىأخرجه(3)

به.يسرةبنإبراهيمطريقمن(09761)والطبرانى

به.عوانةأبىطريقمن(4394)الكبرىفىوالنسانى.بهجريجابنعن(0979)الرزاقعبدأخرجه(4)
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5/88

عريانبالبيتيطوفلابابالحجكتاب

.(1)فذكره.مسلمبنالحسنعن،جريجابنأخبرنا،الززاقعبد

جريجابنعنمحمدبنوحخاجعمربنعثمانقالهوكذلك

عريانبالبيتيطو!لابافي:

(2)

بنالحسنأخبرناالمهرجاك!،المقرئالحسنأبوأخبرنا-9380

فليح،حدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبووأخبرنا.هريرةبىأعن،عوفبنالزحمنعبدبنحميدعن،الرهرئعن

بنأحمدأخبرنا،الفقيهإسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبد

شهابابنعن،يونسعن،الفيثحدثنابكير،بنيحىحدثنا،إبراهيم

بكرأباأن،أخبرههريرةأباأن،الزحمنعبدبنحميدحذثنى:قال

الوداعحخةقبلعليهام!مجالفهرسولأفرهالتىالحخةفىبعثهل!بهالضذيق

يطوفولا،مشركالعامبعديحبئ"لا:الناسفىيؤذنرهطفىالنحر/يوم

البخارىرواه.(3)"عريانبالبيتيطوفن"ولاالمقرى:روايةوفى."عريانبالبيت

عناخروجهمنمسلموأخرجه،بكيرابنوعنالزبيعأبىعن""الصحيحفى

(4)بر

يولس.

به.جريجابنطريقمن(2922)النسانىوأخرجه.(15423)أحمدوعنه،(9788)الرزاقعبد(1)

.(2735)النسالىصحيحفىالألبانىوصححه

به.حجاجطريقمن(2922)النسائىأخرجه(2)

.(18674)فىوسيأتى.(2957)والنسانى.بهيون!طريقمن(2702)خزيمةابنأخرجه(3)

.(1347/435)ومسلم.(1622،4363)البخارى(4)
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عريانبالبيتيطوفلابابالحجكتاب

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأنجرنا-9381

بنمحمدحدثنابشار،بنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

يحدثالبطينمسلماسمعت:قالكهيلبنسلمةعن،شعبةحدثناجعفر،

وهىبالبيتتطوفالمرأةكانت:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعن

:وتقولعريانة

كلهأوبعضهيبدواليوم

أحلهفلامنهبداوما

51رو.،31ا!عراف:أ(1)و!رج!مكلعندزينهيهرضذوأادم)يبنى:فنزلت

.(2)راشببنمحمدعن""الصحيحفىمسلئم

حدثنا"المستدرك"،فىالحافظالفهعبدأبووأخبرناه-9382

داودأبوحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

البطينمسلمسمعت:قالكهيلبنسلمةعن،شعبةحدثنا،الطيالسئ

فىبالبيتتطوفالمرأةكانت:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعنيحدث

:تقولوهىخرقةفرجهاوعلىعريانةوهىالجاهلية

كلهأوبحضهيبدواليوم

أحلهفلامنهبدافما

به.لاربنمحمدعن(2701)خزيمةوابن،(2956)النسائىأخرجه(1)

.(3028)مسلم(2)
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تطوفالمستحاضةبابالحجكتاب

.،32:الأعرافأ(1)!اللهزينةحرممن!قل:الايةهذهفنزلت

(2)تطو!المستحاضةباب

المزكى،جعفربنمحمدأخبرنا،المهرجاخ!أحمدأبوأخبرنا-9383

الزبيرأبىعن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

بنالفهعبدمعجالساكانأنه،اخبرهسفيانبنالفهعبدماعزأباأن،المكى

إذاحتى،بالبيتأطوفأنأريدأقبلتإنى:فقالتتستفتيهةمرأاتهفجاء،عمر

ثئم،عنىذلكذهبإذاحتىفرجعت،الذماءأهرقتالمسجدبابعندكنت

ذهبإذاحتىفرجعت،الذماءاهرقتالمسجدبابعندكنتإذاحتىأقبلت

الذماء.أهرقتالمسجدبابعندكنتاو(51/26إذاحتىأقبلتثئم،عنىذلك

استثفرىثئماغتسلى،الشيطانمنركضةذلكإنما:عمربنالفهعبدفقال

.(3)ىفوطثئمبثوب

الطوا!فىغيرهيقودالرجلباب

كاملبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9384

ابنأخبرنا،عاصمأبوحدثنا،العوفئسعدبنمحمدحدثنا،القاضى

.(3245)فىتقدم(1)

."ابالبيت:مفىبعده(2)

أخبرهأباهأنالمكىالزبيرأبىعن:وفيه(مخطوط-و4/18)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(3)

.1/371الليهثىوبرواية،(687)مكةأخبارفىالفاكهىطريقهومن،سفيانبنعبداللهعن

الثالثة.المرةذكربكيرابنعندولي!به.مالكعن(1951)الرزاقعبدوأخرجه
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الطوافموضعبابالحجكتاب

وهومزلمجج!اللهرسولأن،أخبرهطاوشاأن،الأحولسليمانأخبر:!،جريج

لمج!اللهرسولفقطعه،أنفهفىبخزامة)1(رجلايقودبرجلىبالكعبةيطوف

قديطوفوهوبرجلجم!اللهرسولومر:قال.بيدهيقودهأنأمرهثم،بيده

،"(2)
فعطعهذلك،غيرشىءأوبخيطأوبسيراخر،بإنسانيعنى،ربى

سليمانأجمعبهذاأخبرض!:جريجابنقال."بيدك"قده:وقاللمجصاللهرسول

51رو.(3)!مجالنبىعنذلكقالعباسابنأن،أخبرهطاوشاأن،الأحول

.(4)الثانىدونالأؤلفىمختصراعاصمأبىعن""الصحيحفىالبخارى

الطوا!موضعباب

بكربووأإسحاقأبىابنكرئازبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9385

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:الحسنابن

حدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا.مالكأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمان

:قاليحيىبنيحيىحدثنا،لأال!لامعبدبنمحمدحدثنا،منصوبىبنيحى

بنمحمدالنضرأبوأخبرش!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا.مالكعلىقرأت

(1)

(2)

(3)

(4)

.1/234الأنوارمارق.بذلكيراضالصعبالبعيرأنففىتجعلشعرمنحلقة:خزامة

.329/25التاجينظرربط.:ربق

،(4343)واحمد.بهعاصمأبىطريقمن(1275،2752)خزيمةابنوأخرجه.1/064الحاكم

علىمقتصراأحمدوعند.(3831،3832)حبانوابن،(0382)والنسائى،(3302)داودوأبو

.الأولالشطرعلىمقتصزاداودأبىوعند،الثانىالشطر

.(1261)البخارى
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5/89

الحجكتاب
الطوافموضعباب

أنسبنمالكعن،القعنبئحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،يوسفبنمحمد

بنمحمدبنالفهعبدأن،الفهعبدبنسالمعن،شهابابنعن،عليهقرأفيما

"ألى:قالجممالنبئأن،عائشةعن،عمربنالفهعبدأخبر،الصديقبكبرأبى

قدت:/إبراهيم؟".قواعدعناقتصرواالكعبةبنواحينقومك(1)ىلإترى

حدثمان"لولا:جممالفهرسولفقال!؟براهيمإقواعدعلىترذهفلاألفهارسوليا

منهذاسمعتعائشةكانتلئن:عمربنالفهصدفقال."لفعلتبالكفرقومك

الحجريليانالقذينالزكنيناستلامتركجممالقهرسولأرىمالمجيه!الفهرسول

رواه،القعنبىحديثلفظ.(2)إبراهيمقواعدعلىيتفملمالبيتأنإلا

(3)

يحيى.بنيحىعنمسلمورواه،القعنبىعنالبخارئ

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىابواوأخبرنا-9386

الزهرئ،عن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،خالدبنمخلدحدثنا،داود

البيت.منبعضهالحجرإن:عائشةبقولأخبرالهعمر،ابنعن،سالمعن

جممالفهرسولمنهذاسمعتعائشةكانتإنلأظنإنىوالفه:عمرابنفقال

البيت،قواعدعلىليساأنهماإلااستلامهمايتركلمجمي!الفهرسوللأظنإنى

.(4)لذلكإلاالحجروراءمنالناسطافولا

.ه"ان:الأصلوحاسية،سفى(1)

.(9316)فىوتقدم.1/363ومالك،2/176وانفعى،(2963)المعرفةفىالمصنف(2)

.(1333/399)ومسلم،(5831)ابخارى(3)

دون(1651)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.(8941)الرزاقوعبد،(1875)داودابر(4)

....الناسطافولا:قوله
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الطوافموضعبابالحجكتاب

حدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرئاأبوأخبرنا-9387

إبراهيمبنومحفدمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبو

عن،سليمبنالأشعثحدثنا،الأحوصأبوحدثنامسذد،حدثناقالا:

منأ؟الجدر)1(عنلمجماللهرسولسألت:قالتعائشةعن،يزيدبنالأسود

"إن:فقال؟البيتفىيدخلوهلممهل.امف:قلت"نعم".:قال؟(2)ىهالبيت

قومكذلك"فعل:قال؟مرتفعبابهشأنفما:قلت."النفقةبهمقضرتقومك

نأفأخافبجاهليةعهدحديثقومكأنولولاشاءوا،منويمنعواشاءوامنليدخلوا

51رو.(3)"بالأرضبابهألصقوأنالبيتفىالجدرأدخلأنلنظرت،قلوبهمتنكر

أبىعنمنصوربنسعيدعنمسلمورواه،مسددعن"الصحيح"فىالبخارى

.(4)الأحوص

عبدانبنمحمدبنمحمدبنسعيدعثمانأبوأخبرنا-9!88

بنإبراهيمحدثنا،إملاءيعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،النيسابورى

أخبرنا:إبراهيموقالحدثنا.:الحسينقال،الفضلبنوالحسيناللهعبد

بنالملكعبدأن،قزعةأبىعن،صغيرةأبىبنحاتمحدثنا،بكربناللهعبد

حيثالزبيرابناللهقاتل:قالإذاظ،26/51بالبيتيطوفهوبينمامروان

"لولا:جمجماللهرسولقال:تقولسمعتها:يقول،المؤمنينائمعلىيكذب

.1/142الأنوارمثارقالحجر.هو:والجدر"الجدار!.:4ص،سفى(1)

"هوإ.:4/1834المهذبوفى،ومسلمالبخارىعند(2)

.الجدر:منبدلاالحجر:وفيه،الأشعثطريقمن(5952)ماجهوابن،(1333/604)مسلمأخرجه(3)

.(1333/504)ومسلم،(5841)البخارى(4)
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الطوافموضعبابالحجكتاب

فىقصرواقومكفإنالحجر،منفيهأزيدحتىالبيتلتقضتبالكفرقومكحدثان

المؤمنين،ميرأياهذاتقللا:ربيعةأبىبنالفهعبدبنالحارثفقالالبناء".

أهدمهأنقبلسمعتهكنتلو:قالبهذا.تحذثالمؤمنينأئمسمعتفإنى

عنحاتمبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواهالربير)1(.ابنبناءعلىلتركته

ال!همى)2(.بكربنالفهعبد

تركالهيذكرونقريشمنالعلماهلمنعدداسمعت:الشافعئقال

.(3)أذرعستةمننحوالحجرفىالكعبةمن

أخبرنا،الحافظالفهعبدأبوذلكبصخةأخبرنا:الشيخقال-9389

حدثنا،أبىحذثنى،حشلبنأحمدبنالفهعبدحدثناجعفر،بنأحمد

:قالميناءبنسعيدعن،حيانبنسليمحدثنا،مهدىبنعبدالرحمن

قال:قالت،عائشةيعنى،خالتىحذثتنى:يقولالربيربنالفهعبدسمعت

فألزقتهاالكعبةلهدمتبشرفيعهدحديثوقومكأنلولاعائشة"يا:!مجالنبئ

الحجر،منأذرعستةفيهاوزدتغربتا،وبائاشرقئابائابابينلهاوجعلت،بالأرض

محمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)"الكعبةبنتحينبهااقتصرتقريشان!ف

به.بكربناللهعبدعن(26151)أحمدأخرجه(1)

.(3331/404)مسلم(2)

.2/671لأما(3)

حبانوابن،(25466)أحمدوأخرجه.(25463)وأحمد،(1631)الصغرىفىالمصنف(4)

به.حيانبنسيمطريقمن(3818)
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الطوافموضعبابالحجكتاب

عنالزبيرابنعنعطاءروايةوفى،(1)مهدىبنالرحمنعبدعنحاتبمابن

بنالحارثعنعميبربنعبيدبنالل!عبدروايةوفى.(2)"أذرع"خمسة:عائشة

أشهر.والستة.(3)"أذرعسبعةمن"دترلحا:عائثةعنربيعةأبىبناللهعبد

بنالل!عبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-0939

بنيزيدحدثنا،العوفئسعدبنمحمدحدثنا،ببغدادالعدلالبغوىإسحاق

عن،عروةعن،رومانبنيزيدحدثنا،حازبمبنجريرأخبرنا،هارون

لامرتبجاهليةعهدحديثقومكأن"لولا:لهاقالع!ي!الل!رسولأن،عائشة

شرقيابابابابينلهوجعلت،بالأرضوألزقئهمنه،أخرجمافيهفأدخل،فهدمبالبيت

حمللذىاوذلك:قال."ابراهيمبنيانبهفبلغت،بنائهعنعجزوافإنهمغربيا،وبابا

هدمهحينالزبيرابنشهدتوقد:رومانبنيزيدقال.هدمهعلىالزبيرابن

كأسنمةحجارةالسلامعليهإبراهيمبنيانرأيتوقد،الحجرمنفيهوأدخل

موضعه؟أين:لهفقلت:جريرقالمتلاحكة)4(.:قالأو،متلاحمةالإبل

جرير:قالههنا.:فقالمكانإلىفأشارالحجرفأدخلنى.الآن(أريكه):قال

عن""الصحيحفىالبخارىرواه/نحوها)6(.أوأذرعستةالحجرمنفحزرت

(2

(3

.(1333/104)مسلم(

به.عطاءطريقمن(0291)والنسائى،(1333/024)مسلمأخرجه(

به.عمربنعبيدبناللهعبدطريقمن(2741)خزيمةوابن،(03/13334)مسلمأخرجه(

.(كحل27/9131العروستاج.تلاؤمه:وتلاحكهونحوهالبنيانملاحكةو.!متلاكحة9:مفى(

.إأريكم9:م،سفى(

أحمدوعند.بهيزيدطريقمن(1203)خزيمةوابن،(0392)والنسائى،(92026)أحمدأخرجه(

متلاحكة.:قولهإلىالنسائىوعند،المرفوععلىمقتصزا
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الطوافعددكمالبابالحجكتاب

(1)ص
.هارونبنيزيدعنعمروبنبيان

جرير،عن،هارونبنيزيدعن،مةاساأبىبنالحارثورواه-1939

أبو.أخبرناهعائشةقالت:قالالربيربنالفهعبدعن،رومانبنيزيدعن

الحارثحدثنابمرو،القاضىالحسينبنالفهعبدحدثنا،الحافظالفهعبد

.(2)بنحوهفذكره.أسامةأبىابن

بنيزيدوكأن.(3)أبيهعنحازمبنجريربنوهبعنروىوكذلك

جميعا.وعروةالفهعبدمنسمعهرومان

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-9392

حجير،بنهشامعن،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرحدثنا

طافعجيواللهرسوللأن؟البيتمنالحجر:قالعباسابنعن،طاوسعن

(4)صءصءص
.(29:الحجأ!العتيقبالتت!وليطوفوأ:تعالىاللهقال،ورائهمنبالبيت

الطوا!عددحمالباب

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظالفهعبدأبواخبرنا-9393

أنسأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

.(5861)البخارى(1)

الشخيهن.شرطعلىصحيح:وتال1/479،480الحاكم(2)

به.وهبطريقمن(3816)حبانوابن،(0302)خزيمةابنأخرجه(3)

خزبمةابنوأخرجهالاسناد.صحيح:وتال.1/460والحاكم،(1630)الصغرىفىالمصنف(4)

به.سفيانطريقمن(2740)
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الطوا!عددكمالبابالحجكتاب

عنعمر،ابنأو،27/51عن،نافععن،عقبةبنموسىعن،عياضابن

ثلاثة(1)ىعسيقدمماأؤلوالعمرةالحبئفىطافإذاكانأنهلمجج!الفهرسول

الصفابينيطوفثم،سجدتينيصفىثئمأربعا،(2)ومشىبالبيتأطواف

بنأنسعنالمنذربنإبراهيمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)والمروة

.(4)موسىعنآخروجهمنمسلموأخرجه،عياض

بنالحسنبنالحسينأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-9394

حدثنا،سنانبنيزيدبنمحمدحدثنا،الرازئحاتبمأبوأخبرنا،أئوب

هاكأ،بنصالحبنمحمدحدثنى،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا،معقل

حدثنا،شبيببنسلمةحدثناالصيدلاكأ،سعيدبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

عن،الجزرىالفهعبيدابنيعيىمعقلحدثنا،أعينبنمحمدبنالحسن

الجمارورمىتو،"الاستجمار:ك!ج!اللهرسولقال:قالجابرعنالربير،أبى

فليستجمزأحدكماستجمروإذاتو،والطوافتو،والمروةالصفابينوالشعئتو،

فى(6)مسلمرواهالوتر.والتو:روايتهفىالزوذبارئزاد،سواءلفظهما.بتو"

.أىعسي":م،سىف(1)

س،م:أيمى!.ىف(2)

(1492)والنسائى،(1893)داودأبووأخرجه.2/178والثانحى،(9682)المعرفةفىالمصنف(3)

وغيرها.(9342)فىوتقدمبه.عقبةبنموسىطريقمن

/.(1261/231)ومسلم،(1616)البخارى(4)

به.شبيببنسلمةطريقمن(3002)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجه(5)

.إ"البخاري:4صفى(6)
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...الاستلامبعدالطواففىيمضىأنهعلىالدليلبابالحجكتاب

.(1)شبيببنسلمةعن"الصحيحلا

علىالاستلامبعدالطوا!فىيمضىأنهعلىالدليلباب

هنحوسايطو!ولا،يسارهعنالحعبةويجعل،يمينه

بنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-9395

حدثنا:قالاالنسائئشعيب!بنوأحمدالحضرمئحدثناالطبراخ!،أحمد

الحافظ،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(ادمبنيحيىحدثنا،واصلبنالأعلىعبد

حدثنا،بحربنسهلبنأحمدحدثناالشيباخ!،هويعقوببنمحمدأخبرنا

بن1جعفرعن،سفيانحدثنا،ادمبنيحىأخبرنا،إبراهيمبنإسحاق

أتىمكةقدملماجمع!الفهرسولأن،الفهعبدبنجابرعن،أبيهعنمحمد،

مسلمرواهأربعا)2(.ومشىثلاثافرمل،يمينهعلىمضىثئم،فاستلمهالحجر

.(3)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفى

الطوا!رحعتىباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-9396

روححدثنا،الضغاض!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أنه،علىبنمحمدبنجعفرأخبرخ!،جريجابنحدثنا،عبادةابنيعنى

.(315/1300))1(مسلم

،(856)الترمذىوأخرجه.(2939)والنائى،الحسنأبىعن(2946)المعرفةفىالمصنف(2)

.(9353)وتقدمبه.سفيانطريقمن(2755)خزيمةوابن

.(1218/150)مسلم(3)
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الطوافركعتىبابالحجكتاب

قال!والنبىعن،يحذثاللهعبدبنجابرسمعأنه،يحذثأباهسمع

إترهصمقاسمنأوذ!او!":وقالالمقامإلىذهبع!يهوالنبئطاففلفا

.(1)ركعتينفصلى.،125:البقرةأ"!مصلى

بكبروأبوالمقرئعمروأبوأخبرخ!،الحافظالفهعيدأبوأخبرنا-9397

أبىابنبكروأبوعماربنهشامحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا:قالاالوراق

:قالأبيهعنمحمد،بنجعفرحدثنا،إسماعيلبنحاتمحدثنا:قالاشيبة

5/91حتى:قال.!يص/النبىحبئفىالحديثفذكر*الفهعبدبنجابرعلىدخلنا

مقامإلىتقدمثمأربعا،ومشىثلاثافرملالركناستلممعهالبيتأتينا

المقامفجعل."!مصلىإترهوئقاسمنأوذ!او!":فقرأالسلامعليهإبراهيم

!ر-النبىعنإلاذكرهأعلمهولا-يقولأبىفكان:(2)لاق.البيتوبينبينه

ثتمائفرون!.يأئها!قلو.أحد!اللههو!قل:بالركعتينفىيقرأكان

ابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)الركنفاستلمالبيتإلىرجع

(4)ري
شيبه.بىا

وأبوعمروأبىابنسعيدوأبوالسلمئالرحمنعبدأبووأخبرنا-9398

علئحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىمحمدأبوأخبرنا:قالواةقتافىابننصر

به.جعفرطريقمن(2939)والنسائى،(856)والترمذى،(1444")أحمدأخرجه(1)

محمد.بنجعفرالقائل(2)

أبىوابن،438-5/433الدلائلوفى،المقرئعمروأبىذكردون(9712)المعرفةفىالمصنف(3)

.(8897)وتقدمبه.سفيانبنالحسنعن(3944)حبانابنوأخرجه.(14908)شيبة

.(147/1218)مسلم(4)
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كانحيثالطوافركعتىركعمنبابالحجكتاب

أبيه،عن،محمدبنجعفرعن،مالأحدثنا،القعنبئحدثنا،العزيزعبدابن

الحجرمنفرملبالبيتطافلمجفهالفهرسولطأن،الفهعبدبنجابرعن

جأيها!قلفيهما:قرأركعتينصفىثئمثلاثا،اظ،27/51الأسود

وجدته.كذا.(1)!ذحأاللههوو!قل.ان!فرون!

أبوحدثنا،بطوسالزوذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوخبرناأ-9399

محمدبنجعفرحدثناالعسكرئ،محمويهبنأحمدبنمحمدبكر

ابنسمعت:قالطديناربنعمروحدثنا،شعبةحدثنا،آدمحدثنا،القلانسئ

المقامخلفوصقىسبعا،بالبيتفطافجموالفهرسولطقدم:يقولطعمر

رسولفىلكتمكان)ئقد:وجلعرالقهقالط:وقالطالضفاإلىخرجثئم،ركعتين

بنآدمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.121:الأحزابأ(2)"!حسنةأشؤالله

.(3)ورمععناخروجهمنمسلموأخرجه،إياسأبى

كانحيثالطوا!ركعتىركعمنباب

حدثنا،جعفرابنبكربوأأخبرنا،المهرجاض!أحمدبوأأخبرنا-0049

حميدعن،شهابابنعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

معطافنهأ،أخبرهالقارئعبدبنالزحمنعبدان،عوفبنالزحمنعبدابن

صلىثم:قولهدون(9353)فىوتقدمبه.القعنبىطريقمن(3405)عرانةأبوأخرجه(1)

ركقين.

الاية.ذكردونبهشعبةطريقمن(9038)حبانوابن،(2966)والنسائى،(5735)أحمدأخرجه(2)

.(9891)فىوسيأتىبه.ديناربنعمروطريقمن(2959)ماجهوابن

.(.../1234)ومسلم،(1627)البخارى(3)
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كانحيثالطوافركعتىركعمنبابالحجكتاب

طوافهز!بهعمرقضىفلما،بالكعبةالصبحصلاةبعده!زالخطاببنعمر

.(1)ركعتينفسبحطوىبذىأناخحتىفركب،الشمسيرفلمنظر

:قالأنهالمكىالزبيرأبىعن،مالكحدثنا:قالوبإسناده-0194

حجرته،يدخلثمالعصمر،صلاةبعدبالبيتيطوفعباسبناللهعبدرأيت

.(2)يصنعماأدرىفلا

العصر.بعدصلاهماأنهآخروجهمنر!بهعباسابنعنوروينا

5/29عمروبوأأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبووأخبرنا/-2049

بنعلىحدثنا،الحالسبمنصوربنمحمدبنأحمدأخبرنامطر،ابن

ابنعن،مليكةأبىابنعن،جريجابنعن،الثورىسفيانحدثناالجعد،

.(3)ركعتينوصلىالعصربعدطافأنه،عباس

أنهمالدرداءوأبىالزبيروابنوالحسينوالحسنعمرابنعنوروينا

العصر)4(.صلاةبعدوهؤلاء،الصبحصلاةبعدعمرابنصلوهما؟

إسحاقأبوأخبرنا،إملاءيوسفبناللهعبدمحمدأبووحدثنا-3594

بنمحمدحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،بمكةالمالكئفراسبنإبراهيم

.(4485)فىتقدم(1)

.1/369الليثىوبرواية،(مخطوط-ظ4/20)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(2)

به.سفيانطريقمن(497)مكةأخبارفىالفاكهىوأخرجه.(1775)الجعديات(3)

،13398،13403-13396)شيبةأبىابنومصنف،(1630،1631)البخارىصحيحينظر(4)

الأولالموضعفىالبخارىوعند.(494،499،505)للفاكهىمكةوأخبار.(134"50134،6

الفجر.بعدصلاهماالزبيرابنأن
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الركعتينبعدالحجراستلامبابالحجكتاب

مطعمبنجبيرعن،باباهبنالفهعبدعنالربير،أبىعن،سفيانحدثنا،عباد

وصلىالبيتبهذاطافأحداتمنعوالامنافيعبدبنى"يا:قالأنهجم!النبئبهيبلغ

.(1)"يلاهنأوليلمنشاءساعةأئة

الركعتينبعدالحجراستلامباب

أبوأخبرناالأصبهاك!،يوسفبنالفهعبدمحمدأبواخبرنا-0494

بنمحمدحاتمأبوحدثنا،بمكةالموسائئإبراهيمبنمحمدبنجعفرالقاسم

بنجعفرعن،سفيانحدثنا،العبدئكثيبربنمحمدحدثنا،الحنظلئإدريس

افص!صلاإلىخرجلماجم!اللهرسولأن،الفهعبدبنجابرعن،أبيهعن،محمد

.(2)فاستلمهالحجرإلىعاد

.(3)رفعجعنإسماعيلبنحاتمعنالثابتالحديثفىذلكمضىوقد

الملتزمباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-0594

بىأبنيزيدعن،الحميدعبدبنجريرحدثنا،شيبةبىأبنعثمانحدثنا،داود

!صالفهرسولفتحلما:قالصفوانبنالزحمنعبدعنمجاهد،عنزياد،

يصنعكيففلأنظرن-الطريقعلىدارىوكانتثيابى-لألبسن:قلتمكة

.(9506)فىوسيأتى.(4470،4471)فىتقدم(1)

صحيح.حسن:مذىالتروتال.بهسفيانطريقمن(2756)خزيمةوابن،(862)الترمذىاخرجه(2)

.(8897)فىتقدم(3)
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الملتزمبابالحجكتاب

قدوأصحابههوالكعبةمنخرجقدم!عالنبئفرأيتفانطلقت.لمجمالفهرسول

البيتعلىخدودهموضعواوقدالحطيم)1(،إلىالبابمنالبيتاستلموا

.(2)وسطهمؤ!عاللهورسول

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا3-9456

جريج،ابنأخبرنا،عاصمبنعلئحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

بن،128/51اللهعبدأبىمعأطوفكنت:قالأبيهعن،شعيببنعمروعن

93/5نلتزم/بناانطلق:لهفقلت،البيتالتزمواقدقومافرأيت،العاصبنعمرو

طوافهمنفرغفلما.الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ:فقالهؤلاء.معالبيت

!صاللهرسولرأيتالذىالمكانواللههذا:قالوالحجر.الباببينماالتزم

اللهعبدبنمحمدبنشعيبفإنه،جدههووإنما.أبىمع:قالكذا.(3)التزمه

مشهوروالحديثلا؟أمعمرومنجريجابنسمعهأدرىولا،عمروابن

.الصباحبنبالمثنى

(1)

(2)

(3)

الطبرىالدينمحبذكرهكماوالبابالركنبينماهوالحطيم:2/820المعبودعونفىقال

كماالأسودالحجرهو:وقيل...المقامإلىالباببينماالحطيم:"إالمدونةفىمالكوقال.وغيره

الحديت.هذاسياقبهيشعر

وقالبه.جريرطريقمن(1730)خزيمةوابن،(15553)أحمدوأخرجه.(1898)داودأبو

بحجة.ليسويزيدمنكر،هذا:1838/4الذهبى

وعند.جريجابنطريقمن349/1مكةأخبارفىوالأزرقى،(9044)الرزاقعبداخرجه

عن:الأزرقىوعندعمرو.بناللهعبدابيهمعجدهمحمدطاف:شعيببنعمروقال:الرزاقعبد

الذهىوقال.اللهعبدأبيهمععمروبناللهعبدبنمحمدطاف:قالأنهأبيهعنشعيببنعمرو

لين.على:4/8381
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...والمروةالصفاالىالخروجبابالحجكقاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0794

حدثنا،مسددحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبيهعن،شعيببنعمروعن،الصباحبنالمثنىحدثنا،يونسبنعيسى

:قالتتعوذ؟ألا:لهقلتالكعبةدبرجئنافلفا،الفهعبدمعطفت:قال

والباب(1)الركنبينقامالحجراستلمحتىمضىثئمالنار.منبالفهأعوذ

رأيتهكذا:قالثئم،بسطاوبسطهماوكفيهوذراعيهووجههصدرهفوضع

.(3)دذسمعنداودأبوأخرجه.(2)يفعله!يرالفهرسول

مختصرا)4(.المثنىعنالثورئسفيانورواه

بينهماوالسعىوالمروةالصفاإلىالخروجباب

عليهماوالذحر

جعفربنمحمدبكرأبوأخبرناالمهرجاض!،أحمدأبوأخبرنا-0894

مالك،حدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،البوشنجىالفهعبدأبوحدثنا،المزكى

سمعت:قالأنهال!لمىالفهعبدبنجابرعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن

اللهبدأبما"نبدأ:يقولالضفايريدوهوالمسجدمنخرجحين!ي!الفهرسول

.،"الركنين:مفى(1)

الذهبىوقالبه.المثنىطريقمن(2962)ماجهابنوأخرجه.(4058)الشعبفىالمصنف(2)

.ضعيفانوالمثتىعلى:1839/4

.(412)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1899)داودأبو(3)

به.سفيانطريقمن2/289الدارقطنىأخرجه(4)
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الحجكتاب

بالصفا)1(.فبدأ."هب

...والمروةالصفاإلىالخروجباب

عن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعنمالئر،حدثنا:وبإسناده-0994

ثلاثاكبرالصفاعلىوقفإذاكانلمجيماللهرسولأن،اللهعبدبنجابر

شىءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهلثريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:ويقول

.(2)كلذمثلالمروةعلىويصنعويدعو،ثلاثاذلكيصغقد-رو".

عن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،مالئرحدثنا:قال9-وبإسناده014

إذاحتىمشىالصفامننزلإذاكان!س!اللهرسولأن،الفهعبدبنجابر

(4)!.ير"(3).
منه.يحرجحتىسعىالوادىبطنفىلمحدماهلصبت

وأبوالمقرئعمروأبوأخبرك!،الحافظاللهعبذأبووأخبرنا-1941

ابنبكروأبوعماربنهشامحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا:قالاالوزاقبكر

أبيهعنمحمد،بنجعفرحدثنا،إسماعيلبنحاتمحدثناقالا:شيبةأبى

ثم:قال!ؤالنبىحبئفىالحديثفذكر.الفهعبدبنجابرعلىدخلنا:قال

منوألمرؤهآلفحفا"!إن:قرأالصفامندناإذاحتىالضفاإلىالبابمنخرج

إذاص،ىيىفرقىا!ابأورر."لواللهبدأبماأبدأ(158:البقرةأ!اللهشعإلر

فىوتقدم.1/372الليئىوبرواية،(مخطوط-ظ4/18)بكيربنيحىبروايةالموطافىمالك(1)

(014).

أحمدطريقهومن،1/372الليثىوبرواية،(مخطوط-ظ4/18)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(2)

.(2782)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.(3842)حبانوابن،(2972)والنسائى،(15171)

.3/3النهاية.المسعىفىانحدرت:أى(3)

طريقهومن،1/374الليثىوبرواية،(مخطوطاو4/9)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(4)

.(2790)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.(2981)والنسائى،(15172)(حمد
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94/5

...والمروةالصفاإلىالخروجبابالحجكتاب

ولهالملكله،لهشريكلاوحدهالفهالااله"لا:وقالوهللهالقهفكئرالبيترأى

ونصر،وعدهأنجز،وحدهالفهإلأإلهلا،2قدثىءكلعلىوهوويميتيحىالحمد

ثتم،مزابثلاثذلكمثلوقال،ذلكبيندعاثتم.إوحدهالأحزابوهزم،عبده

صعدإذاحتى،الوادىبطنفىرملقدماهانصئتإذاحتى،المروةإلىنزل

اخركانحتى،الضفاعلىفعلكماالمروةعلىففعل،المروةأتىحتىمشى

شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)المروةعلىالطواف

2"ويميت"يحى:قولهدون

حدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-9412

ثابتحدثنا،المغيرةبنسليمانحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيون!

(اظ28/51مكةفتحقضةفىهريرةأبىعن،رباحبنالفهعبدعنالبناك!،

خلفوصقىسبعاطافثئم،فاستلمهبالحجرفبدأ!يواللهرسولودخل:قال

وجعل،البيتيرىحتىمنهفعلا،الضفاأتىحتىانطلقثثم،ركعتينالمقام

.(3)ويدعوهالفهيحمد

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-9413

بنشيبانحدثنا:قالاموسىبنوعمرانإبراهيمبنمحمدحدثنا،يعقوب

وأقبل:قالانهإلابإسنادهفذكره.المغيرةبنسليمان/حدثنا،فروخ

عن(3944)حبانابنوأخرجه.(14908)ضيبةأبىوابن،438-5/433الدلائلفىالممنف(1)

.(8897)فىوتقدم.إويميت"يحى:تولهبدونحبانوابنشيبةأبىابنوعند.بهسفيانبنالحسن

.(147/1218)مسلم(2)

.(2564)والطيالسى،5/55،56الدلائلفىالمصنف(3)
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...والمروةالصفاإليالخروجبابالحجكتاب

منفرغفلما،بالبيتوطاففاستلمهالحجرإلىأقبلحتىلمجؤاللهرسول

الفهيحمدوجعليديهفرفع،البيتإلىنظرحتىعليهفعلا،الضفاأتىطوافه

.(2)شيبانعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)وعديأنشاءبماويدعو

هاخ!،بنصالحبنمحمدأخبرض!،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4149

بنعيسىأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا

إذاكانعججواللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،الفهعبيدحدثنا،يونس

المسيلببطنيسعىوكان،أربغاومشىثلاثاخئاالأؤلالطوافبالبيتطاف

الزكنبلغإذايمشىاللهعبدأكان:لنافعفقلت.والمروةالضفابينطافإذا

.(3)يستلمهحتىيدعهلاكانفإنهالركنعلىيزاحمأنإلالا:قالاليماخ!؟

بنعيسىعنميمونبنعبيدبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

(4)بر

يوس!.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9415

بنالفهعبدبنمحمدحدثنا،الم!صغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

الكبرىفىوالنسائىالشاهد،علىمقتصزا(1872)داودابووعنه،(10948)أحمدأخرجه(1)

به.المغيرةبنسليمانطريقمن(4760)حبانوابن،(2758)خزيمةوابن،(11298)

.(1780/84)مسلم(2)

،9351،9352)فىوتقدم.نافعقولدونيونسبنعيسىطريقمن(5737)أحمدأخرجه(3)

5935).

.(1644)البخارى(4)
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...والمروةالصفاإلىالخروجبابالحجكتاب

.(1)نافعقوليذكرلمانهإلابمثلهفذكرهالقه.عبيدحدثنا،أبىحدثنا،نمير

.(2)ريمنبنالفهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه

أبىبنىزقاقإلىعئادبنىدارمنالمسعى:قالائهعمرابنعنورؤينا

(3)

حسين.

قوهياربنمحمدبنالعباسحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناه-9416

أخبرناعبيد،بنيعلىأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا،النيسابورئ

.(4)فذكرهعمر.ابنعن،نافععن،القهعبيدعن،سفيان

الفهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-1794

،عونبنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

بنعمرسمعنهأ،الأجدعبنوهبعن،مرعاعن،ئدةزابىأبنزكرئاأخبرنا

حاخامنكمالزجلقدمإذا:قالالناسيخطبوهوبمكةل!بهالخطاب

فيستقبلبالضفاليبدأثثم،ركعتينالمقامعندوليصلسبعا،بالبيتفليطف

وصلى،عليهوثناءالفهحمدتكبيرتينكلبين،تكبيراتسبعفيكئر،البيت

.(ذلك)مثلالمروةوعلى،لنفسهوسأللمجج!النبىعلى

به.نميرابنطريقمن(2909)صشخرجهفىنعيمابواخرجه(1)

.(1261/230)مسلم(2)

"حبشا.:مفى(3)

أبىابنودارعبادبنىدارباب:وفيهفعلهمنعمرابنعننافعطريقمن(1541)الفاكهىأخرجه(4)

ترظة.ابنةودارحسين

أخبارفىوالفاكهى،(15245)مختصراشيةابىابنواخرجه.(1639)الصغرىفىالمصنف(5)

به.زكرياطريقمن(1397)مكة
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...والمروةالصفاإلىالخروجبابالحجكتاب

جعفربنمحمدأخبرناالمهرجاض!،أحمدأبووأخبرنا-9418

نافع،عن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

فرقىبالصفا،بدأوالمروةالصفابينطافإذاكانأنهعمربناللهعبدعن

الفهإلاإلهلا:ويقول!تكبيراتثلاثيكبروكان:قال!.البيتلهيبدوحتىعليه

ذلكويصنعقدير.شىءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحده

يدعوثئم،التهليلمنوسبعالتكبيرمناوعشرونإحدىفذلك،مزاتسبع

يظهرحتىسعىالمسيلببطنكانإذاحتىيهبطثئم،اللهويسأل!ذلكبينفيما

علىصنعمامثلفيصنععليها،فيرقىالمروةيأص!حتىيمشىثئم،منه

.2سعيهمنيفرغحتىمزاتسبعذلكيصنعالضفا،

بنالفهعبدسمعأنه،نافععن،مالكحدثنا:قال!وبإسناده-9419

لتم!اشتجته)اذعوني:قلتإنكالفهئم:ويقول!يدعوالضفاعلىوهوعمر

ألاالاسلامإلىهديتنىكماأسألكوإنى،الميعادتخلفلاوإنك.،6.أغافر:

.(3)مسلموأنااو(29/51تتوفاكأحتىمنىتنزعه

العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبووأخبرنا-9420

بنأحمدحدثنا،البزمهرانئشعيببنمحمدبنالفهعبدأخبرنا،اللهرحمه

.4/1840والمهذب،الأصلحاشيةمنوالمثبت.إ"عشرين:والصغرىالنخفى(1)

.(مخطو!او-4/9)بكيربنيحىبروايةالموطأفىومالك،(1640)الصغرىفىالمصنف(2)

او-9،!ا8/4)بكيربنيحىبروايةالموطأفىومالك،(1640)الصغرىفىالمصنف(3)

.(1414)مكةأخبارنىالفاكهىطريقهومن،1/372الليثىوبرواية،(مخطو!
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بىأبنأتوبعن،طهمانبنبراهيمإحذثنى،بىأحذثنى،الفهعبدبنحفص

بدينكاعصمنااللهم:الصفاعلىيقولكانائهعمرابنعن،نافععن،تميمة

ونحبنحئكاجعلناالفهئم،حدودكوجنبنا،رسولكوطواعيةوطواعيتك

لىوإإليكحتبنااللهم،لحينالضاعبادكونحث،ورسلكنبياءكوأملائكتك

لليسرىيسرنااللهم،الضالحينعبادكوإلىورسلكأنبيالكوإلىملائكتك

.(1)المتقينأئفةمنواجعلنا،والأولىالآخرةفىلناواغفر،العسرىوجنبنا

بناللهعبدأخبرنا،الفهرحمهالعلوئالحسنأبووأخبرنا-9421

بنالقهعبدحدثنا،الزازىزرعةأبوحدثنا،النصراباذىالحسنبنمحمد

قلت:قالجريجابنعن،صدقةحدثنا،بكرأبوالذمشقئراشدبنيزيد

فإنذلكعنتسأللا:قال؟يلزمهعمربنالفهعبدكانقوليمنهل:لنافع

حتىالقياميطيلكان:قال،يخبرض!حتىأدعهأنفأبيت.بواجبليسذلك

شريكلاوحدهالقهإلاإلهلا:يقولثئمثلاثافيكئر،لجلسنامنهالحياءلولا

صوتهيرفع،طويلايدعوثئمقدير.شىءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،له

ثم،ثلاثايكئرثئم،سألفيمامغرمهعنهيقضىأنليسألهإنهحتى،ويخفضه

كلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهالفهإلاإلهلا:يقول

ذلكيقول!،مزاتسبعذلكيفعلحتى،كذلكطويلايسألثئم.قديرشىء

وزاد.بهأيوبطريقمن(1141)مكةأخبارفىالفاكهىوأخرجه.(1642)الصغرىفىالمصنف(1)

.يبعثونيومتخزنىولا،النعيمجنةورثةمنواجملنى:آخرهفى
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واعتمر)1(.حجماكلفىوالمروةالصفاعلى

حدثنا،الشرقىبناللهعبدأخبرنا،العلوىالحسنأبووأخبرنا-2249

الرحمنعبدبنعياضعن،صدقةحدثنا،يزيدبناللهعبدحدثنا،زرعةأبو

95/5عنعمر،بناللهعبدعن،سالمعن،عقبةبنموسىعن،/الأنصارى

.(2)كلذمثللمجماللهرسول

ببغداد،الحرفئاللهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-9423

حدثنا،الفحامالوليدبنأحمدحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةحدثنا

أنهعمرابنعن،نافععن،الأسودأبىعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،شاذان

ملته،علىوتوفنى،ع!ح!نبيكسنةعلىأحينىاللهم:الصفاعنديقولكان

.(3)الفتنمضلاتمنوأعذض!

البزاز،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-9424

بنإسماعيلعن،المحاربئحدثنا،الأحمسئإسماعيلبنمحمدحدثنا

الله-عبدقام:قالاوالأسودعلقمةعن،إبراهيمعن،معشرأبىعن،مسلم

أباياههنا:رجللهفقالالصفا،فىالذىالصدععلىمسعود-ابنيعنى

سورةعليهأنزلتالذىمقامغيرهإلهلاوالذىهذا:فقال؟الرحمنعبد

.(4)""البقرة

به.جريجابنطريقمن(1412)مكةأخبارفىالفاكهىأخرجه(1)

.ضعفوهاللهعبدبنصدقة:4/1841الذهبىقال(2)

به.نافعطريقمن(296)أماليهفىالمحاملىوأخرجه.(1643)الصغرىفىالمصنف(3)

والطبرانى-.بهالأحمسىعن(الحديثيةالأجزاءجمهرة-ا4)الهيثمبنالبدرالقاسمأبواخرجه(4)
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البشيركئى،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-9425

أنبأناكثير،بنمحمدحدثنا،خليفةأبوحدثنامطر،ابنعمروأبوأخبرنا

علىمسفماجئت:قالمسروقعن،وائلأبىعنمنصور،عن،سفيان

رملاثلاثةفطاف،الطواففىدخلحتىمسعودبنالفهعبدوصحبتعائشة

الحجرإلىعادإنهثئم،ركعتينالمقامخلفصفىإنهثئممشيا،وأربعة

فقلت:،فلئىالضفاعلىائذىالشئقعلىفقامالضفاإلىخرجثئم،فاستلمه

استجابهااستجابةالتلبيةكانت،بهاامركولكنى:فقال.التلبيةعننهيتإنى

الأعروأنتوارحماغفرالفهئم:فقال،سعىالوادىإلىهبطفلفا.إبراهيم

مسعود.ابنعنذلكفىالرواياتاصخهذا.(1)الأكرم

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-9426

حدثنا،الحزاخ!خالدابنيعنىعمروحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

بر:والمروةالقحفابينيقولعمرابنسمعت:قالإسحاقأبوحدثنا،زهير

.(2)كرملأاالأعر-نكإأو-نتوا،وارحممحراغفر

الأسود.يذكرولم،معشرأبىمنبدلأالرليد.بنيزيد:وفيه،بهالمحاربىطريقمن(03601)-

ابنذكرهولد،قالكذا.ترجمهمنأجدولمالرليدبنيزيدفيه:3/248المجمعفىالهثمىوقال

الجرحفىحاتمأبىوابن،366/8الكبيرالتاريخفىوالبخارى،627/7الثقاتفىحبان

.9/293والتعديل

منصورطريقمن2/171،181مكةأخبارفىوالأزرتى،(1391)مكةأخبارفىالفاكهىأخرجه(1)

شيبةأبىوابن.السلامعليهإبراهيم:منبدلا.السلامعليهموصعندهما:مطولا.بنحوه

به.وانلأبىطريقمن(887)النيلانياتفىالافعىبكروأبر،(15790)

أبىابنوأخرجه.2/623والتاريخالمعرفةفىسمانبنويعقوب،(4416)الصغر!فىالمصنف(2)

به.إسحاقأبىطريقمن(15795)شيبة
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الأصم،العباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-9427

ابنعن،سفيانأخبرنااظ،91/29،الشتافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا

حوضفىيقومر!حنهعفانبنعثمانرأىمنأخبرخ!:قالأبيهعن،نجيحأبى

.(1)عليهيظهرولاالضفاأسفلفى

التاسعالجزءومنهاللهبحمدتم

العاشرالجزءويتلوه

والمروةالصفابينالسعىجوازباب:وأوله

من(2416)مكةأخبارفىالفاكهىوأخرجه.2/211والشافعى،(2980)المعرفةفىالمصنف(1)

نجيج.أبىابنعنجريجابنعنسمان:الثاقعىوعند.بهسمانطريق
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لتاسعالجزءا

الصفحةالموفحوع

0000000،000000000000000000000،500000000000الطعاموبعيربالطعامالافطارباب

50000000000000000000000000000000000000000000000000000شيئايدوقالصائمباب

600000000000000000000000،00000000000000000يستمشقأويمصمصالصائمباب

9000000،....س..............،.............الماءرأسهعلىيصبالصائمباب

000051،ء..............................صومهيبطلفلايحتجمالصائمباب

000000051ء...ء.............بالحجامةالافطارلمحىروىالذىالحديثباب

000000000000000000000000042الحديثحفاظعنبلغنامابعصدكرفىباب

00000000000000000000000000000000000072الحديثلسحعلىبهيستدلماباب

00000000000000000000000000000000000000053للصاثمالعلكمصغكرهمنباب

000000000000000000000000000013يبلغحتىالصومدرصيلزمهلاالصبىباب

00000000000000000000000000000،013رمضالىشهرخلالدىيسلمالرجلباب

0000000000000000000000000023والمشاتمةاللغطعنصيامهيرهالصائمباب

00000000000000000000000000000000000000053الصوميطيقلاالكبيرالشيخباب
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0000000000000000000000000000000000000000000034بالعشىالسواككرهمنباب

00000000000000000000000000000074تمامهقبلصهوالخروجالتطوعصيامباب

00،00،00000000000000000000،75تطوعاصومهكالىإلىالقضاءدىالتخييرباب

00،000000000000000000000000000000000000000000095القضاءعليهراىمن،بار

0000000000000000000000000000000000000056الصومدىالوصالعنبىالصباب

0000000000000000000000000000000000000000096الحاجلغيرعرهـ.يومصومباب

000000000000000000000000000017عردةيومصومترك!!وللحاجالاختيارباب

00000000000000000000000000047الحجةدىمنالعشردىالصالحالعملباب

00000000000000000067الحجةذىمنأيامتسعةفىرمضانقضاءجوازباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000077عاشوراءيوم!صلب

000000000000000000000000000000000000000000000000000058التاسعيومصومباب

00000000000000000000000000000048واجباكالىعاشوراءصومألىءرعممنباب

000000000000000000000000000،09قطواجبايكنلمألهعلىبهيستدلماباب

00000000000000000000000000000000000000039الحرمأشهردىالصومفضلباب

000000000000000000000000000000000000000000000069شعبالىصومفضل!ىباب

000000000000000000000000000000000089شوالمنأيامستةصومفضللىباب
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0000،000000000000000000000000000000000551والخميسالاثمينيومصومباب

00000000000000000000000000000000000000151شهركلمنأيامثلاثةصومباب

000000000000000000000000000153الثلاثةالأيامهدهيصومالشهرأىمنباب

000000000000000000000000157يصومالشهرأيامأىمنيبالىلاقالمنباب

000000000000000158والجمعةوالخميسالأربعاءيومصوممىجاءماباب

00000000000000000000000000159السلامعليهداودصومفضلمىجاءماباب

0000000000000000000000000000111اللهسبيلمىالصومفضلمىجاءماباب

00000000000112العزوبةلمسهعلىخادلمنالصومفضللمحىجاءماباب

0000000،00000000000000000000000000000000000112الشتاءصوممىوردماباب

000000000000000000000000000000000000000114صومهاعنلهىالتىالأيامباب

00000000000000000000000118التشريقأيامصياممىللمتمتعرحصمنباب

000000000000000000000000000000119شهرصومالرجليتحدألىكرهمنباب

0000000000000000000000000000512القصدواشحبالدهرصومكرهمنباب

0000000000000124نفسهعلىيخ!لمإذابأساالصيامبسرديرلممنباب

0000000000000000000000000128بالصومالجمعةيومتحصيصعنالنهىباب

00000000000000131بالصومالسبتيومتحصيصعنالنهىمنوردماباب

00000000000000000000133بإدنهإلاشاهدوبعلهاتطوعاتصوملاالمرأةباب
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000،00000000000000000000000134الصياموفضلرمضادشهرفضللىباب

0000000000000000000000000000000142رمضادشهر!ىوالإفضالالجودباب

000000000000000000000000000000000000000144الشاكرالطاعمدىجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000145القدرليلةفضلباب

0000000000000000000000000000000000147رمضادكل!ىأنهاعلىالدليلبالب،

0000000000000000000000000000149الاواحرالعشردىطلبهادىالترعيبباب

00000000000000000000000000000000000000515الوترلىطاجهادىالترعيبباب

0000000000000000151الأواخرالعشرمنالشفعلىطلبهادىالترعيبباب

00،000000000000000000000154وعشري!إحدىليلةطلبهادىالترعيبباب

00000000000000000000000000155وعشري!ثلاثنيلةطلبهادىالترعيبباب

0000000000000000000000000000159الأواحرالسبعلىطلبهادىالترعيبباب

0000000000000000000000000000162وعشرينسبعليلةطلبهادىالترعيبباب

0000000000000000000000000000168رمضادمنالأواحرالعشرلىالعملباب

الاعتكافباب

000000000000000000000000000000171الأواحرالعشردىالاعتكا!تأكيدباب

0000000000000000000000000000000000000000000173المسجدلىالاعتكا!باب

000000000000000000000000000000177المسجدمنرأسهيحرجالمعتكفباب
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00000000000000،000000000000000000000181صومبعيرالاعتكا!رأىمنباب

000000000000000000000184لمسهعلىأوجبإدااعتكاله!ىيدخلمتىباب

000000000000000000000187غائطأولبولالمسجدمنيحرجالمعتكفباب

00000000195قدميهعنهيخرجولاالمسجدبابإلىيخرجالمعتكفباب

0000000000000000000191تنظيفايديه!يهغسلأوالمسجد!ىتوضأمنباب

0000000000،000000000000000000000000000،191روجهابإددتعتكفالمرأةباب

0000000000000000000000000000000000000000000192المرأةاعتكا!كرهمنباب

00000000000000000000000000000000193روجهابإددالمستحاصةاعتكا!باب

000000000000000000000000000194عدتهاتنقصىحتىتعتكفلاالمعتدةباب

00000000000000000000000000000000000195اعتكادهدىروجهاترورالمرأةباب

0000000000000000000197سبيلاإليهاستطاعمنعلىالحجدرصإثباتباب

0000000000000000000000000000000000000000202واحدةمرةالحجوجوبباب

2!0000،000000000000000000000،6الحجيجببوجودهالذىالسبيلبيادباب

0000000000000000000000000000258مركبعلىيثبتلابدلهلىالمضنوباب
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........................رادايجدولاالمشىيطيقالرجلباب
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......................ريادةمنليهلماالركوباختارمنباب

.....................يحدمهرجلمنلمسهيؤاجرالرجلباب
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......................عزوأوعمرةأولحجالبحرركوبباب

...المالرأسمنالواجبةالحجةوأنالميتعنالحجباب

.............................عيرهعنيحجأدلهليسمنباب

.الإسلامحجةحجيكنولمتطوعابالحجيحرمالرجلباب

......،...........الإسلامحجةوعليهالحجيندرالرجلباب

................عليهقدرإذاالحجتعجيلمنيستحبماباب

................................والعمرةالحجوقتأبوابجماع

..........................................الحجاشهربيادباب

.......................الحجأشهرعيردىبالحجيهللاباب
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0000000000000000000000000000000000000000257مراراالسنةلمحىاعتمرمنباب

0000000000000000000000000000000000000000000265الحجأشهرلمحىالعمرةباب

00000000،0000000000،0000000000000000000،00000000266رمضالىلمحىالعمرةباب

000000000،0000000000000000000000000000000268العمرةعلىالحجإدخالباب

00000000000000،0000،0000000000000000000000000273تطوعالعمرةقالمنباب

000000000000000000000000000000000000000000276العمرةبوجوبقالمنباب

000000000000000000284عيرهاإلىجمعتإداالعمرةمنيجزئماأبوابجماع

000000000000000000000284والعمرةالحجبشالجمعوهوالقرادجوارباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000285دمايهريقالقاردباب

0000000000000000000000000000291العمرةقبلوالحجالحجقبلالعمرةباب

0،000000000000000000000000000000000000000293الحجإلىبالعمرةالتمتعباب

00000000000000296نسكهمنالفراغبعدالعمرةيريدالقاردأوالمفردباب

00000000000000000000000297الجعرالةمنبالعمرةالإحراماستحبمنباب

0000000000000000000،0000000000000000000000299التنعيممنبهاأحرممنباب

000000000000000000000153بالعمرةوالتمتعالحجإدراددىالاختيارأبوابجماع

00000000000000000000000000000103يتمتعأويقردأويمردأدبينالخيارباب

0000000000000000000000000000000000000352أفضلوراهدار!الااختارمنباب
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....مطلقاإحراماأحرمجممالنبىأنعلىيدلماباب

...قارناكان!ي!النبىأنوزعمالقراناختارمنباب

..............الحجإلىبالعمرةالتمتعاختارمنباب
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.............أهلهدويرةمنالإحراماستحبمنباب

....منىإلىالتوجهعندالإهلالمنيستحبماباب
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3110

0321

0336

0345

0357

0613

0362

0368

0368

0371

0376

0377

0378

0378

0379

0583

0383



الموضوعاتفهرس

00000000000000000000000000000000000000000000386والتلبيةالإحرامأبوابجماع

000000000000000000000000000000000000000000000000000386للإهلالالغسلباب

الرأسشعرتولمحيرلمحىجاءماباب

...................-................،......الثيابمنلمحيهيحرمماباب

.........................................للرجلالتزعمرعنالنهىباب

.............................................الإحرامعندالصلاةباب

........،..،...........................الصلاةخلفيهلقالمنباب

389

390

392

403

0000000000000000000000000000،000456راحلتهبهالبعثتإدايهلقالمنباب

000000000000000000000000000000000000000412الاهلالعندالقبلةاستقبالباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000412اي!حراملمحىالنيةباب

000000000000000000000000000000000413حجاإهلالهلمحىيسمىلاقالمنباب

00000000000000000000000000000000000415العمرةأوالحجيسمىقالمنباب

00000000000،00000000000000417محرمايصرلمإحرامايريدلالبىمنباب

0000000000000000418،.....س..........يمسحهألىفأرادبنسكأحرممنباب

000000000000000000419"......................فلالىبهأهلبماأهل!مباب
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الموضوعاتفهرس

......................،..............بالتلبيةالصوترحباب

.............لزومهامنيستحبوماحالكلدىالتلبيةباب

.............القدومطوا!!ىالتلبيةتركاستحبمنباب

.............................................التلبيةكيفباب

..........لمج!!اللهرسولتلبيةعلىالاقتصاراستحبمنباب

....................،التلبيةلىيقولودالمشركودكادماباب

.....................التلبيةإثردىالقولمنيستحبماباب

............................بالتلبيةصوتهاترحلاالمرأةباب

.........القفازينتلبسولاإحرامهافىتتنقبلاالمرأةباب

عنهوتجافىوجههافيسترعلومنالثوبتلبسالمحرمةباب

...........بالطيبوتمتشطإحرامهاقبلتختضبالمرأةباب

...بالجمالمشهورةكانتإذاليلاوتسعىتطو!المرأةباب

...................................المحرمهب!جيماابوابجماع

..............................الثيابمنالمحرميلبسماباب

..........................سراويللبسالإراريجدلممنباب

................................عليهرداءهالمحرميعقدلاباب

..................ليهيهللمماالثيابمنيلبسالمحرمباب
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425

426

428

429

435

435

436

437

437

443

446

446

453



الموضوعاتفهرس

0000000000000000000،000000000455مخيطالمسهعلىيطرحألىكرهمنباب

00000000000000000000000000000456الثيابمنالمحرمةالمرأةتلبسماباب

00،00000000000000000000000،000458لبسهوالمحرمةللمحرميجورلاماباب

0000000000000000000000458وجههيغطىألىولهرأسهالمحرميغطىلاباب

000000000000000000000000000000000000000463رأسهتغطيةإلىاحتاجمنباب

0000000000000000000463والمحتدىحلقهلملأدىرأسهحلقإلىاحتاجمنباب

000000000000000،00000468لإحرامهناسياأوجاهلاوطيبهالمحرملبسباب

0000000000000000،000470-.............جبةأوقميصلمحىيحرمالرجلباب

0000،00،0000000000000000000000000000،0472بأساالريحالىبشميرلممنباب

0000000000000000000000000000000000000000472للمحرمشمهكرهمنباب

000000000000000000000000000473ولحيتهرأسهعيرجسدهيدهنالمحرمباب

0000000000474الاحرامبعدولحيتهرأسهيدهنفلاأعبرأشعثالحاجباب

0000000000000000000000000000000000000000000475،الخبيصيأكلىالمحرمباب

000000،000000000000000000000000،000000000000000475بطيبليسالعصفرباب

0000000000000000000000000000000000000000000478المصبوعلبسكرهمنباب

0000000000478محرمينغيركانواوإنللرجالالمعصفرلبسكراهيةباب

0000000000000000000000000000000000،0000000000000482بطيبليسالحناءباب
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الموضوعاتفهرس

0000483وحلقهقطعهفىيجبومايقطعهولاشعرهيحلقلاالمحرمباب

000000000000000000000000000000000000000000000483ظفرهينكسرالمحرمباب

00،0000000000000000000000000000000484بطيبلي!بمايكتحلالمحرمباب

00000000486...-...........،....................الإحرامبعدالاغتسالباب

00000000000000488والجسدالرأسوحكالإحراملىال!-ممامدحولباب

0000000000000000000000000490والخطمىبالسدررأسهيغسلالمحرمباب

0000000000000000000000000000000000000000000490ثيابهيغسلالمحرمباب

0000000000000000000000000000000000000000491المراةدىينظرالمحرمباب

0000000000000000000000000000000000000000،000000492للمحرمالحجامةباب

0000000000000000000000000000000000000494،شكحولاينكحلاالمحرمباب

0000000000000000000000000555الحجلىجدالولا!سوقولارمثلاباب

0000000000000000000000000000000000000000000000455عبدهيؤدبالمحرمباب

0000000000000000000000000000000000000005والحلالللمحرمالاختيارباب

0000000000000000000000000000000000000556منهماواحدعلىيصيقلاباب

559.-...............................والهميادالمنطقةيلبسالمحرمباب

000000000000000000000000000000000000000000515السيفيتقلدالمحرمباب
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الموضوعاتفهرس

000000000000000000000000511رأسهيمسلمماشاءبمايستظلالمحرمباب

0000000000000000000،00000512للشمسيصحىأدللمحرماستحبمنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000513يموتالمحرمباب

00000000000000000000000000000000000000000000000615مكةدحولأبوابجماع

0000000،00000000000000000000،0000،000000000000516مكةلدحولالغسلباب

000000000000000000000000000000،400000000000517كداءثحيةمنالدحولباب

000000000000000000000000000000000000000525،وليلانهارامكةدحولباب

00000،00000000000000000000000000521شيبةبنىبابمنالمسجددحولباب

0000000000000000000000000000000000000000522البيترأىإدااليدينرحباب

00000000000000000000000000000000000000000،00524البيترؤيةعندالقولباب

00000000000000000000000000000000000000000525بالاستلامالطوا!افتتاحباب

0000000000000000000000000000000000000000000530الاستلامبعداليدتقبيلباب

00000000000000000000000000000531والمقامالأسودالحجردىوردماباب

0000000000000000000000000000000000000000533بيدهاليمالىالركناستلامباب

000000000000000000000000000،0000000000536الحجريلياداللذي!الركنينباب
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الموضوعاتفهرس

..،.مكةيدخلحينبالبيتالطوافتعجيلباب

.....................الرجالمعالنساءطوا!باب

...،...............الركناستلامعنديقالماباب

...........................للطوا!الاضطباعباب

كلففىوإلاطوفةكلفىالاستلاماستحبابباب

..........................الزحامدىالاستلامباب

........والعمرةالحجفىالطواففىالرملباب

........................الرملبدوكادكيفباب

الطواففىمشروعةهيئةبقىأنهعلىالدليلباب

.........الأسودالحجرمنبالطوا!الابتداءباب

......بهمايأتىوسعىطوا!أولدىالرملباب

..........................النساءعلىرمللاباب

........................الطوا!لىالقولباب

......الطواففىاللهذكربغيرالكلامإقلالباب

...........................الطوا!دىالشربباب

.........................الطهارةعلىالطوا!باب

.......................عريادبالبيتيطو!لاباب
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540

543

545

546

549

550

553

555

558

559

561

563

564

566

568

575

574



الموضوعاتفهرس

00،00،0000000000000576تطو!المحستحاصةباب

00000000000000000000000000000000000576الطوا!لمحىعيرهيقودالرجلباب

0000000000000،0000000000000000000000000000000000000577الطوا!موصعباب

00000،000000000000000000،0،00000000000000،00000582الطوا!عددكمالباب

0000000000000000584الاستلامبعدالطوا!لمحىيمصىألهعلىالدليلباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000584الطوا!ركعتىباب

000000000000000000000000000000586كالىحيثالطوا!ركعتىركعمنباب

00000000000000000000000000000000000000588الركعتينبعدالحجراستلامباب

0000000000000000000000595بينهماوالسعىوالمروةالصفاإلىالخروجباب

يح!-غ؟فيد
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