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  سنن البيھقي الكبرى

  الجزء الثاني

  تابع كتاب الطھارة

قوب ثنا محمد بن عبد الوھاب أنا أبو النضر ھاشم بن القاسم أنا الليث أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا بن يع -  881
عن بن شھاب عن عروة عن عائشة قالت  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يغتسل في القدح وھو الفرق وكنت أغتسل أنا 

ة عن الزھري ھكذا وروى وھو من إناء واحد رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره عن الليث ورواه بن عيين
 معمر عن الزھري فقال في الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم من إناء واحد فيه قدر الفرق 

أخبرناه أبو بكر بن الحسن القاضي أنا حاجب بن أحمد ثنا محمد بن حماد ثنا عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن  - 882
 ما لك عن الزھري مضافا إليه دونھا  الزھري  فذكره ورواه

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي إمالء ثنا جعفر بن محمد بن الحسين ثنا يحيى بن يحيى قال  - 883
قرأت على ما لك عن بن شھاب عن عروة بن الزبير عن عائشة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يغتسل من إناء ھو 

 لفرق من الجنابة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ا

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو عمرو ثنا إبراھيم بن سعد قال  - 884
ليه و سلم من إناء واحد سمعت بن شھاب يحدث عن القاسم بن محمد عن عائشة  قالت كنت أغتسل أنا ورسول هللا صلى هللا ع

وھو الفرق قال فقال الزھري أحسبه خمسة أقساط قال أبو عمرو القسط أربعة أرطال ورواه غيره أيضا عن إبراھيم بن سعد 
ھكذا وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو عبد هللا بن يزيد أنا إبراھيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج قال قال قتيبة 

ن يعني بن عيينة الفرق ثالثة آصع وفي رواية حرملة عن الشافعي أنه قاله وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر قال سفيا
بن داسة ثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق ستة عشر رطال قال وسمعته يقول صاع بن أبي ذئب خمسة 

بمحفوظ قال الشافعي وبلغنا أن النبي صلى هللا عليه و سلم توضأ بالمد  أرطال وثلث قيل فمن قال ثمانية أرطال قال ليس ذلك
 واغتسل بالصاع 

م أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قراءة عليه وأ بو طاھر الفقية وعبد هللا بن يوسف إمالء قالوا أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق  - 885
كدام عن بن جبر قال أبو عبد هللا في حديثه قال حدثني شيخ من أنا محمد بن سليمان بن الحارث ثنا أبو نعيم ثنا مسعر بن 

األنصار يقال له بن جبر قال سمعت أنس بن ما لك يقول  كان النبي صلى هللا عليه و سلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 
 وكان يتوضأ بالمد رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ورواه مسلم من حديث وكيع عن مسعر 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق الحربي ثنا عفان ثنا شعبة ثنا عبد هللا  - 886
بن عبد هللا بن جبر عن أنس بن ما لك قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكي 

بن معاذ وغيرھما عن شعبة وأخرجه مسلم من حديثھما عنه في الصحيح قال  وبمعناه رواه عبد الرحمن بن مھدي ومعاذ
الشافعي وفي ھذا ما دل على أن ال وقت فيه إال كماله وهللا أعلم مع أنه قد روي عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال في 

 لحديث وسيرد إن شاء هللا تعالى الجنب فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك بغير توقيت شئ منه قال الشيخ وقد مضى ھذا ا

  باب استحباب أن ال ينقص في الوضوء من مد وال في الغسل من صاع

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا عبد هللا بن محمد الكعبي ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل  - 887
 صلى هللا عليه و سلم قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يغتسل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة صاحب رسول هللا

 بالصاع ويتطھر بالمد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة 
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أخبرنا أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي ثنا إسماعيل بن حماد ثنا أبو النضر البزار ثنا أبو حفص الفالس ثنا بشر  -  888
فضل ثنا أبو ريحانة عن سفينة مولى أم سلمة قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوضيه المد ويغسله الصاع بن الم

 رواه مسلم عن عمرو بن علي أبي حفص وغيره 

ان أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ببغداد ثنا أحمد بن سلمان الفقية ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عف - 889
 ثنا أبان ثنا قتادة قال حدثتني صفية أن عائشة قالت  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد  -  890
يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا الجبار ثنا بن فضيل عن حصين و

عليه و سلم  يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة صاع ورواه أبو عوانة وغيره عن يزيد وحده بإسناده قال كأن رسول هللا 
بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو صلى هللا عليه و سلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أخبرناه أبو بكر 

 داود ثنا أبو عوانة فذكره 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقية ثنا صالح بن محمد بن عبد هللا حدثني معاوية بن عمرو ثنا  -  891
نظلي أنا يحيى بن آدم ثنا زھير ثنا أبو إسحاق ثنا أبو جعفر  زھير قال أبو بكر وأخبرنا عبد هللا بن محمد ثنا إسحاق يعني الح

أنه كان عند جابر وعنده قوم فسألوه عن الغسل من الجنابة فقال يكفيك صاع فقال رجل منھم وهللا ما يكفيني ذلك ال إليه وال 
عبد هللا بن محمد عن يحيى  إليه فقال جابر قد كان يكفي من ھو أوفى منك شعر أو خيرا منك رواه البخاري في الصحيح عن

 بن آدم 

أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو حدثنا الحارث بن أبي أسامة  - 892
البغدادي ثنا يزيد بن ھارون ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قال سألھا أخوھا من الرضاعة عن  
غسل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من الجنابة فدعت بماء قدر الصاع واغتسلت وصبت على رأسھا ثالثا أخرجه البخاري 
في الصحيح من حديث عبد الصمد عن شعبة ثم قال وقال يزيد بن ھارون عن شعبة قدر صاع وأخرجه مسلم من حديث معاذ 

 عن شعبة وزاد في الحديث وبيننا وبينھا ستر 

  جواز النقصان عنھما فيھما إذا أتي على ما أمر به باب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن الھاللي ثنا أبو الوليد ثنا الليث قال  - 893
ا الليث عن يزيد بن أبي حبيب وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر واللفظ له ثنا عبد هللا بن محمد ثنا محمد بن رافع ثنا شبابة ثن

عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتھا أنھا  كانت تغتسل ھي 
 والنبي صلى هللا عليه و سلم من إناء واحد يسع ثالثة أمداد وقريبا من ذلك رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع 

و طاھر الفقيه المجد آبادي ثنا علي بن الحسن ثنا عبد هللا بن الوليد العدني ثنا إبراھيم بن طھمان ثنا أبو أخبرنا أب -  894
الزبير المكي عن عبيد بن عمير المكي أنه قال بلغ عائشة  أن عبد هللا بن عمرو يفتي أن المرأة تنقض رأسھا عند غسل 

أغتسل أنا ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم من ھذا وإذا تور موضوع مثل الجنابة فقالت لقد كلف النساء تعبا ولقد رأيتني 
 الصاع أو دونه فأفيض على رأسي ثالث مرار جميعا 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب  -  895
عن جدتي وھي أم عمارة  أن النبي صلى هللا عليه و سلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء  األنصاري قال سمعت عن عباد بن تميم

 قدر ثلثي المد ھكذا رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة وخالفه غيره في إسناده 
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ي ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ثنا إبراھيم بن موسى الراز - 896
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد هللا بن زيد  أن النبي صلى هللا عليه و سلم 

 أتى بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه 

الملك بن محمد ثنا  وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ببغداد ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان ثنا عبد - 897
سليمان بن داود ثنا أبو خالد األحمر ثنا شعبة عن حبيب بن زيد األنصاري عن عباد بن تميم عن بن زيد األنصاري  أن النبي 
صلى هللا عليه و سلم توضأ بنحو من ثلثي المد وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن شعبة قال أبو زرعة الرازي الصحيح عندي 

الصلت بن دينار عن شھر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى هللا عليه و سلم توضأ بنصف مد  حديث غندر وروي عن
أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا عبد هللا بن محمد البغوي ثنا سريج بن يونس ثنا علي بن ثابت الجزري عن 

 وي عنه في ھذا الحديث وقال مرة أخرى بقسط من ماء الصلت فذكره والصلت بن دينار متروك ال يفرح بحديثه وقد ر

أخبرناه أبو حازم الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الحافظ أنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد ثنا سريج بن يونس فذكره   -  898
 ن مد بإسناده نحو حديث الماليني وزاد وقال مرة أخرى بقسط من ماء وقد قيل عنه في ھذا الحديث بأقل م

أخبرناه أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي ثنا محمد بن عبد الواحد الناقد ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ثنا  -  899
 علي بن ثابت الجزري عن الصلت بن دينار  فذكره بإسناده 

  باب النھي عن اإلسراف في الوضوء

حاق ثنا محمد بن أيوب ح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي خلف الصوفي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إس - 900
المھرجاني بھا أنا أبو بكر محمد بن برداد بن مسعود نا محمد بن أيوب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أنا سعيد 

يض عن يمين الجنة إذا دخلتھا فقال الجريري عن أبي نعامة أن عبد هللا بن مغفل  سمع ابنه يقول اللھم إني أسألك القصر األب
يا بني سل هللا الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إنه سيكون في ھذه األمة قوم 

 يعتدون في الطھور والدعاء 

بو داود ثنا خارجة بن مصعب أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أ - 901
ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال  أن للوضوء شيطانا 
يقال له الولھان فاحذروه أو قال فاتقوه وقال غيره عن أبي داود في ھذا الحديث فاحذروه واتقوا وسواس الماء أخبرناه أبو عبد 

الحافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراھيم ثنا محمد بن صالح بن جميل ثنا عبدة بن عبد هللا الصفار ومحمد بن بشار قاال ثنا أبو  هللا
داود فذكره بمثله وقال في إسناده عن عتي بن ضمرة وھذا الحديث معلول برواية الثوري عن بيان عن الحسن بعضه من قوله 

 من قوله غير مرفوع وهللا أعلم وذلك  غير مرفوع وباقيه عن يونس بن عبيد

بما أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراھيم األصبھاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن محمد أنا علي بن  -  902
ء الحسن ثنا عبد هللا بن الوليد عن سفيان عن بيان عن الحسن قال شيطان  الوضوء يدعى الولھان يضحك بالناس في الوضو

 وعن سفيان عن يونس قال كان يقال أن للماء وسواسا فاتقوا وسواس الماء 

وعن سفيان عن حصين عن ھالل بن يساف قال  كان يقال في كل شئ إسراف حتى الطھور وإن كان على شاطئ  -  903
القوي في الرواية النھر ھكذا رواه غير خارجة بن مصعب عن الحسن ويونس بن عبيد وخارجة ينفرد بروايته مسندا وليس ب

 وهللا أعلم وقد روي بإسناد آخر ضعيف عن عمران بن حصين مرفوعا يعني ما روينا عن يونس بن عبيد 

حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاھد وأ بو الحسن العالء بن محمد بن أبي سعيد اإلسفرائيني قاال ثنا أبو  -  904
عبد هللا بن محمد بن ناجية ثنا محمد بن حصين األصبحي ثنا يحيى بن كثير عن سھل بشر بن أحمد بن بشر التميمي ثنا 
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سليمان التيمي عن أبي العالء بن الشخير عن عمران بن حصين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  اتقوا وسواس الماء 
 فإن للماء وسواسا وشيطانا 

  باب الستر في الغسل عند الناس

بن عبد هللا الحافظ أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو أنا أبو الموجه أنا عبدان ثنا عبد هللا ثنا  أخبرنا محمد - 905
سفيان عن األعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة قالت  سترت النبي صلى هللا عليه و سلم 

نه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو األرض وھو يغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمي
ثم توضأ وضوءه للصالة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه رواه البخاري في الصحيح عن عبدان 

أبو طاھر الفقيه أنا أبو وتابعه أبو عوانة وزائدة وبن فضيل عن األعمش في الستر وأخرجه مسلم من حديث زائدة أخبرناه 
بكر بن إسحاق الفقيه أنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش فذكره بإسناده قالت وضعت 
للنبي صلى هللا عليه و سلم ماء فذكره قالت وسترته حتى اغتسل رواه مسلم عن إسحاق بن إبراھيم عن موسى القارىء عن 

 زائدة 

رنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ أخب - 906
على ما لك وأخبرنا أبو عبد هللا أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ما لك عن أبي 

أبي طالب أخبره أنه سمع أم ھانئ بنت أبي طالب  تقول ذھبت إلى النبي صلى هللا عليه  النضر أن أبا مرة مولى أم ھانئ بنت
و سلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن 

 يحيى 

نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ث -  907
الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد يعني بن كثير عن سعيد بن أبي ھند أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب حدثه  أن أم ھانئ 

ة الفتح بمكة فذكر بنت أبي طالب حدثته أن علي بن أبي طالب دخل عليھا وھم مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في غزو
الحديث قالت ثم سكب له غسل فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى 

 رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة 

ر عن عبد الملك بن أبي سليمان أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن نفيل ثنا زھي - 908
العرزمي عن عطاء عن يعلى  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأى رجال يغتسل بالبراز فصعد المنبر وحمد هللا وأثنى 
عليه ثم قال إن هللا جل ثناؤه حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر وأخبرنا أبو علي ثنا أبو بكر ثنا أبو 

اود ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا األسود بن عامر ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن د
 صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم بھذا الحديث قال أبو داود األول أتم 

  باب التعري إذا كان وحده

يعلى حمزة بن عبد العزيز المھلبي قاال ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن أخبرنا أبو طاھر الفقيه وأ بو  -  909
يوسف السلمي أنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

حتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما سلم  بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذھب فجعل أيوب ي
ترى قال بلى يا رب ولكن ال غنى بي عن بركتك وبإسنادھما قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كانت بنو إسرائيل 

أن يغتسل معنا يغتسلون عراة ينظر بعضھم إلى سوأة بعض وكان موسى عليه السالم يغتسل وحده فقالوا وهللا ما يمنع موسى 
إال أنه آدر قال فذھب مرة يغتسل فوضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى في أثره ثوبي حجر ثوبي حجر 
حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا وهللا ما بموسى من بأس قال فقام الحجر بعد ما نظروا إليه فأخذ ثوبه وطفق 
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يرة وهللا إنه ندب بالحجر ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر رواھما البخاري في الصحيح عن بالحجر ضربا فقال أبو ھر
 إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق وأخرج مسلم الحديث الثاني عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 

 باب كون الستر أفضل وإن كان خاليا 

بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا أبو علي الحسن بن محمد أخبرنا عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنا أبو سعيد أحمد  - 910
بن الصباح الزعفراني نا معاذ بن معاذ وإسماعيل بن علية عن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال  يا نبي هللا عوراتنا ما 

بعضھم من بعض قال إن  نأتي منھا وما نذر قال احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقلت أرأيت إذا كان القوم
استطعت أن ال يراھا أحد فال يراھا قال قلت أرأيت إذا كان أحدنا خاليا قال هللا أحق أن يستحيى منه من الناس ذكره البخاري 
في الترجمة مختصرا قال وقال بھز عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم هللا أحق أن يستحيى منه من الناس 

د في المراسيل عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزھري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال تغتسلوا وروي أبو داو
في الصحراء إال أن ال تجدوا متوارى فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم خطا كالدارة ثم يسمي هللا تعالى ويغتسل فيھا أخبرنا 

أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وبھذا اإلسناد عن الزھري أن رسول هللا صلى أبو بكر بن محمد أنا أبو الحسن الفسوي ثنا 
 هللا عليه و سلم قال ال يغتسلن أحدكم إال وقربه إنسان ال ينظر إليه وھو قريب منه يكلمه 

 باب الجنب يؤخر الغسل إلى آخر الليل 

بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن  - 911
محمد بن أبي بكر ثنا حماد عن برد وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا 

 صلى هللا إسماعيل بن إبراھيم ثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال  قلت لعائشة أرأيت رسول هللا
عليه و سلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في أخره قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره قلت هللا 

 أكبر الحمد  الذي جعل في األمر سعة 

 باب الجنب يريد النوم فيغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلوة ثم ينام 

ظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ما لك عن أخبرنا أبو عبد هللا الحاف - 912
عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال  ذكر عمر بن الخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له 

لبخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن ما لك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم رواه ا
 ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقال الثوري وشعبة عن عبد هللا بن دينار في ھذا الحديث اغسل ذكرك وتوضأ 

عباس أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان وأ بو محمد بن أبي حامد المقرئ قالوا ثنا أبو ال - 913
محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رجال قال  يا 

 رسول هللا أيرقد أحدنا وھو جنب قال نعم إذا توضأ مخرج في الصحيحين مع تسمية عمر بن الخطاب في السؤال 

وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  - 914
محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ثنا بن وھب قال وحدثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك يونس بن يزيد والليث 

عليه و سلم أنھا قالت  كان بن سعد عن بن شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي صلى هللا 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أراد أن ينام وھو جنب توضأ وضوءه للصالة قبل أن ينام وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا 
أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا الليث بن سعد فذكره بمثله رواه مسلم في الصحيح عن يحيى 

ن يحيى وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وفي رواية عروة عن عائشة قالت كان رسول هللا ب
 صلى هللا عليه و سلم إذا أراد أن ينام وھو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصالة ثم نام 
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باس بن يعقوب ثنا أبو أسامة الكلبي ثنا الحسن بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو الع - 915
الربيع ثنا عثام يعني بن علي عن ھشام عن أبيه عن عائشة قالت  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أجنب فأراد أن ينام 

 توضأ أو تيمم 

أبو النضر ثنا الليث عن معاوية بن  أخبرنا أبو طاھر الفقيه ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا -  916
صالح عن عبد هللا بن أبي قيس  قال سألت عائشة عن وتر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كيف كان يوتر من أول الليل أو 
آخره قالت كل ذلك كان يفعل ربما أوتر وربما أخره قلت الحمد  الذي جعل في األمر سعة قلت كيف كانت قراءته من الليل 
أكان يسر بالقراءة من الليل أم يجھر قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جھر قال قلت الحمد  الذي جعل في األمر 
سعة قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل 

حمد  الذي جعل في األمر سعة رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث إال أنه اختصر فنام وربما توضأ فنام قال قلت ال
 الحديث فذكر قصة الغسل دون ما قبله 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن عتاب العبدي ببغداد ثنا أبو األحوص محمد بن الھيثم  - 917
بن عفير ويحيى بن عبد هللا بن بكير قاال ثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد هللا بن أبي القاضي ثنا سعيد بن كثير 

قيس قال  سألت عائشة كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن 
توضأ فنام قلت الحمد  الذي جعل في األمر سعة رواه مسلم في  يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما

 الصحيح عن قتيبة عن الليث 

  باب الجنب يريد النوم فيأتى ببعض وضوئه ثم ينام

أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن  -  918
ما لك عن نافع  أن عبد هللا بن عمر كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وھو جنب غسل وجھه ويديه إلى المرفقين ومسح بكير ثنا 

 برأسه ثم طعم أو نام 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الفضل بن إبراھيم المزكي ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع وعبد الرحمن بن  - 919
الرزاق أنا بن جريج أخبرني نافع عن بن عمر أن عمر استفتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  ھل ينام بشر قاال ثنا عبد 

أحدنا وھو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء قال وكان عبد هللا بن عمر إذا أراد أن ينام وھو جنب صب على 
غسل بھا فرجه ثم تمضمض واستنشق ونضح في عينيه وغسل وجھه يديه ماء ثم غسل فرجه بيده الشمال ثم غسل يده التي 

ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم نام وإذا أراد أن يطعم شيئا وھو جنب فعل ذلك أخرجه مسلم عن محمد بن رافع دون فعل 
 عنھا قد روت عن بن عمر وھو الراوي للخبر قد يشبه أن يكون تفسيرا للوضوء المذكور في الخبر إال أن عائشة رضي هللا

النبي صلى هللا عليه و سلم أنه توضأ وضوءه للصالة ووضوء الصالة يشتمل على غسل الرجلين مع سائر األعضاء وهللا أعلم 
والذي روي عن بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجھه ويديه ثم نام ليس يريد به 

 به الحدث وسياق الحديث يدل على ذلك وقد مضى ذكره وسيأتي تمامه إن شاء هللا تعالى الوطىء وإنما أراد 

  باب كراھية نوم الجنب من غير وضوء

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف إمالء وقراءة ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا أبو علي  - 920
ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 

هللا بن نجي عن أبيه قال سمعت عليا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تدخل المالئكة بيتا فيه صورة وال جنب وال 
 كلب 
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  باب ذكر الخبر الذي ورد في الجنب ينام وال يمس ماء

أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سفيان الثوري عن أخبرنا  - 921
 أبي إسحاق عن األسود عن عائشة  أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان ينام وھو جنب وال يمس ماء 

بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة قال وحدثنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل -  922
محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا زھير قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق واللفظ له ثنا أحمد بن 

ارا وصديقا عما حدثته إبراھيم بن ملحان ثنا عمرو بن خالد ثنا زھير عن أبي إسحاق قال سألت األسود بن يزيد وكان لي ج
عائشة عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  قالت كان ينام أول الليل ويحيى آخره ثم إن كانت له إلى أھله حاجة 
قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء األول قالت وثب فال وهللا ما قالت قام وأخذ الماء ال وهللا ما قالت 

ل وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن له حاجة توضأ وضوء الرجل للصالة ثم صلى الركعتين أخرجه مسلم في الصحيح عن اغتس
يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله قبل أن يمس ماء وذلك ألن الحفاظ طعنوا في ھذه اللفظة وتوھموھا مأخوذة عن 

ساته واحتجوا على ذلك برواية إبراھيم النخعي وعبد الرحمن بن األسود غير األسود وأن أبا إسحاق ربما دلس فرأوھا من تدلي
 عن األسود بخالف رواية أبي إسحاق 

أما حديث إبراھيم فأخبرناه أبو بكر بن فورك ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم  - 923
كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ عن إبراھيم عن األسود عن عائشة أنھا قالت  

 أخرجه مسلم من أوجه عن شعبة 

وأما حديث عبد الرحمن بن األسود فأخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن  -  924
ضيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيه قال  سألت عائشة كيف كان يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا بن ف

وضوء النبي صلى هللا عليه و سلم إذا أراد أن ينام وھو جنب فقالت كان يتوضأ وضوءه للصالة ثم ينام قال الشيخ وحديث أبي 
د في رواية زھير بن معاوية عنه والمدلس إسحاق السبيعي صحيح من جھة الرواية وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من األسو

إذا بين سماعه ممن روي عنه وكان ثقة فال وجه لرده ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل وقد جمع بينھما أبو 
صح عندنا العباس بن شريح فأحسن الجمع وذلك فيما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قال سألت أبا الوليد الفقيه فقلت أيھا األستاذ قد 

حديث الثوري عن أبي إسحاق عن األسود عن عائشة أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان ينام وھو جنب وال يمس ماء وكذلك 
صح حديث نافع وعبد هللا بن دينار عن بن عمر أن عمر قال يا رسول هللا أينام أحدنا وھو جنب قال نعم إذا توضأ فقال لي أبو 

ن شريح عن الحديثين فقال الحكم بھما جميعا أما حديث عائشة فإنما أرادت أن النبي صلى هللا عليه و الوليد سألت أبا العباس ب
 سلم كان ال يمس ماء للغسل وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوء وبه نأخذ 

 باب الجنب يريد األكل 

اھيم بن عبد هللا أنا وھب بن جرير ثنا شعبة قال قال أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا إبر - 925
وأخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ واللفظ له قال ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن علية ووكيع 

ذا كان جنبا فأراد وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراھيم عن األسود عن عائشة قالت  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إ
 أن يأكل أو ينام توضأ رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان األھوازي أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إبراھيم الحربي ثنا محمد بن  -  926
النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا أراد أن يأكل  الصباح ثنا بن المبارك عن يونس عن الزھري عن أبي سلمة عن عائشة  أن

وھو جنب غسل يديه وأخبرناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح البزار فذكره بإسناده 
كذلك رواه الليث وقال غسل يديه قال أبو داود ورواه بن وھب عن يونس فجعل قصة األكل قول عائشة مقصورا قال الشيخ و

 بن سعد عن الزھري 
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أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو علي الحافظ أنا محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا يزيد بن موھب الرملي ثنا الليث  - 927
أ بن سعد عن بن شھاب عن أبي سلمة عن عائشة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان إذا أراد أن ينام وھو جنب توض

وضوءه للصالة قبل أن ينام قالت عائشة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب إن شاء وقد قيل في ھذا 
 اإلسناد غير ھذا وحديث األسود عن عائشة أصح 

الطيالسي ثنا أخبرنا األستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - 928
حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال  قدمت على أھلي من سفر فضمخوني 
بالزعفران فلما أصبحت أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فسلمت عليه فلم يرحب بي ولم يبش بي وقال اذھب واغسل ھذا 

شئ فسلمت عليه فلم يرحب بي ولم يبش بي وقال اذھب واغسل عنك ھذا فغسلته ثم عنك فغسلته عني فجئته وقد بقي علي منه 
أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فسلمت عليه فرد علي السالم ورحب بي وقال إن المالئكة ال تحضر جنازة الكافر بخير 

وضأ وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو وال المتضمخ بالزعفران وال الجنب ورخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يت
بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد فذكره بإسناده أن النبي صلى هللا عليه و سلم رخص 

ديث للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ ولم يذكر القصة وقال أبو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في ھذا الح
 رجل قال وقال علي وبن عمر وعبد هللا بن عمرو والجنب إذا أراد أن يأكل توضأ 

  باب الجنب يريد أن يعود

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوھاب الفراء أنا محاضر ثنا عاصم  - 929
 بن محمد الكعبي واللفظ له ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص األحول وأخبرنا أبو عبد هللا وأنا عبد هللا

بن غياث عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا أتى أحدكم أھله من الليل ثم 
 ر بن أبي شيبة أراد أن يعود فليتوضأ بينھما وضوءا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بك

وأخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا شعبة عن عاصم  -  930
األحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط 

 نا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بالوضوء للعود وروي

  باب الرجل يطوف على نسائه إذا حللنه أو على إمائه بغسل واحد

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا عبد هللا بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني أخبره أبي ثنا  -  931
س  أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد رواه مسكين بن بكير عن شعبة عن ھشام بن زيد عن أن

 مسلم في الصحيح عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 

وأخبرنا أبو طاھر الفقيه من أصل كتابه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بالل سنة خمس وعشرين وثالث  -  932
اني ثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس  أن النبي صلى هللا عليه و سلم طاف مائة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفر

 على نسائه في ليلة بغسل واحد وكذلك رواه قتادة عن أنس 

 باب رواية من روى يغتسل عند كل واحدة 

سلمة وأخبرنا أبو علي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا بشر بن موسى ثنا أبو زكريا ثنا حماد بن  -  933
الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى 
عن أبي رافع  أن النبي صلى هللا عليه و سلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند ھذه وعند ھذه فقلت يا رسول هللا أال تجعله 
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ا قال ھذا أزكى وأطيب وأطھر قال أبو داود وحديث أنس أصح من ھذا وفي رواية أبي زكريا السيلحيني طاف غسال واحد
 على نسائه أجمع في ليلة واحدة يغتسل لكل واحدة منھن غسال فقيل يا رسول هللا فھال غسال واحدا قال ھذا أطيب وأزكى 

  جماع أبواب التيمم

 مم باب سبب نزول الرخصة في التي -  224

أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال  -  934
قرأت على ما لك ح وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إمالء ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد هللا بن مسلمة عن 

رحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنھا قالت  خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في بعض أسفاره ما لك عن عبد ال
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا 

بكر فقالوا أال ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول هللا صلى هللا عليه و سلم على ماء وليس معھم ماء فأتى الناس إلى أبي 
وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معھم ماء فجاء أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم واضع 

وا على ماء وليس معھم ماء قالت رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول هللا صلى هللا عليه و سلم والناس معه وليس
فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء هللا أن يقول وجعل يطعن بيده على خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلمكان رسول هللا صلى هللا 
ا عليه و سلم على فخذي فنام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل هللا عز و جل آية التيمم فتيممو

فقال أسيد بن حضير وھو أحد النقباء ما ھي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد 
 تحته لفظ حديث القعنبي رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف وغيره عن ما لك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى 

 باب كيف التيمم 

أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ويحيى بن منصور القاضي ومحمد بن جعفر المزكي قال أبو  أخبرنا -  935
بكر أنا وقاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن األعرج عن عمير 

د هللا بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم حتى دخلنا على مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعب
أبي الجھيم بن الحارث بن الصمة فقال أبو الجھيم  أقبل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم 

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجھه ويديه ثم رد عليه السالم 
وأخرجه مسلم فقال وقال الليث بن سعد وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عمر محمد بن 
ليه يوسف ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو صالح حدثني الليث فذكره بإسناده ومعناه إال أنه قال فمسح بوجھه وذراعيه ثم رد ع

 السالم 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأ بو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا  - 936
الشافعي ثنا إبراھيم بن محمد عن أبي الحويرث عن األعرج عن بن الصمة قال  مررت على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

لم يرد على حتى قام إلى الجدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجھه وھو يبول فسلمت عليه ف
وذراعيه ثم رد علي وھذا شاھد لرواية أبي صالح كاتب الليث إال أن ھذا منقطع عبد الرحمن بن ھرمز األعرج لم يسمعه من 

محمد بن أبي يحيى األسلمي وأ بو الحويرث عبد بن الصمة إنما سمعه من عمير مولى بن عباس عن بن الصمة وإبراھيم بن 
 الرحمن بن معاوية قال قد أختلف الحفاظ في عدالتھما إال أن لروايتھما بذكر الذراعين فيه شاھد من حديث بن عمر 

ألزدي ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا موسى بن الحسن بن عباد ثنا مسلم بن إبراھيم ا - 937
محمد بن ثابت العبدي وكان صدوقا وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان األھوازي أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا 
إسماعيل بن إسحاق ثنا مسلم بن إبراھيم األزدي ثنا محمد بن ثابت العبدي ثنا نافع قال  انطلقت مع بن عمر في حاجته إلى بن 

ه كان من حديثه يومئذ قال بينما النبي صلى هللا عليه و سلم في سكة من سكك المدينة وقد خرج عباس فلما أن قضى حاجت
النبي صلى هللا عليه و سلم من غائط أو بول فسلم عليه رجل فلم يرد عليه ثم إن النبي صلى هللا عليه و سلم ضرب بكفيه 
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ين وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إال أني لم أكن على فمسح بوجھه مسحة ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفق
وضوء أو على طھارة لفظ حديث بن عبدان وقد أنكر بعض الحفاظ رفع ھذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي فقد رواه 

فھي عن  جماعه عن نافع من فعل بن عمر والذي رواه غيره عن نافع من فعل بن عمر إنما ھو التيمم فقط فأما ھذه القصة
النبي صلى هللا عليه و سلم مشھورة برواية أبي الجھيم بن الحارث بن الصمة وغيره وثابت عن الضحاك بن عثمان عن نافع 
عن بن عمر أن رجال مر ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه إال أنه قصر بروايته ورواية يزيد بن 

  الھاد عن نافع أتم من ذلك

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر ثنا عبد هللا بن يحيى يعني البرلسي أنا  -  938
حيوة بن شريح عن بن الھاد أن نافعا حدثه عن بن عمر قال  أقبل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من الغائط فلقيه رجل عند 

يرد عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط فمسح وجھه  بئر جمل فسلم عليه فلم
ويديه ثم رد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على الرجل السالم فھذه الروايه شاھدة لرواية محمد بن ثابت العبدي إال أنه حفظ 

د الحديث بذكر تيممه ثم رده جواب السالم وإن كان الضحاك بن عثمان فيھا الذراعين ولم يثبتھا غيره كما ساق ھو وبن الھا
 قصر به وفعل بن عمر التيمم على الوجه والذراعين إلى المرفقين شاھد لصحة رواية محمد بن ثابت غير مناف لھا 

ھيم األشناني قالوا ثنا أبو وقد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو عبد الرحمن السلمي وأ بو بكر أحمد بن محمد بن إبرا -  939
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول  سألت يحيى بن معين قلت محمد بن ثابت العبدي 
قال ليس به بأس كذا قال في رواية الدارمي عنه وھو في ھذا الحديث غير مستحق للتنكير بالدالئل التي ذكرتھا وقد رواه 

ئمة عن محمد بن ثابت مثل يحيى بن يحيى ومعلى بن منصور وسعيد بن منصور وغيرھم وأثنى عليه مسلم بن جماعة من األ
 إبراھيم ورواه عنه وھو عن بن عمر مشھور 

أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن العدل ببغداد ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم  -  940
ا بن بكير ثنا ما لك عن نافع مولى عبد هللا بن عمر  أنه أقبل ھو وعبد هللا بن عمر من الجرف حتى إذا كانوا البوشنجي ثن

بالمربد نزل عبد هللا بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجھه ويديه إلى المرفقين ثم صلى وبإسناده قال ثنا ما لك عن نافع أن 
  عبد هللا بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسمعيل ثنا حفص بن عمرو ثنا يحيى بن  -  941
سعيد ثنا عبيد هللا بن عمر أخبرني نافع عن بن عمر قال وحدثنا الحسين ثنا زياد بن أيوب ثنا ھشيم أنا عبيد هللا بن عمرو 

ن يقول التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين رواه علي بن ظبيان عن يونس عن نافع عن بن عمر  أنه كا
عبيد هللا بن عمر فرفعه وھو خطأ والصواب بھذا اللفظ عن بن عمر موقوف ورواه سليمان بن أبي داود الحراني عن سالم 

مي عن الزھري عن سالم عن أبيه عن النبي ونافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم ورواه سليمان بن أرقم التي
صلى هللا عليه و سلم وسليمان بن أبي داود وسليمان بن أرقم ضعيفان ال يحتج بروايتھما والصحيح رواية معمر وغيره عن 

 الزھري عن سالم عن بن عمر من فعله 

قاال أنا إبراھيم بن إسحاق الحربي ثنا أبو نعيم  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل وأ بو بكر بن بالويه - 942
ثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال  جاء رجل فقال أصابتنى جنابة وإني تمعكت في التراب فقال أضرب فضرب 

 ألمر له بذلك بيديه األرض فمسح وجھه ثم ضرب بيديه فمسح بھما يديه إلى المرفقين كذا قاله وإسناده صحيح إال أنه لم يبين ا

وقال أخبرنا أبو عبد هللا ثنا علي بن حمشاذ وأ بو بكر بن بالويه قاال ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا عثمان بن محمد  - 943
األنماطي ثنا حرمي بن عمارة عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  التيمم ضربة 

 إلى المرفقين للوجه وضربة لليدين 
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وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا الربيع  -  944
بن بدر عن أبيه عن جده عن رجل يقال له األسلع قال  كنت أخدم النبي صلى هللا عليه و سلم فأتاه جبريل بآية التيمم فأراني 

 صلى هللا عليه و سلم كيف المسح للتيمم فضربت بيدي األرض ضربة واحدة فمسحت بھما وجھي ثم ضربت بھما رسول هللا
األرض فمسحت بھما يدي إلى المرفقين الربيع بن بدر ضعيف إال أنه غير منفرد به وقد روينا ھذا القول من التابعين عن سالم 

 خعي بن عبد هللا والحسن البصري والشعبي وإبراھيم الن

  باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي هللا عنه

أخبرنا األستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أبي ذئب  - 945
في سفر من أسفار رسول هللا صلى هللا عن الزھري عن عبيد هللا عن عمار بن ياسر قال  ھلك عقد لعائشة من جزع ظفار 

عليه و سلم وعائشة مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في ذلك السفر فالتمست عائشة عقدھا حتى انتھى الليل فجاء أبو بكر 
بنية ما  فتغيظ عليھا وقال حبست الناس بمكان ليس فيه ماء قال فأنزل هللا تعالى آية الصعيد فجاء أبو بكر فقال أنت وهللا يا

علمت مباركة قال عبيد هللا وكان عمار يحدث أن الناس طفقوا يومئذ يمسحون بأكفھم األرض فيمسحون وجوھھم ثم يعود 
فيضربون ضربة أخرى فيمسحون بھا أيديھم إلى المناكب واآلباط ثم يصلون وكذلك رواه معمر بن راشد ويونس بن يزيد 

عفر بن برقان عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عمار وحفظ فيه األيلي والليث بن سعد وبن أخي الزھري وج
 معمر ويونس ضربتين كما حفظھما بن أبي ذئب 

ورواه ما لك بن أنس كما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق  - 946
بن الحسن بن محمد بن سلمة الكعبي بھمدان أنا أبو جعفر محمد بن عبيد هللا بن بردة ثنا وأخبرنا أبو طاھر الحسن بن علي 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد ثنا زيد القاضي ثنا عبد هللا بن محمد بن أسماء ثنا جويرية عن مالك عن الزھري 
سر قال  تمسحنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن يا

بالتراب فمسحنا وجوھنا وأيدينا إلى المناكب لفظ حديث بن عبدان وكذلك رواه أبو أويس المدني عن الزھري وأما سفيان بن 
بن كيسان  عيينة فإنه شك في ذكر أبيه في إسناده رواه مرة عن بن دينار عن الزھري ومرة عن الزھري نفسه ورواه صالح

 عن الزھري عن عبيد هللا عن بن عباس عن عمار 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يعقوب بن إبراھيم  - 947
أن رسول هللا صلى هللا   ثنا أبي عن صالح عن بن شھاب قال حدثني عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن عمار بن ياسر

عليه و سلم عرس بأوالت الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدھا من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدھا ذلك حتى 
أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فأنزل هللا تعالى على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم آية رخصة التطھر بالصعيد الطيب 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم فضربوا بأيديھم األرض ثم رفعوا أيديھم ولم يقبضوا من التراب شيئا فقام المسلمون مع رسو
فمسحوا بھا وجوھھم وأيديھم إلى المناكب ومن بطون أيديھم إلى اآلباط قال بن شھاب وال يعتبر بھذا الناس وبلغنا أن أبا بكر 

إسحاق بن يسار عن الزھري قال فيه بن عباس وذكر ضربتين كما  قال لعائشة وهللا ما علمت أنك لمباركة ورواه محمد بن
ذكر بن أبي ذئب ويونس وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه هللا تعالى في 

سلم فھو منسوخ ألن عمارا أخبره بأن حديث عمار بن ياسر ھذا إن كان تيممھم إلى المناكب بأمر رسول هللا صلى هللا عليه و 
ھذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم فكل تيمم كان للنبي صلى هللا عليه و سلم بعده فخالفه فھو له ناسخ قال الشافعي وروي 

 عن عمار أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمره أن يتيمم وجھه وكفيه 

بو القاسم عبد الرحمن بن الحسين األسدي بھمدان ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أ - 948
ثنا شعبة ثنا الحكم بن عتيبة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال  جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال 

في سفر فأجنبت أنا وأنت فأما أنت فلم تصل  إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا
وأما أنا فتمعكت فصليت فأتيت النبي صلى هللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إنما كان يكفيك 
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يح عن ھكذا فضرب النبي صلى هللا عليه و سلم بكفيه األرض فنفخ فيھما ثم مسح بھما وجھه وكفيه رواه البخاري في الصح
آدم بن أبي إياس وأخرجه مسلم من حديث يحيى القطان والنضر بن شميل عن شعبة وذكر سماع الحكم للحديث من سعيد بن 

 عبد الرحمن نفسه 

وقد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخوالني ثنا عبد الرحمن بن  -  949
ة قال حدثني الحكم عن ذر عن بن لعبد الرحمن بن أبزي عن عبد الرحمن قال الحكم ثم سمعته من بن عبد زياد أنا شعب

الرحمن بن أبزى بخراسان قال  جاء رجل إلى عمر فقال إنه أجنب فلم يجد الماء فقال له عمار أما تذكر أنا كنا في سرية على 
فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت فأتيت النبي  عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأجنبت أنا وأنت

صلى هللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك ھكذا ثم ضرب بيديه إلى األرض ثم نفخ فيھما ومسح بھما وجھه 
 ه واضطرب فيه وكفيه لم يجاوز الكوع ورواه سلمة بن كھيل عن ذر بن عبد هللا المرھبي إال أنه شك في متن

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عمرو بن  - 950
مرزوق ثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه  أن رجال أتى عمر بن الخطاب فقال إني كنت في 

له عمر بن الخطاب ال تصل فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت سفر فأجنبت فلم أجد الماء فقال 
في سرية فأجنبت أنا وأنت فلم نصب الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وأتينا رسول هللا صلى هللا عليه و 

وضرب بيديه على األرض ثم نفخ فيھما فمسح وجھه ويديه  سلم فذكرنا ذلك له فقال يا عمار إنما كان يكفيك أن تقول ھكذا
فقال سلمة ال أدري أبلغ الذراعين أم ال قال فقال عمر اتق هللا فقال عمار إن شئت يا أمير المؤمنين لما جعل هللا لك علي من 

هللا بن جعفر ثنا يونس بن الحق أن ال أحدث به فقال له عمر بل نوليك من ذلك ما توليت وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد 
حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن سلمة بن كھيل قال سمعت ذرا يحدث عن بن عبد الرحمن بن أبزي فذكره قال شعبة 
ثم شك سلمة فلم يدر إلى الكفين أو إلى المرفقين رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن سلمة ھكذا وقال ال أدري فيه إلى 

عني أو إلى الكفين وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا علي بن سھل الرملي ثنا حجاج المرفقين ي
حدثني شعبة بإسناده بھذا الحديث قال ثم نفخ فيھما ومسح بھما وجھه وكفيه إلى المرفقين أو الذراعين قال شعبة كان سلمة 

منصور ذات يوم أنظر ما تقول فإنه ال يذكر الذراعين غيرك رواه سلمة بن كھيل عن  يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له
أبي ما لك حبيب بن صھبان الكاھلي عن عبد الرحمن أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أبو المثنى ثنا 

قال كنت عند عمر فذكر الحديث وقال عمار أتيت محمد بن كثير أنا سفيان عن سلمة عن أبي ما لك عن عبد الرحمن بن أبزي 
النبي صلى هللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول ھكذا وضرب بيده إلى األرض ثم نفخھا ثم مسح بھما 
 وجھه ويديه إلى نصف الذراع ورواه حصين بن عبد الرحمن عن أبي ما لك قال سمعت عمارا يخطب فذكر التيمم فضرب
بكفيه األرض فمسح بھما وجھه وكفيه ورفعه إبراھيم بن طھمان عن حصين ورواه األعمش مرة عن سلمة بن كھيل عن عبد 
الرحمن بن أبزي ومرة عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه وقال مرة في متنه ثم مسح وجھه والذراعين إلى نصف 

 الساعد ولم يبلغ المرفقين 

د هللا الحافظ أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوھاب بن وأخبرنا أبو عب - 951
عطاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار أنه قال  سألت النبي 

واحدة وكان قتادة يفتي به وكذلك رواه جماعة عن بن أبي  صلى هللا عليه و سلم عن التيمم فأمرني بالوجه والكفين ضربة
عروبة ورواه عيسى بن يونس عن بن أبي عروبة دون ذكر عزرة في إسناده وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار عن قتادة 

 وأختلف عليه في ذكر عزرة في إسناده وقيل عن أبان عن قتادة بإسناد آخر إلى المرفقين 

علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم أخبرناه أبو  -  952
في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 قال  إلى المرفقين 
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حمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا القاضيان الحسين بن إسماعيل وأ بو وأخبرنا أبو بكر أحمد بن م - 953
عمر محمد بن يوسف قاال ثنا إبراھيم بن ھانئ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان قال  سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال كان 

المرفقين قال وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد  بن عمر يقول إلى المرفقين وكان الحسن وإبراھيم النخعي يقوالن إلى
الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إلى المرفقين قال أبو إسحاق فذكرته ألحمد بن 

بن كھيل حنبل فعجب منه وقال ما أحسنه قال الشيخ ھذا االختالف في متن حديث بن أبزى عن عمار إنما وقع أكثره من سلمة 
لشك وقع له والحكم بن عتيبة فقيه حافظ قد رواه عن ذر بن عبد هللا عن سعيد بن عبد الرحمن ثم سمعه من سعيد بن عبد 
الرحمن فساق الحديث على األثبات من غير شك فيه وحديث قتادة عن عزرة يوافقه وكذلك حديث حصين عن أبي ما لك وأما 

نقطع ال يعلم من الذي حدثه حدثه فينظر فيه وقد ثبت الحديث من وجه آخر ال يشك حديث قتادة عن محدث عن الشعبي فھو م
 حديثي في صحة إسناده 

أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن  -  954
ثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ثنا األعمش عن شقيق قال  كنت  إسحاق الصاغاني في جمادى األولى سنة ثمان وستين ومئتين

جالسا مع عبد هللا وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن الرجل يجنب فال يجد الماء يصلي قال ال قال ألم تسمع قول 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عمار لعمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا 

وأخبرناه فقال إنما كان يكفيك ھكذا ومسح وجھه وكفيه واحدة فقال أني لم أر عمر قنع بذلك قال قلت وكيف تصنعون بھذه 
قال أنا لو رخصنا لھم في ھذا كان أحدھم إذا وجد الماء البارد يمسح بالصعيد قال األعمش فقلت } فتيمموا صعيدا طيبا { اآلية 

لشقيق فما كرھه إال لھذا أخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن األعمش وأشار البخاري إلى رواية يعلى بن عبيد وھو أثبتھم 
 سياقة للحديث 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال  قال الشافعي في حديث عمار بن ياسر ال  -  955
كان تيمم مع النبي صلى هللا عليه و سلم عند نزول اآلية إلى المناكب عن أمر النبي صلى هللا عليه و سلم يجوز على عمار إذا 

إال أنه منسوخ إذ روي أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إال تيمما واحدا 
ي لم تختلف أثبت وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بھا ألنھا أوفق لكتاب هللا فاختلفت روايته عنه فتكون رواية بن الصمة الت

تعالى من الروايتين اللتين روينا مختلفتين أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صالة فتيمموا فاحتاطوا فأتوا على غاية 
فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى هللا عليه و  ما يقع عليه أسم اليد ألن ذلك ال يضرھم كما ال يضرھم لو فعلوه في الوضوء

سلم أخبرھم أنه يجزيھم من التيمم أقل مما فعلوه وھذا أولى المعاني عندي لرواية بن شھاب من حديث عمار بما وصفت من 
ل هللا صلى الدالئل قال الشافعي وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار بن ياسر في أن ييمم الوجه والكفين بثبوت الخبر عن رسو

هللا عليه و سلم أنه مسح وجھه وذراعيه وأن ھذا أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس فإن البدل من الشئ إنما يكون مثله وروى الحسن 
بن محمد بن الصباح الزعفراني عن الشافعي حديث بن عمر في التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ثم قال قال 

شافعي وبھذا رأيت أصحابنا يأخذون وقد روي فيه شئ عن النبي صلى هللا عليه و سلم ولو أعلمه ثابتا لم أبو عبد هللا يعني ال
أعده ولم أشك فيه وقد قال عمار تيممنا مع النبي صلى هللا عليه و سلم إلى المناكب وروي عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

 عليه و سلم إلى المناكب لم يكن عن أمر النبي صلى هللا عليه و سلم فإن الوجه والكفين وكان قوله تيممنا مع النبي صلى هللا
ثبت عن عمار عن النبي صلى هللا عليه و سلم الوجه والكفين ولم يثبت عن النبي صلى هللا عليه و سلم إلى المرفقين فما ثبت 

لقديم شك في ثبوت الحديثين لما ذكرنا في كل عن النبي صلى هللا عليه و سلم أولى وبھذا كان يفتي سعد بن سالم فكأنه في ا
واحد منھما ومسح الوجه والكفين في حديث عمار ثابت وھو أثبت من حديث مسح الذراعين إال أن حديث مسح الذراعين 
أيضا جيد بالشواھد التي ذكرناھا وھو في قصة أخرى فإن كان حديث عمار في ابتداء التيمم حيث نزلت اآلية ورجعوا إلى 

بي صلى هللا عليه و سلم فأخبرھم أنه يجزيھم من التيمم أقل مما فعلوا فحديث مسح الذراعين بعده فھو أولى بأن يتبع وھو الن
أشبه بالكتاب والقياس وھو فعل بن عمر صحيح عنه وقد روي عن علي وبن عباس مسح الوجه والكفين وروي عن علي 

 بخالفه 
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أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد هللا بن محمد ثنا الحسن بن عيسى ثنا بن المبارك ثنا سعيد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا  - 956
 أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب  أن عليا وبن عباس كانا يقوالن في التيمم الوجه والكفين وروي عن عطاء عن بن عباس 

إسماعيل بن على أنا إبراھيم الحربي ثنا سعيد بن وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقية أنا علي بن عمر الحافظ ثنا  - 957
سليمان وشجاع ثنا ھشيم ثنا خالد عن أبي إسحاق عن بعض أصحاب على عن على قال ضربتان ضربة للوجه وضربة 
للذراعين وكالھما عن علي منقطع وقد حكاه الشافعي في كتاب على وعبد هللا بالغا عن ھشيم عن خالد عن أبي إسحاق  أن 

ال في التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين فاالحتياط مسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين خروجا من الخالف وهللا عليا ق
 أعلم 

  باب التيمم بالصعيد الطيب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا أبو عبد هللا محمد بن نصر الفقيه  -  958
ا يحيى بن يحيى ثنا ھشيم قال أبو النضر وحدثني الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ھشيم ثنا سيار عن يزيد ثن

الفقير ثنا جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  أعطيت خمسا لم يعطھن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة 
أيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل ألحد قبلي شھر وجعلت لي األرض مسجدا وطھورا ف

وأعطيت الشفاعة وكأن النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان 
علت لي األرض طيبة وطھورا وغيره عن ھشيم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وقال في الحديث وج

 ومسجدا 

أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراھيم بن علي الذھلي أنا يحيى بن يحيى أنا ھشيم بن بشير عن  - 959
 سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكره  بمعناه وذكر ھذا اللفظ 

أخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد يعني بن  - 960
ھارون ثنا سليمان يعني التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  فضلت بأربع جعلت لي األرض 

ة فلم يجد ماء وجد األرض مسجدا وطھورا وأرسلت إلى الناس كافة ونصرت مسجدا وطھورا فأيما رجل من أمتي أتى الصال
 بالرعب من مسيرة شھر يسير بين يدي وأحلت لي الغنائم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا الحسن بن علي بن زياد ثنا إبراھيم بن موسى ثنا بن زريع  -  961
عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إن الصعيد الطيب وضوء  ثنا خالد عن أبي قالبة

 المسلم ولو عشر حجج فإذا وجد الماء فليمس بشرته فإن ذلك خير 

ھو بن أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو أحمد الحافظ ثنا أبو عروبة ثنا عمرو بن ھشام وأحمد بن بكار قاال ثنا مخلد و -  962
يزيد عن سفيان عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قالبة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم  الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين تفرد به مخلد ھكذا وغيره برواية عن الثوري عن 

رجل عن أبي ذر وعن خالد عن أبي قالبة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر كما رواه أيوب السختياني عن أبي قالبة عن 
 سائر الناس وروي عن قبيصة عن الثوري عن خالد عن أبي قالبة عن محجن أو أبي محجن عن أبي ذر 

  باب الدليل علي أن الصعيد الطيب ھو التراب

نا موسى بن ھارون ح قال وأخبرنا عبد هللا بن محمد الكعبي ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ث - 963
إسماعيل بن قتيبة قاال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي ما لك األشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة 

جعلت لنا األرض كلھا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  فضلت على الناس بثالث جعلت صفوفنا كصفوف المالئكة و
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مسجدا وجعلت تربتھا لنا طھورا وذكر خصلة أخرى رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وزاد في الحديث إذا 
 لم نجد الماء ورواه أبو عوانة عن أبي ما لك فقال وجعل ترابھا لنا طھورا 

ل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان ثنا وقد أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سھ - 964
أبو عوانة ثنا أبو ما لك األشجعي وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان األھوازي أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي 

 عليه و سلم فضلنا على ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن أبي ما لك عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال قال النبي صلى هللا
الناس بثالث جعلت صفوفنا كصفوف المالئكة وجعلت األرض لنا مسجدا وجعل ترابھا طھورا وأعطيت ھذه اآليات من آخر 
سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي وال يعطى أحد منه بعدي لفظ حديث أبي كامل وحديث عفان 

 لنا طھورا بمعناه وقال وجعل ترابھا 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه ثنا أبو بكر القطان ثنا إبراھيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زھير بن محمد عن عبد هللا  -  965
بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أعطيت ما لم 

نبياء فقلنا ما ھو يا رسول هللا فقال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح األرض وسميت أحمد وجعلت لي التراب يعط أحد من األ
 طھورا وجعلت أمتي خير األمم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا محمد بن شاذان الجوھري ثنا معلى بن منصور أنا جرير  - 966
 بن عباس قال  أطيب الصعيد أرض الحرث  عن قابوس عن أبيه عن

وأخبرنا أبو عمرو األديب أنا أبو أحمد بن عدي أنا أبو عبد الملك محمد بن أحمد بن عبد الواحد بصور ثنا يعقوب بن  -  967
 كعب الحلبي ثنا بن إدريس عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال  الصعيد الحرث حرث األرض 

  ين من التراب عند التيمم إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه كلهباب نفض اليد

أخبرنا أبو بكر محمد بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم سمع ذر بن  -  968
ه عن عمار عن النبي صلى هللا عبد هللا يحدث عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال أتى رجل عمر فذكر الحديث وقال في

عليه و سلم  إنما كان يجزئك وضرب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بيده األرض إلى التراب ثم قال ھكذا فنفخ فيھا ومسح 
 وجھه ويديه إلى المفصل وليس فيه الذراعان مخرج في الصحيحين من حديث شعبة بن الحجاج 

  باب من لم يجد ماء وال ترابا

خبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب حدثني أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن أ -  969
ھشام عن أبيه عن عائشة أنھا  استعارت قالدة من أسماء فھلكت فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ناسا من أصحابه في 

وء فلما أتوا النبي صلى هللا عليه و سلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن طلبھا فأدركتھم الصالة فصلوا بغير وض
حضير جزاك هللا خيرا فوهللا ما نزل بك أمر قط إال جعل هللا لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة رواه البخاري في 

ؤالء الصحابة رضي هللا عنھم حين عدموا ماء الصحيح عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة ورواه مسلم عن أبي كريب فھ
جعل طھورا لھم صلوا بحق الوقت وشكوا ذلك إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فلم ينكره كذلك غيرھم إذا عدموا الماء 

 والتراب 

بو سلمة الخزاعي قال وقد أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا أ -  970
ثنا ليث عن يزيد يعني بن الھاد عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي ھريرة قال سمعت رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم يقول  ما نھيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أھلك الذين من قبلكم كثرة مسائلھم 
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أنبيائھم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أحمد بن أبي خلف عن أبي سلمة ومقتضى مذھب عمر وبن واختالفھم على 
 مسعود فيمن لم يجد ماء وال ترابا أن ال يصلي فإنھما لم يريا للجنب طھورا إال الماء وإذا لم يجده قاال ال يصلي 

بو بكر اإلسماعيلي ثنا أحمد بن محمد بن عمر ثنا أبو كذلك فيما أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنا أ - 971
الحسين يعني الجرجاني ثنا بشر يعني بن خالد الفارض ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو 

رخصت لھم في ھذا موسى لعبد هللا بن مسعود  إن لم يجد الماء ال يصلي فقال عبد هللا نعم إن لم أجد الماء شھرا لم أصل لو 
كان إذا وجد أحدھم البرد قال ھكذا يعني التيمم وصلى قلت وأين قول عمار لعمر قال إني لم أر عمر قنع بقول عمار رواه 

 البخاري في الصحيح عن بشر بن خالد 

 باب النية في التيمم 

عبد الوھاب ثنا سليمان بن حرب أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المزكى ثنا أبو عثمان البصري ثنا محمد بن  - 972
الواشحي ثنا أبو أيوب ثنا حماد بن زيد وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحافظ المھرجاني وأ بو الحسن علي بن 
محمد بن علي المقرىء قاال ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ومحمد بن أبي بكر 

لوا ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراھيم عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن ومسدد قا
الخطاب يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  أيھا الناس إنما األعمال بالنيات وإنما المرىء ما نوى فمن كانت 

ن كانت ھجرته إلى دنيا يصيبھا أو إلى امرأة يتزوجھا فھجرته إلى ما ھجرته إلى هللا ورسوله فھجرته إلى هللا ورسوله وم
ھاجر إليه رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أبي الربيع ليس في حديث سليمان بن حرب أيھا الناس 

 والباقي سواء 

  باب البداية بالوجه ثم باليدين

 نه م} فامسحوا بوجوھكم وأيديكم { قال هللا تعالى 

أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن ثابت العبدي وأخبرنا أبو  - 973
نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراھيم بن على ثنا يحيى بن يحيى أنبأ محمد بن ثابت 

انطلقت مع بن عمر إلى بن عباس في حاجة البن عمر إلى بن عباس فقضى بن عمر حاجته من بن يعني العبدي عن نافع قال 
عباس فكان من حديثه يومئذ أن قال  مر رجل على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط 

السكة ضرب بيديه على الحائط فمسح وجھه ثم أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه السالم حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى من 
ضرب بيديه ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السالم وقال أنه لم يمنعني أن أرد عليك السالم إال إني لم أكن 

 على طھر لفظ حديث يحيى بن يحيى وھو أتمھما 

  باب استحباب البداية باليمنى ثم اليسرى

لحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا أخبرنا أبو عبد هللا ا - 974
بشر بن عمر ثنا شعبة وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق ثنا محمد بن أيوب أنا أبو عمرو الحوضي ثنا 

ن عائشة  قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعجبه شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق ع
التيمن في تنعله وترجله وطھوره وفي شأنه كله لفظ حديث الحوضى وحديث بشر بن عمر بمعناه وقال رواه البخاري في 

 الصحيح عن بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 
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 باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب ثنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن يعني بن سفيان ثنا حبان ثنا عبد هللا  - 975
ثنا عوف عن أبي رجاء ثنا عمران بن الحصين الخزاعي  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأى رجال معتزال لم يصل في 

ي القوم فقال يا رسول هللا أصابتنى جنابة وال ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه القوم فقال يا فالن ما منعك أن تصلي ف
 البخاري في الصحيح عن عبدان عن عبد هللا بن المبارك 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن  - 976
الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال  شھدت عمر بن الخطاب فقال له عمار بن ياسر  حرب ثنا شعبة عن

تذكر إذ كنا في سرية وأجنبنا فتمرغنا في التراب فأتينا النبي صلى هللا عليه و سلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك ھكذا 
 عن سليمان بن حرب  ووصف ذلك يعني التيمم رواه البخاري في أكثر النسخ

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري أنا أبو طاھر المحمد آبادي أنا أحمد بن يوسف السلمي  -  977
ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن عمار قال  أجنبت في الرمل فتمعكت تمعك الدابة ثم أتيت 

 يه و سلم فأخبرته فقال كان يكفيك من ذلك التيمم النبي صلى هللا عل

أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري أنا ما لك بن يحيى ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا  -  978
اآلية في عبد الرحمن بن عبد هللا وليس ھو المسعودي عن المنھال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال  أنزلت ھذه 

المسافر وال جنبا إال عابري سبيل حتى تغتسلوا قال إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء فإذا أدرك الماء 
 اغتسل 

  باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيھما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء

ي عمرو قاال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أب -  979
الحسن بن حفص عن سفيان يعني الثوري عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة 

ب والنفساء فيأتي علينا قال  جاء أعرابى إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجن
أربعة أشھر ال نجد الماء قال عليك بالتراب يعني التيمم ھذا حديث يعرف بالمثنى بن الصباح عن عمرو والمثنى غير قوي 
وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو إال أنه خالفه في اإلسناد فرواه عن عمرو عن أبيه عن جده واختصر المتن فجعل 

يقدر على الماء أيجامع أھله قال نعم ورواه أبو الربيع السمان أشعث بن سعيد عن عمرو بن دينار عن السؤال عن الرجل ال 
سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن أعرابا أتوا النبي صلى هللا عليه و سلم فقالوا يا رسول هللا إنا نكون في ھذه الرمال ال 

أشھر شك أبو الربيع وفينا النفساء والحائض والجنب قال عليكم باألرض نقدر على الماء وال نرى الماء ثالثة اشھر أو أربعة 
أخبرناه محمد بن عبد هللا الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا 

 عبد الوھاب بن عطاء ثنا أبو الربيع السمان فذكره وأ بو الربيع السمان ضعيف 

أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى قال سمعت  - 980
علي بن عبد هللا يقول قلت لسفيان أن أبا الربيع روي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة  في الرجل 

نى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وإنما قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن يعزب في إبله فقال سفيان إنما جاء بھذا المث
زيد يقوله قال على قلت لسفيان أن شعبة رواه ھكذا عن جابر فقال أن شعبة كان من أھل الحفظ والصدق ولم يكن ممن يريد 

رة وبن أبي عروبة إنما الباطل قال الشيخ وقد روي عن بن أبي عروبة عن عمرو بن دينار عن بن المسيب عن أبي ھري
 سمعه من أبي الربيع عن عمرو وكذلك رواه سعد بن الصلت عن بن أبي عروبة وروي من وجه آخر ضعيف 
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أخبرناه أحمد بن محمد بن الخليل الصوفي ثنا أبو أحمد بن عدي ثنا محمد بن منصور بن الربيع ثنا عمرو بن شبة ثنا  - 981
عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال جاء األعراب إلى النبي  عبد هللا بن سلمة األفطس عن األعمش

صلى هللا عليه و سلم فقالوا  إنا نكون بالرمل وإنا نعزب عن الماء الشھرين والثالثة وفينا الجنب والحائض فقال عليكم 
 بالتراب عبد هللا بن سلمة األفطس ضعيف وهللا أعلم 

  ومعه أھله فيصيبھا إن شاء ثم يتيمم باب الرجل يعزب عن الماء

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه أنا أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد يعني بن  -  982
جتويت سلمة عن أيوب عن أبي قالبة عن رجل من بني عامر قال  دخلت في اإلسالم فھمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر ا

المدينة فأمر لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانھا قال حماد وأشك في أبوالھا فقال أبو ذر 
فكنت أعزب عن الماء ومعي أھلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طھور فأتيت النبي صلى هللا عليه و سلم بنصف النھار وھو 

ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم ھلكت يا رسول هللا فقال وما أھلكك قال إني كنت أعزب عن  في رھط من أصحابه وھو في
الماء ومعي أھلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طھور فأمر لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بماء فجاءت به جارية سوداء 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا أبا ذر إن  بعس يتخضخض ما ھو بمآلن فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت فقال
 الصعيد الطيب طھور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن سليمان عن  - 983
عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  الرجل يغيب ال يقدر على الحجاج عن عمرو بن شعيب 

 الماء أيصيب أھله قال نعم ومثل ھذا بالشواھد يقوى وحديث عمار بن ياسر وعمران بن حصين الثابت عنھما شاھد لھذين 

إبراھيم بن محمد بن الحسن األصبھاني ثنا أبو عامر  وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حبان أنا - 984
موسى بن عامر ثنا الوليد يعني بن مسلم ثنا سعيد يعني بن بشير عن قتادة عن معاوية بن حكيم عن عمه قال  يا رسول هللا 

ث سنين يقال إني أغيب عن الماء ومعي أھلي أفأصيب منھا قال نعم قال يا رسول هللا إني أغيب أشھرا فقال وإن مكثت ثال
 عمه حكيم بن معاوية النميري 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا جرير عن أشعث عن  - 985
ة جعفر عن سعيد عن بن عباس  أنه أصاب من جاريته وأنه تيمم فصلى بھم وھو متيمم وأما غسل الفرج والكالم في رطوب

 فرج المرأة فقد نقلناه في كتاب الصالة في باب األنجاس 

 باب غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجدا الماء بعد التيمم 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد  -  986
أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال  كنا في سفر مع النبي صلى  الوھاب بن عطاء أنا عوف بن أبي جميلة عن

هللا عليه و سلم وإنا سرنا ليلة حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا في تلك الوقعة وال وقعة أحلى عند المسافر منھا قال فما أيقظنا 
رابع عمر بن الخطاب قال وكان النبي صلى إال حر الشمس وكان أول من أستيقظ فالن وفالن وفالن يسميھم عوف ثم كان ال

هللا عليه و سلم إذا نام لم يوقظه أحد حتى يكون ھو المستيقظ ألنا ال ندري ما يحدث له في نومه قال فلما استيقظ عمر ورأى 
قظ ما أصاب الناس وكأن رجال أجوف جليدا كبر ورفع صوته بالتكبير قال فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استي

لصوته رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلما استيقظ شكونا إليه الذي أصابنا فقال ال ضير أو ال ضرر شك عوف فقال ارتحلوا 
فارتحل النبي صلى هللا عليه و سلم وسار غير بعيد فنزل فدعا بوضوء فتوضأ ونادى بالصالة وصلى بالناس فلما انفتل من 

لقوم فقال ما منعك يا فالن أن تصلي مع القوم فقال يا رسول هللا أصابتني جنابة وال ماء صالته إذا رجل معتزل لم يصل مع ا
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال فسار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فشكا إليه الناس 

تغيا لنا الماء فانطلقا فإذا ھما بامرأة بين مزادتين أو العطش قال فنزل فدعا فالنا يسميه عوف ودعا عليا وقال اذھبا فاب
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سطيحتين من ماء على بعير لھا قال فقاال لھا أين الماء قالت عھدي بالماء أمس ھذه الساعة ونفرنا خلوف قال عبد الوھاب 
الت ھو الذي يقال له الصابىء يعني عطاش قال فقاال لھا انطلقى إذا فقالت إلى أين فقاال إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فق

قال ھو الذي تعنين فانطلقي قال فجاءا بھا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وحدثاه الحديث فاستنزلھا عن بعيرھا ودعا 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين فمضمض من الماء فأعاده في أفواه 

تين أو السطيحتين ثم أوكأ أفواھھما وأطلق العزالى ثم قال للناس اشربوا واستقوا فاستقى من شاء وشرب من شاء قال المزاد
وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذھب فأفرغه عليك وھي قائمة تبصر ما يفعل بماءھا قال 

إلينا أنھا أمأل منھا حين ابتدأ فيھا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم اجمعوا لھا فجمعوا  وأيم هللا ما أقلع عنھا حين أقلع وإنه يخيل
لھا من بين دقيقة وسويقة حتى جمعوا لھا طعاما وجعلوه في ثوبھا فحملوه ووضعوه بين يديھا ثم قال قال رسول هللا صلى هللا 

 ھو الذي سقانا قال فأتت أھلھا وقد احتبست عليھم فقالوا لھا ما عليه و سلم تعلمين وهللا أنا ما رزأنا من مائك شيئا ولكن هللا
حبسك يا فالنة قالت العجب أتاني رجالن فذھبا بي إلى ھذا الصابىء ففعل بمائي كذا وكذا الذي كان فوهللا إنه ألسحر من بين 

كين وال يصيبون الصرم الذي ھي فيه ھذه وھذه أو أنه لرسول هللا حقا قال فكان المسلمون يغيرون على من حولھا من المشر
فقالت يوما لقومھا إن ھؤالء القوم عمدا يدعونكم ھل لكم في اإلسالم فأطاعوھا فجاؤوا جميعا فدخلوا في اإلسالم مخرج في 

 الصحيحين من حديث عوف 

أحمد النيسابوري وھو أخو أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد أنا أبو العباس محمد بن  - 987
أبي عمرو بن حمدان ثنا محمد بن أيوب أنا أبو الوليد ثنا مسلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء يقول ثنا عمران بن حصين أنه  
كان مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في مسير فأدلجوا ليلھم حتى إذا كانوا في وجه الصبح عرس رسول هللا صلى هللا 

فغلبتھم أعينھم حتى إرتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان ال يوقظ رسول هللا صلى هللا  عليه و سلم
عليه و سلم من منامه أحد حتى يستيقظ النبي صلى هللا عليه و سلم فاستيقظ عمر فقعد عند رأسه وجعل يكبر ويرفع صوته 

ستيقظ رأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا فسار بنا حتى إبيضت الشمس حتى استيقظ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلما ا
فنزل فصلى فاعتزل رجل من القوم فلم يصل معنا فلما انصرف قال يا فالن ما منعك أن تصلي معنا قال يا رسول هللا إنما 

وب بين يديه لطلب الماء وكنا أصابتني جنابة فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وجعلني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في رك
قد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليھا بين مزادتين فقلنا لھا أين الماء فقالت إيھاه إيھاه ال ماء 

 فلم نملكھا فقلنا كم بين أھلك وبين الماء قالت يوم وليلة قلنا انطلقى إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت وما رسول هللا
من أمرھا شيئا حتى استقبلنا بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنھا حدثته أنھا مؤتمة فأمر 
بمزادتيھا فمج في العزالوين العلياوين فشربنا عطاشا أربعين رجال حتى روينا ومألنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا 

ق بعيرا وھي تكاد تئض من الملء ثم قال لنا ھاتوا ما عندكم فجعلنا لھا من الكسر والتمر حتى صر لھا صرة غير أنا لم نس
فقال لھا اذھبى فأطعمي ھذا عيالك واعلمي أنا لم نرزأ من مائك شيئا فلما أتت أھلھا قالت لقيت أسحر الناس أو ھو نبي كما 

وأسلموا رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد ورواه مسلم عن أحمد بن  زعموا فھدى هللا ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت
 سعيد عن عبيد هللا بن عبد المجيد عن سلم بن زرير 

م وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأ بو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد  -  988
مد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس وھو بن بكير عن عباد بن منصور الناجي قال حدثني أبو بن يعقوب أنا أبو عمرو أح

رجاء العطاردي عن عمران بن حصين  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال للرجل ما منعك أن تصلي قال يا رسول هللا 
 فاغتسل وذكروا الحديث أصابتني جنابة قال فتيمم بالصعيد فإذا فرغت فصل فإذا أدركت الماء 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا الصفار ثنا أحمد بن مھران بن خالد ثنا عبيد هللا بن موسى ثنا إسرائيل عن  -  989
أبي إسحاق عن ناجية بن كعب قال  تمارى بن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة وال يجد الماء فقال بن مسعود ال 

يجد الماء وقال عمار كنت في اإلبل فأصابتني جنابة فلم أقدر على الماء فتمعكت كما يتمعك يعني الدواب ثم أتيت  يصلي حتى
 النبي صلى هللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك من ذلك التيمم بالصعيد فإذا قدرت على الماء اغتسلت 
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بو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنا أبو المثنى ثنا مسدد ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أ -  990
أبي قالبة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا أبا ذر أبد فيھا 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم فقال أبو ذر فسكت فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت رسو
فقال  ثكلتك أمك يا أبا ذر ألمك الويل فدعا بجارية فجاءت بعس من ماء فسترني بثوبي واستترت بالراحلة فاغتسلت فكأني 

 ألقيت عني جبال فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك فإن ذلك خير 

وأخبرنا أبو الحسن المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع  - 991
ثنا خالد الحذاء فذكره نحوه فقال سمعت أبا ذر يقول اجتمعت عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غنم من غنم الصدقة ولم 

 يذكر اإلبل والويل والباقي بمعناه 

  باب رؤية الماء خالل صالة افتتحھا بالتيمم

احتج بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله صلى هللا عليه و سلم ال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وبعموم قوله في 
 حديث أبي سعيد الخدري ال يقطع الصالة شئ وادرؤا ما استطعتم 

إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن  وأخبرنا أبو الحسن المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن - 992
سھل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال وضوء إال من صوت أو ريح واالستدالل 

 بھذا الحديث في ھذه المسألة ال يصح وال بحديث أبي سعيد 

مد بن عبيد الصفار ثنا إبراھيم بن صالح ثنا سعيد بن منصور ثنا حبان بن علي وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ثنا أح - 993
عن أبي سنان ضرار بن مرة الشيباني عن حصين عن علي أنه قال على المنبر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال 

و سلم والحدث إن نفسوا وتضرط تفرد به يقطع الصالة إال الحدث وال أستحييكم مما لم يستحي منه رسول هللا صلى هللا عليه 
 حبان بن علي العنزي 

  باب التيمم لكل فريضة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا عبد هللا بن محمد ثنا الحسن بن عيسى ثنا بن المبارك أنا عبد  -  994
لكل صالة وإن لم يحدث إسناده صحيح وقد روي عن على  الوارث عن عامر يعني األحول عن نافع عن بن عمر قال  يتيمم

 وعن عمرو بن العاصى وعن بن عباس 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر يعني بن أبي شيبة ثنا ھشيم عن حجاج  -  995
 لكل صالة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي هللا عنه قال  يتيمم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد هللا يعني بن محمد ثنا إسحاق يعني الحنظلي أنا عبد الرزاق  - 996
 عن معمر عن قتادة  أن عمرو بن العاصى كان يحدث لكل صالة تيمما وكان قتادة يأخذ به وھذا مرسل 

لحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ا -  997
إبراھيم أنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاھد عن بن عباس قال  من السنة أن ال يصلي الرجل بالتيمم 

كذلك رواه أبو يحيى الحماني عن الحسن إال صالة واحدة ثم يتيمم للصالة األخرى قال علي الحسن بن عمارة ضعيف قلت و
 بن عمارة 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن  - 998
يبة عن وھب قال وحدثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عت
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مجاھد بن جبر عن عبد هللا بن عباس أنه قال  ال يصلي بالتيمم إال صالة واحدة وھكذا رواه بن زنجويه عن عبد الرزاق عن 
 الحسن والحسن بن عمارة ال يحتج به 

  باب التيمم بعد دخول وقت الصالة

يحيى بن عياش القطان ثنا أبو األشعث ثنا يزيد أخبرنا أبو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنا الحسين بن  - 999
بن زريع ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا سليمان التيمي عن 

ء أو قال أمتي على األمم يسار عن أبي أمامة أن نبي هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إن هللا عز و جل قد فضلني على األنبيا
بأربع أرسلني إلى الناس كافة وجعل األرض كلھا لي وألمتي طھورا ومسجدا فأينما أدركت الرجل من أمتى الصالة فعنده 
مسجده وعنده طھوره ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شھر يقذف في قلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم لفظ حديث أبي 

 األشعث 

ا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان ثنا يحيى يعني بن بكير ثنا الليث وأخبرن -  1000
عن بن الھاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عام غزوة تبوك قام من الليل فصلى 

ن أحد كان قبلي فذكر الحديث قال فيه وجعلت لي األرض مسجدا وطھورا فذكر الحديث قال لقد أعطيت الليل خمسا ما أعطيھ
أينما أدركتني الصالة تمسحت وصليت قال والخامسة قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسئلتي إلى يوم القيامة فھي لكم 

 ولمن شھد أن ال إله إال هللا 

 باب أعواز الماء بعد طلبه 

بن علي الحافظ أنا أبو إسحاق إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني أنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أخبرنا أبو بكر أحمد  - 1001
إسحاق بن إبراھيم بن حبيب بن الشھيد ثنا بن فضيل عن أبي ما لك األشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال 

ت لنا األرض كلھا مسجدا وجعل ترابھا لنا طھورا إذا لم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  فضلنا على الناس بثالث جعل
نجد الماء وجعلت صفوفنا كصفوف المالئكة وأوتيت ھؤالء اآليات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط 

لثة وذكر منه أحد قبلى وال أحد بعدي رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن بن فضيل إال أنه قال في الثا
 خصلة أخرى فلم يفسرھا 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنا أبو بكر اإلسماعيلي ثنا أبو عبد هللا محمود بن محمد الواسطي ثنا أحمد  -  1002
بن عيسى المصري ثنا بن وھب أخبرنا عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة  أنھا قالت 

طت قالدة لي بالبيداء ونحن داخلوا المدينة فأقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فبينا رأسه في حجري راقدا أقبل أبي سق
فلكزني لكزة شديدة وقال أحبست الناس في قالدة ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استيقظ وحضرت الصالة فالتمس 

ذكر التيمم قال أسيد بن } الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوھكم وأيديكم إلى يا أيھا { الناس الماء فلم يجدوا ونزلت 
 حضير لقد بارك هللا للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إال بركة رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان عن بن وھب 

 باب السفر الذي يجوز فيه التيمم 

محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس أخبرنا أبو عبد هللا  - 1003
حدثني ما لك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت  خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في بعض 

ي صلى هللا عليه و سلم على التماسه وأقام الناس معه أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام النب
وليسوا على ماء وليس معھم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا أال ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول هللا 

سلم قد نام على صلى هللا عليه و سلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معھم ماء فجاء أبو بكر ورسول هللا صلى هللا عليه و 
فخذي فقال حبست رسول هللا صلى هللا عليه و سلم والناس وليسوا على ماء وليس معھم ماء فعاتبني وقال ما شاء هللا أن يقول 
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وجعل يطعن بيده في خاصرتي فال يمنعني من التحرك إال مكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على فخذي فنام رسول هللا 
م حتى أصبح على غير ماء فأنزل هللا تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فقال أسيد بن حضير ما صلى هللا عليه و سل

ھي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل 
 لك  بن أبي أويس ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن ما

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن  - 1004
عيينة عن بن عجالن عن نافع عن بن عمر  أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجھه ويديه وصلى العصر 

لم يعد الصالة قال الشافعي الجرف قريب من المدينة قال الشيخ وقد روي مسندا عن النبي ثم دخل المدينة والشمس مرتفعه ف
 صلى هللا عليه و سلم وليس بمحفوظ 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ في فوائد الكبير وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأ بو عبد الرحمن السلمي إمالء وأ  -  1005
أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مھدي لفظا قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بو سعيد بن أبي عمرو قراءة و

محمد بن سنان القزاز ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين ثنا ھشام بن حسان عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر  أن النبي صلى 
 بد النعم هللا عليه و سلم تيمم وھو ينظر إلى بيوت المدينة بمكان يقال له مر

  باب الجريح والقريح والمجدور يتيمم إذا خاف التلف باستعمال الماء أو شدة الضنا

أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي  -  1006
اق بن خزيمة ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب الحافظ أنا أبو إسحاق إبراھيم بن عبد هللا أنا محمد بن إسح

عن سعيد بن جبير عن بن عباس رفعه  في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل 
واه جعفر الشاماتى هللا أو القرح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم لفظ حديث أبي بكر بن على وكذلك ر

 عن يوسف بن موسى وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عن جرير 

وقد أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ببغداد ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا يحيى بن جعفر  - 1007
الجنابة وبه الجراحة يخاف إذا أنا علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس  في الرجل تصيبه 

اغتسل أن يموت قال فليتيمم وليصل ورواه إبراھيم بن طھمان وغيره أيضا عن عطاء موقوفا وكذلك رواه عزرة عن سعيد 
 بن جبير موقوفا 

اق أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسح -  1008
الصغاني ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة أخبرني عاصم األحول عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس  في 
المجدور وأشباھه إذا أجنب قال يتيمم بالصعيد ورواه الثوري وعبدة بن سليمان عن عاصم األحول بإسناده عن بن عباس قال 

 رخص للمريض التيمم بالصعيد 

 ومن في معناه ال يتيمم عند وجود الماء  باب المحموم

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن سليمان ثنا ھارون بن سعيد األيلي ثنا  -  1009
ا بالماء بن وھب حدثني ما لك عن نافع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  الحمى من فيح جھنم فأطفئوھ

قال نافع وكان عبد هللا بن عمر يقول اللھم أذھب عنا الرجز رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان عن بن وھب 
ورواه مسلم عن ھارون بن سعيد وروته عائشة وأسماء بنت الصديق ورواه رافع بن خديج كلھم عن النبي صلى هللا عليه و 

 توبا في األصل على ظھر الجزء سلم قال في األم كان ھذا الحديث مك
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أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا عبد هللا العسكري أخبرھم ثنا أبو القاسم البغوي ثنا عثمان بن أبي شيبة  - 1010
ثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الحارث بن عبد الرحمن بن ھشام عن أبيه قال  أتى بن أبي حمامة 

ي النبي صلى هللا عليه و سلم وھو في المسجد فقال إني أثنيت على ربي ومدحتك فقال أمسك عليك ثم قام به رسول هللا السلم
صلى هللا عليه و سلم فخرج به من المسجد فقال ما أثنيت به على ربي فھاته وما مدحتني به فدعه عنك فأنشد حتى إذا فرغ 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم على المسجد فوضع يده على حائط المسجد فمسح به دعا بالال فأمره أن يعطيه شيئا ثم أقبل ر
وجھه وذراعيه ثم دخل قال أبو القاسم ال أدري عبد الرحمن بن ھشام صاحب ھذا الحديث سمع من النبي صلى هللا عليه و سلم 

 أم ال 

  باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البرد

خبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع ثنا وھب بن أ - 1011
جرير بن حازم ثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن 

بارده في غزوة ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أھلك فتيممت ثم جبير عن عمرو بن العاص قال  احتلمت في ليلة 
صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي 

حيما فضحك رسول هللا صلى منعني من االغتسال وقلت إني سمعت هللا تبارك وتعالى يقول وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم ر
 هللا عليه و سلم ولم يقل شيئا ورواه عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران فخالفه في اإلسناد والمتن جميعا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنا بن وھب أخبرني  - 1012
ن الحارث ورجل آخر أظنه بن لھيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو ب

أبي قيس مولى عمرو بن العاصي  أن عمرو بن العاصي كان على سرية وأنه أصابھم برد شديد لم ير مثله فخرج لصالة 
بردا مثل ھذا ھل مر على وجوھكم مثله قالوا ال فغسل مغابنه الصبح فقال وهللا لقد احتلمت البارحة ولكني وهللا ما رأيت 

وتوضأ وضوءه للصالة ثم صلى بھم فلما قدم على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كيف 
لى هللا عليه و سلم إلى وجدتم عمرا وصحابته فأثنوا عليه خيرا وقالوا يا رسول هللا صلى بنا وھو جنب فأرسل رسول هللا ص

عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقى من البرد وقال يا رسول هللا إن هللا تعالى يقول وال تقتلوا أنفسكم ولو اغتسلت مت 
فضحك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى عمرو أخرجھما أبو داود في السنن ثم قال وروى ھذه القصة عن األوزاعي عن 

ال فيه فتيمم قال الشيخ ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا غسل ما قدر على غسله وتيمم حسان بن عطية ق
 للباقي 

أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل من أصل كتابه أنا أبو عثمان عمرو بن عبد هللا البصري ثنا محمد بن  - 1013
شقيق قال  كنت جالسا مع عبد هللا وأبي موسى قال أبو موسى يا أبا عبد عبد الوھاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن 

الرحمن الرجل يجنب فال يجد الماء أيصلي قال ال فقال ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنا 
إنما يكفيك ھكذا ومسح وجھه وكفيه مسحة  وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأخبرناه فقال

فقال إنا لو رخصنا } فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا { واحدة قال أني لم أر عمر قنع بذلك فقال كيف تصنعون بھذه اآلية 
الصحيحين لھم في ھذا كان أحدھم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد قال األعمش فقلت لشقيق فما كرھه إال لھذا مخرج في 

ورواه حفص بن غياث عن األعمش قال في الحديث فما درى عبد هللا ما يقول فقال أنا لو رخصنا لھم في ھذا ألوشك إذا برد 
 على أحدھم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فإنما كره عبد هللا لھذا قال نعم 

  باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض

 الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ھانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا عمر بن حفص بن غياث أخبرنا أبو عبد هللا -  1014
حدثني أبي أخبرنا الوليد بن عبد هللا بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن بن عباس  أن رجال أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل 
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قتلوه قتلھم هللا ثالثا قد جعل هللا الصعيد أو التيمم طھورا ھذا  فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال ما لھم
 حديث موصول وتمام ھذه القصة في الحديث الذي أرسله األوزاعي عن عطاء 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وأ بو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يعقوب السوسي وأ بو سعيد محمد بن موسى قالوا ثنا  - 1015
مد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد بن مزيد ثنا أبي قال سمعت األوزاعي يقول بلغني عن عطاء بن أبي رباح أبو العباس مح

أنه سمع بن عباس يخبر  أن رجال أصابه جرح في عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم أصابه إحتالم فأمر باالغتسال 
سلم فقال قتلوه قتلھم هللا ألم يكن شفاء العى السؤال قال عطاء فبلغنا أن  فاغتسل فكز فمات فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه و

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سئل عن ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح فھذا المرسل يقتضى غسل 
 ن إال إن أحداھما مرسلة الصحيح منه واألول يقتضى التيمم فمن أوجب الجمع بينھما يقول ال تنافي بين الروايتي

وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن عبد الرحمن األنطاكي ثنا محمد بن  - 1016
سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال  خرجنا في سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه في رأسه ثم إحتلم فقال 

لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي  ألصحابه ھل تجدون
صلى هللا عليه و سلم أخبر بذلك قال قتلوه قتلھم هللا أال سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم 

ح عليھا ويغسل سائر جسده وھذه الرواية موصولة جمع فيھا بين ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقه ثم يمس
 غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم إال إنھا تخالف الروايتين األوليين في اإلسناد وهللا أعلم 

ماد بن سلمة أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل األسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا ح -  1017
عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة 
لم يغسلھا فعل بھا من النار كذا وكذا قال علي فمن ثم عاديت شعري فھذا الحديث وما ورد في معناه يوجب غسل الصحيح منه 

يقدر على غسله وبا التوفيق وظاھر الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء ثم الرجوع إلى والكتاب يوجب التيمم لما ال 
التيمم إذا لم يجده وقد روي عن إسحاق عن عيسى بن يونس عن عبدة بن أبي لبابة ويذكر عن عبدة بن أبي لبابة أنه قال 

 ذا قال معمر بن راشد وكان الحسن والزھري يقوالن يتيمم يتوضأ ويتيمم في الجنب ال يجد من الماء إال قدر ما يتوضأ به وك

  باب المسح على العصائب والجبائر

أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ ثنا أبو أحمد الحافظ أخبرنا أبو بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث  - 1018
نا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال  السجستاني ببغداد ثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي بأنطاكية ث

خرجنا في سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه ھل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد 
فقال قتلوه قتلھم هللا  لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبر بذلك

أال سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليھا ويغسل سائر 
 جسده 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حبان ثنا أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر  - 1019
وسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني ھشام بن الغاز عن نافع عن بن عمر قال  إذا لم تكن على الجراح عصائب غسل م

ما حوله ولم يغسله وبإسناده قال حدثنا الوليد قال أخبرني ھشام بن الغاز أنه سمع نافعا يحدث عن عبد هللا بن عمر أنه كان 
ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب وبإسناده قال ثنا الوليد قال  يقول من كان له جرح معصوب عليه توضأ

أخبرني سعيد عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر أن إبھام رجله جرحت فألبسھا مرارة وكان يتوضأ عليھا وبإسناده 
صوبة فمسح على العصائب قال ثنا الوليد ثنا يحيى بن حمزة عن موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر أنه توضأ وكفه مع

 وغسل سوى ذلك ھو عن بن عمر صحيح 
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أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي وقد روي حديث عن علي رضي هللا  - 1020
إسناده بالصحة لقلت به  عنه  أنه انكسر إحدى زندى يديه فأمره النبي صلى هللا عليه و سلم أن يمسح على الجبائر ولو عرفت

يعني ما أخبرناه أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل أنا أبو أحمد بن عدي ثنا عمران السجستاني ثنا محمد بن أبان ثنا سعيد بن 
سالم القداح حدثني إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال 

ى زندي فسألت النبي صلى هللا عليه و سلم فقال امسح على الجبائر عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع انكسرت إحد
الحديث كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرھما من أئمة الحديث ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث قال وكان 

ن موسى بن وجيه فرواه عن زيد بن علي مثله وعمر بن في جوارنا فلما فطن له تحول إلى واسط وتابعه على ذلك عمر ب
موسى متروك منسوب إلى الوضع ونعوذ با من الخذالن وروي بإسناد آخر مجھول عن زيد بن علي وليس بشئ ورواه أبو 

هللا  الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد آخر عن زيد بن علي عن علي مرسال وأ بو الوليد ضعيف وال يثبت عن النبي صلى
عليه و سلم في ھذا الباب شئ وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدم وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقھاء 

 من التابعين فمن بعدھم مع ما روينا عن بن عمر في المسح على العصابة وهللا أعلم 

لفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ا - 1021
عن عمرو أظنه بن مرة عن يوسف المكي قال  احتلم صاحب لنا وبه جراحة وقد عصب صدره فسألنا عبيد بن عمير فقال 

 يغتسل ويمسح الخرقة أو قال يمسح صدره 

حمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد يعني بن وأخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد ثنا إسماعيل بن م - 1022
ھارون أنا سليمان التيمي  قال سألت طاوسا عن الخدش يكون بالرجل فيريد الوضوء أو االغتسال من الجنابة وقد عصب 

 عليه خرقة فقال إن كان يخاف فليمسح على الخرقة وإن كان ال يخاف فليغسلھا 

حافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي حدثنا بشر بن بكر ثنا وأخبرنا أبو عبد هللا ال - 1023
األوزاعي حدثني أبو بكر قال سمعت عطاء بن أبي رباح ومجاھد بن جبر وطاوسا يقولون  في رجل أصاب أصبعه جرح 

نه الدم حتى يظھر فليبدلھا بأخرى ثم فقالوا يغسل ما أصابه من دمه ثم يعصبھا ثم يمسح على العصاب إذا توضأ فإن نفذ م
 يمسح عليھا إذا توضأ 

وأخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن سليمان  - 1024
فقال إنكسرت فخذه عن عبد األعلى بن عبد األعلى البصري أن ھشام بن حسان حدثه  أن رجال أتى الحسن فسأله وأنا أسمع 

أو ساقه فتصيبھا الجنابة فأمره أن يمسح على الجبائر قال وحدثنا سعدان حدثنا معاذ بن معاذ ثنا عمران بن الحدير قال كان بي 
 جرح شديد من الطاعون وأصابتني جنابة فسألت أبا مجلز فقال امسح فإنه يكفيك 

د بن حبان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد يعني أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محم - 1025
بن مسلم قال وأخبرني شيبان عن أشعث قال  سألت إبراھيم النخعي فقلت إنكسرت يدي وعليھا خرقھا وعيدانھا وجبائرھا 

ال ثنا الوليد عن سعيد عن قتادة قال ال فربما أصابتنى جنابة فقال امسح عليھا بالماء فإن هللا تعالى يعذر بالمعذرة وبإسناده ق
توضع العصائب والجبائر على الجرح والكسر إذا كان في موضع الوضوء حتى يتوضأ وضوءه للصالة ويغسل موضع ذلك 

 الجرح لما ظھر من دمه 

 باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والجنازة والعيد وال يتيمم 

ا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن محمد وإبراھيم بن أبي طالب قاال ثنا محمد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثن - 1026
بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ھمام بن منبه عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يقبل هللا صالة 

ن رافع ورواه البخاري عن إسحاق بن إبراھيم عن عبد أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه مسلم في الصحيح عن محمد ب
 الرزاق 
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أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا مسلم بن  - 1027
ال يقبل هللا صالة بغير  إبراھيم ثنا شعبة عن أبي المليح يعني بن أسامة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال 

 طھور وال صدقة من غلول أبو المليح ھو بن أسامة بن عمير الھذلي 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا الصفار ثنا أحمد بن محمد البرقي القاضي حدثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة  - 1028
أنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن المثنى ثنا عمرو بن يونس ثنا عكرمة ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه 

بن عمار ثنا يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبرني سالم مولى المھري قال خرجت أنا وعبد الرحمن 
الرحمن بوضوء فسمعت بن أبي بكر إلى جنازة سعد بن أبي وقاص فمررت أنا وعبد الرحمن على حجرة عائشة فدعا عبد 

عائشة تناديه  يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ويل لألعقاب من النار لفظ 
 حديث أبي عبد هللا وزاد أبو سعيد في حديثه فأمرت له عائشة بوضوء وقالت له 

ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن فضيل عن أبي ما لك األشجعي  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه - 1029
عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  جعلت لي تربتھا طھورا إذا لم يجد الماء رواه مسلم عن أبي 

 بكر بن أبي شيبة 

ا بشر بن أحمد ثنا داود بن الحسين البيھقي ثنا قتيبة بن أخبرنا أبو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن األسفرائني أن - 1030
سعيد ثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال  ال يصلي على الجنازة إال وھو طاھر وكذلك رواه ما لك عن نافع والذي روي 

تيمم ضعف ذكرناه في عنه في التيمم لصالة الجنازة يحتمل أن يكون في السفر عند عدم الماء وفي إسناد حديث بن عمر في ال
كتاب المعرفة والذي روى المغيرة بن زياد عن عطاء عن بن عباس في ذلك ال يصح عنه إنما ھو قول عطاء كذلك رواه بن 
جريج عن عطاء من قوله وھذا أحد ما أنكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين على المغيرة بن زياد وقد رفع إلى النبي صلى هللا 

 قد بيناه في الخالفيات وبا التوفيق عليه و سلم وھو خطأ 

  باب المسافر يتيمم في أول الوقت إذا لم يجد ماء ويصلي ثم ال يعيد وإن وجد الماء في آخر الوقت

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن األسدي بھمدان ثنا عمير بن مرداس ثنا عبد هللا بن  -  1031
ليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال  خرج رجالن في سفر فحضرت نافع عن ال

الصالة وليس معھما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدھما الوضوء والصالة ولم يعد اآلخر ثم 
للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صالتك وقال للذي توضأ وأعاد لك  أتيا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكرا له ذلك فقال

األجر مرتين ورواه غير عبد هللا بن نافع عن الليث عن عمير بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي 
ن إبراھيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير صلى هللا عليه و سلم مرسال أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد ب

 عن الليث عن عمير بن أبي ناجية فذكره كذا في كتابي عمير والصواب عميرة بن أبي ناجية 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال  ذكر أبي سعيد في ھذا الحديث وھم وليس بمحفوظ  - 1032
ختالف ثالث أخبرناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنبي ثنا بن لھيعة وھو مرسل قال الشيخ وفيه ا

عن بكر بن سوادة عن أبي عبد هللا مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب النبي صلى هللا عليه و 
 سلم بمعناه 

ا أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن حاتم الزاھد ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أن - 1033
محمد بن جعشم عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع قال  تيمم بن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى 

 العصر فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصالة 
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بن يوسف الرفا ثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق  أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد - 1034
القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال  كان من أدركت من 

ينة وذكر أشياء من أقاويلھم وفيھا وكانوا فقھائنا الذين ينتھي إلى قولھم منھم سعيد بن المسيب فذكر الفقھاء السبعة من المد
يقولون من تيمم فصلى ثم وجد الماء وھو في وقت أو في غير وقت فال إعادة عليه ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل 

 والتيمم من الجنابة والوضوء سواء ورويناه عن الشعبي والنخعي والزھري وغيرھم 

  كن على ثقة من وجود الماء في الوقتباب تعجيل الصالة بالتيمم إذا لم ي

أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبد هللا الخزاعي وعبد هللا بن مسلمة قاال  - 1035
أي األعمال ثنا عبد هللا بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمھاته عن أم فروة قالت  سئل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

أفضل فقال الصالة في أول وقتھا قال الخزاعي في حديثه عن عمة له يقال لھا أم فروة وقد بايعت النبي صلى هللا عليه و سلم 
 أن النبي صلى هللا عليه و سلم سئل وروينا عن بن عمر ما قد مضى 

  باب من تلوم ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الماء

بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنبأ الحسين بن إسماعيل ثنا محمد بن شاذان حدثني معلى أخبرنا أبو  - 1036
شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر  252]  233ص [ ثنا 

 الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى الحارث األعور ال يحتج به 

  باب ما روي في طلب الماء وفي حد الطلب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أنا محمد بن الحسن العسقالني ثنا حرملة أنا عبد هللا بن  -  1037
فذكر وھب ثنا عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة زوج  النبي صلى هللا عليه و سلم 

الحديث قالت ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استيقظ وحضرت الصالة فالتمس الماء فلم يجده فنزلت آية التيمم رواه 
 البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان عن بن وھب 

بن زنبور ثنا فضيل بن أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد  - 1038
عياض عن محمد بن عجالن عن نافع أن بن عمر  تيمم بمربد النعم وصلى وھو على ثالثة أميال من المدينة ثم دخل المدينة 

 والشمس مرتفعة فلم يعد رواه بن عيينة ويحيى بن سعيد عن بن عجالن ورواه يحيى األنصاري ومالك عن نافع 

الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حبان األصفھاني ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثر وأخبرنا أبو بكر بن  - 1039
ثنا الوليد يعني بن مسلم قال قيل ألبي عمرو يعني األوزاعي حضرت الصالة والماء حائز عن الطريق أيجب علي أن أعدل 

السفر فتحضره الصالة والماء منه على غلوة أو  إليه قال حدثني موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر  أنه كان يكون في
 غلوتين ونحو ذلك ثم ال يعدل إليه 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث ثنا أبو محمد بن حبان ثنا إبراھيم ثنا أبو عامر ثنا الوليد قال سمعت عبد هللا بن المبارك  - 1040
في غنمه أو راع تصيبه جنابة وبينه وبين الماء يحدث عن حكيم بن رزيق عن أبيه قال  سألت سعيد بن المسيب عن راع 

 ميالن أو ثالثة قال يتيمم صعيدا طيبا 

وأخبرنا أبو بكر أنا أبو محمد ثنا إبراھيم ثنا أبو عامر ثنا الوليد ثنا شريك وإبراھيم بن عمر عن أبي إسحاق عن  -  1041
ء تيمم ثم صل وھذا لم يصح عن علي وبالثابت عن الحارث عن علي قال  أطلب الماء حتى يكون آخر الوقت فإن لم تجد ما

 بن عمر نقول ومعه ظاھر القرآن 
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   باب الجنب أو المحدث يجد ماء لغسله وھو يخاف العطش فيتيمم

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر يعني بن أبي شيبة ثنا أبو األحوص عن  - 1042
 اء عن زاذان عن علي قال  إذا أجنب الرجل في أرض فالة ومعه ماء يسير فليوثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد عط

ثر وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبد هللا بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن  -  1043
ابة فأردت أن تتوضأ أو قال تغتسل وليس معك من الماء إال ما تشرب وأنت عطاء عن زاذان عن علي قال  إذا أصابتك جن

 تخاف فتيمم 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد أنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن  -  1044
ال  إذا كنت مسافرا وأنت جنب أو أنت على غير حسن بن صالح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس ق

وضوء فخفت إن توضأت أن تموت من العطش فال توضأه واحبس لنفسك ورويناه عن الحسن البصري وعطاء ومجاھد 
 وطاؤس وغيرھم 

  باب المتيمم يؤم المتوضئين

قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا جرير عن أشعث أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن  - 1045
عن جعفر عن سعيد قال  كان بن عباس في سفر معه أناس من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم فيھم عمار فصلى بھم 

 وھو متيمم ورويناه عن بن المسيب والحسن وعطاء والزھري وحديث عمرو بن العاصي قد مضى في ھذا الباب 

  لكباب كراھية من كره ذ

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو المثنى ثنا مسدد ثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن  - 1046
 أبي إسحاق عن الحارث عن علي  أنه كره أن يؤم المتيمم المتوضئين وھذا إسناد ال تقوم به الحجة 

 ثنا إسحاق ثنا بن وھب ثنا معاوية بن صالح عن العالء بن الحارث عن وأخبرنا أبو عبد هللا أنا أبو بكر أنا عبد هللا -  1047
نافع قال  أصاب بن عمر جنابة في سفر فتيمم فأمرني فصليت به وكنت متوضئا وھذا محمول على االستحباب وروي فيه 

 حديث ضعيف 

فر بن رميس ثنا عثمان بن معبد ثنا سعيد أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن جع - 1048
بن سليمان بن ماتع الحميري ثنا أبو إسماعيل الكوفي أسد بن سعيد ثنا صالح بن بيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يؤم المتيمم المتوضئين قال علي إسناده ضعيف 

   جماع أبواب ما يفسد الماء

  اب الماء الدائم تقع فيه نجاسة وھو أقل من قلتينب

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن  - 1049
اء الدائم الذي ال يجري ثم ھمام بن منبه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يبال في الم

يغتسل منه قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم فال يضع يده في الوضوء حتى يغسلھا فإنه ال يدري 
أين باتت يده رواھما مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال الزعفراني قال الشافعي في القديم فإن عجن 

 الماء النجس عجينا لم يأكل وأطعمه الدواب قال اإلمام أحمد وقد روينا عن عطاء ومجاھد أنه يطعمه الدجاج به يعني ب
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وقد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني أبو جعفر محمد بن صالح بن ھانئ ثنا إبراھيم بن أبي طالب ثنا أبو موسى  -  1050
اال ثنا أنس بن عياض حدثني عبيد هللا عن نافع أن بن عمر أخبره  إسحاق بن موسى األنصاري وھارون بن موسى الفروي ق

أن الناس نزلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الحجر أرض ثمود فاستقوا من بيارھا وعجنوا به فأمرھم رسول هللا صلى 
التي كانت تردھا الناقة رواه مسلم في  هللا عليه و سلم أن يھريقوا ما استقوا ويطعموا اإلبل العجين وأمرھم أن يستقوا من البئر

الصحيح عن إسحاق بن موسى األنصاري ورواه البخاري عن إبراھيم بن المنذر عن أنس بن عياض وھذا الماء وإن لم يكن 
 نجسا فحين كان ممنوعا منه استعماله أمر بإراقته وأمر بإطعام ما عجن به اإلبل وكذلك ما يكون ممنوعا منه لنجاسته 

م وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا بن مسلم ثنا ھشام بن خالد ثنا الوليد بن  - 1051
مسلم عن سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس  أن النبي صلى هللا عليه و سلم سئل عن عجين وقع فيه قطرات من دم 

الوليد ألن النار ال تنشف الدم قال أبو أحمد ھكذا حدثناه بن مسلم من أصل كتابه فنھى النبي صلى هللا عليه و سلم عن أكله قال 
وإنما يروي ھذا سويد عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال أبو أحمد حدثناه صالح بن أبي الحسن ثنا موسى بن سليمان 

أن جارية لھم عجنت لھم عجينا في جفنة  المنبجي ثنا بقية ثنا سويد بن عبد العزيز عن نوح بن ذاكون عن الحسن عن أنس
فأصابت يدھا حديدة في العجن فسئل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ال تأكلوه قال أبو أحمد وسويد الذي خلط في رواية 
يه ھذا الحديث فمرة رواه عن نوح عن الحسن ومرة عن حميد عن أنس قال أبو أحمد وعامة حديثه مما ال يتابعه الثقات عل

 وھو ضعيف كما وصفوه يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرھم من األئمة ضعفوا سويدا 

  باب طھارة الماء المستعمل

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو عمرو ثنا شعبة عن  - 1052
ل هللا صلى هللا عليه و سلم بالھاجرة فصلى بالبطحاء الظھر والعصر ركعتين ركعتين الحكم عن أبي جحيفة قال  خرج رسو

ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه رواه البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة وأخرجه مسلم 
 من وجه آخر 

لثقفي وأ بو محمد عبد هللا بن محمد بن موسى واللفظ وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب ا -  1053
للثقفي قاال ثنا محمد بن أيوب أنا أبو الوليد ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول  كان رسول هللا صلى هللا 

راث إنما يرثني عليه و سلم يعودني وأنا مريض ال أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول هللا لمن المي
 كاللة فنزلت آية الفرائض رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه مسلم 

من وجه آخر عن شعبة أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية  - 1054
ريب عن بن عباس عن ميمونة  فذكرت غسل النبي صلى هللا بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ك

عليه و سلم قالت فلما فرغ تنحى فغسل رجليه فأعطيته ملحفة فأبى فجعل ينفض الماء بيده أخرجه مسلم من حديث زائدة عن 
 األعمش 

نا قتيبة بن سعيد ثنا رشدين أخبرناه أبو حازم الحافظ ثنا أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي ث -  1055
يعني بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن 
جبل قال  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا توضأ مسح وجھه بطرف ثوبه قال أبو العباس سمعت أبا رجاء يقول 

ل عن ھذا الحديث فكتبه قال الشيخ وإسناده ليس بالقوي وقد رويناه عن يونس بن عبيد أنه قال ربما لم يجد سألني أحمد بن حنب
 محمد بن سيرين المنديل فيمسح وجھه بثوبه 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فإن قال قائل فمن أين لم يكن نجسا قيل من  - 1056
قبل  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ وال شك أن من الوضوء ما يصيب ثيابه ولم يعلم غسل ثيابه منه وال أبدلھا وال 

 علمته فعل ذلك أحد من المسلمين وكان معقوال إذ لم تمس الماء نجاسة أنه ال ينجس 
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صفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماھر ثنا سعيد عن أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ال - 1057
 عكرمة عن بن عباس  في الرجل يغتسل في اإلناء فينتضح من الذي يصب عليه في اإلناء قال إن الماء طھور وال يطھر 

  باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا وال يتطھر بالماء المستعمل

أحمد بن عبدان األھوازي أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن أخبرناه أبو الحسن علي بن  -  1058
المديني ثنا عبد هللا بن إدريس ثنا محمد بن عجالن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس رضي هللا عنھما  أن 

رف غرفة فغسل وجھه ثم غرف غرفة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق منھا ثم غ
فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم أخذ شيئا من ماء فمسح به رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن 

 أذنيه واإلبھامين من وراء أذنيه ثم غرف غرفة فغسل قدمه اليمنى ثم غرف غرفة فغسل قدمه اليسرى 

الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا حسين بن حسن ثنا ھارون بن سعيد األيلي ثنا بن وھب أخبرنا أبو عبد هللا  -  1059
وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا بن وھب عن عمرو بن 

المزكي ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن يحيى ثنا ھارون بن  الحارث وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الفضل بن إبراھيم
معروف حدثني بن وھب أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد هللا بن زيد بن عاصم 

ه اليمنى ثالثا المازني يذكر  أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجھه ثالثا ويد
واألخرى ثالثا ثم مسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى ألقاھما رواه مسلم في الصحيح عن ھارون بن سعيد 

 وأحمد بن عمرو بن السرح وھارون بن معروف 

الھيثم بن جميل أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا  - 1060
األنطاكي ثنا شريك عن عبد هللا بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت  أتيت رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم بميضاة تسع مدا أو مدا وثلثا فقال اسكبي قالت فسكبت عليه فغسل وجھه وذراعيه إلى مرفقيه وأخذ ماء جديدا 

ومؤخره وغسل قدميه ثالثا ھكذا رواه شريك بن عبد هللا وھو موافق للرواية الصحيحة عن عبد هللا بن زيد  فمسح رأسه مقدمه
 وروى عن عبد هللا بن محمد بن عقيل ما يشبه خالفه ويشبه موافقته 

ن سفيان بن سعيد عن أخبرناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد هللا بن داود ع - 1061
بن عقيل عن الربيع  أن النبي صلى هللا عليه و سلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده ھكذا رواه جماعة عن عبد هللا بن 
داود وغيره عن الثوري وقال بعضھم ببلل يديه وكأنه أراد أخذ ماء جديدا فصب بعضه ومسح رأسه ببلل يديه وعبد هللا بن 

 كن بالحافظ وأھل العلم بالحديث مختلفون في جواز االحتجاج برواياته محمد بن عقيل لم ي

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول بن  - 1062
أيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن عقيل ال يحتج بحديثه وقال أبو عيسى سألت البخاري عن عبد هللا بن محمد بن عقيل فقال  ر

إبراھيم والحميدي يحتجون بحديثه وھو مقارب الحديث وقد روي فيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى هللا عليه و سلم وإسناده 
ضعيف وروي عن علي وبن عباس وبن مسعود وعائشة وأنس بن ما لك عن النبي صلى هللا عليه و سلم في الغسل شئ في 

من ذلك لضعف أسانيده وقد بينته في الخالفيات وأصح شئ فيه ما رواه أبو داود في المراسيل عن موسى  معناه وال يصح شئ
بن إسماعيل عن حماد عن إسحاق بن سويد عن العالء بن زياد عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه اغتسل فرأى لمعه في 

 به ثم مسح يده على ذلك المكان وھذا منقطع منكبه لم يصبھا الماء فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرھا على منك

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو  - 1063
 أن أبا العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ثنا بن وھب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد هللا

السائب مولى ھشام بن زھرة حدثه أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم وھو جنب فقال كيف يفعل يا أبا ھريرة قال يتناوله تناوال رواه مسلم في الصحيح عن ھارون بن سعيد وأبي الطاھر 
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ن وھب كذا روي بھذا اإلسناد وھو محمول على ماء دائم يكون أقل من قلتين فإذا اغتسل فيه وأحمد بن عيسى كلھم عن ب
 صار مستعمال فال يمكن غيره أن يتطھر به فأمر بأن يتناوله تناوال لئال يصير ما يبقى فيه مستعمال وهللا أعلم 

أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى ھو بن سعيد القطان  وھكذا معنى ما أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا -  1064
عن محمد بن عجالن قال سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يبولن أحدكم في الماء 

عرج عن أبي الدائم وال يغتسل فيه من الجنابة ھكذا رواه بن عجالن عن أبيه بھذا اللفظ وروي عنه عن أبي الزناد عن األ
 ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه نھى أن يبال في الماء الدائم وأن يغتسل فيه من الجنابة 

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن بن عجالن  - 1065
 أبي الزناد على لفظ آخر  عن أبي الزناد  فذكره وقد قيل عنه عن

أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - 1066
محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن محمد بن قيس ثنا محمد بن عجالن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة  أن النبي صلى 

نھى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه للجنابة ھذا اللفظ ھو الذي أخرج في الصحيحين من ھذا الحديث ثم  هللا عليه و سلم
 يغتسل منه إال إنه لم يخرج فيه للجنابة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي ثنا عبد  - 1067
لكريم بن الھيثم ثنا أبو اليمان أنا شعيب ثنا أبو الزناد أنه سمع عبد الرحمن األعرج يحدث أنه سمع أبا ھريرة يقول أنه سمع ا

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 
 عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي ھريرة وكذلك رواه أبو الزناد 

أخبرناه أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن  -  1068
ثم يغتسل عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي ھريرة رفعه قال  ال يبولن أحدكم في الماء الدائم 

 منه وكذلك ثبت عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد الرحمن محمد بن عبد هللا التاجر أنا أبو حاتم الرازي ثنا األنصاري ثنا ھشام  -  1069
الحسن بن سفيان ثنا عثمان بن أبي شيبة بن حسان وأخبرنا أبو عبد هللا قال وأخبرني أبو بكر بن عبد هللا الحافظ واللفظ له أنا 

ثنا جرير عن ھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 
يتوضأ أو يغتسل منه رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب عن جرير وقال في الحديث ثم يغتسل منه لم يشك وكذلك 

 واه عوف عن محمد بن سيرين مرفوعا ر

أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق أنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن  -  1070
سعيد عن عوف عن الحسن عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال وحدثنا محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

  يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتطھر منه وخالفھما أيوب السختياني فرواه عن محمد موقوفا على أبي ھريرة قال  ال

أخبرناه علي بن محمد بن بشران ببغداد أنا محمد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب  -  1071
كم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وكذلك رواه يزيد بن إبراھيم عن محمد بن عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال  ال يبولن أحد

 سيرين موقوفا ورواه ھمام بن منبه عن أبي ھريرة مرفوعا 

أخبرناه أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر القطان أنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا ما  -  1072
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يبال في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل منه رواه مسلم في  حدثنا أبو ھريرة

الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وكذلك ثبت عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة وعن ھمام بن منبه عن أبي 
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صلى هللا عليه و سلم قال ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم  ھريرة وروي عن عطاء بن مينا عن أبي ھريرة أن رسول هللا
يتوضأ منه أو يشرب أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن 

 وھب أخبرك أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن مينا فذكره 

هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن  أخبرنا أبو عبد -  1073
سليمان عن يحيى بن يعمر عن بن عباس إنه سئل عن ثمانية رھط اغتسلوا من حوض واحد أحدھم جنب فقال بن عباس  إن 

وا ينغمسون فيه والماء قلتان فصاعدا فجائز أيضا وإن كان الماء ال ينجسه شئ وھذا إن كانوا يتناولونه تناوال فجائز وإن كان
 أقل فبانغماس جنب فيه يصير مستعمال فاألثر يدل على أنه ال يصير نجسا وهللا أعلم 

أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز  -  1074
أحمد بن منيع ثنا ھشيم عن أبي الزبير عن جابر قال  كان أحدنا يأتي الغدير وھو جنب فيغتسل في ناحية  يقول حدثني جدي

 منه 

  باب الدليل على أن سور الكلب نجس

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق وأ بو النضر بن يوسف قاال ثنا جعفر بن أحمد الحافظ ثنا علي بن  -  1075
سعدي ثنا علي بن مسھر أنبأ األعمش أنا أبو رزين وأ بو صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و حجر ال

 سلم  إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر 

 باب غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبع مرات 

كريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو نصر أحمد بن علي بن أحمد القاضي قاال حدثنا أبو العباس محمد بن أخبرنا أبو ز - 1076
يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا ما لك وأخبرنا أبو حازم الحافظ قال ثنا أبو الحسن محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن 

الحسن التركي ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ما لك عن أبي الزناد عن  عبدة السليطي أنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن
األعرج عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات رواه 

واه سفيان بن عيينة وغيره البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن ما لك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وكذلك ر
عن أبي الزناد ورواه عبد الوھاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن ھشام بن عروة وغيره عن أبي الزناد عن األعرج 
عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم في الكلب يلغ في اإلناء أنه يغسله ثالثا أو خمسا أو سبعا وھذا ضعيف بمرة 

الضحاك متروك وإسماعيل بن عياش ال يحتج به خاصة إذا روي عن أھل الحجاز وقد رواه عبد الوھاب بن  عبد الوھاب بن
 نجدة عن إسماعيل عن ھشام عن أبي الزناد فاغسلوه سبع مرات كما رواه الثقات 

ا عبد الرزاق ثنا معمر وأخبرناه أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثن -  1077
عن ھمام بن منبه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  طھور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه 
أن يغسله سبع مرات رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وروينا فيه عن عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن 

 ندا وفيما ذكرنا كفاية وروي عن بن عباس وأبي ھريرة وعائشة في غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعا من فتواھم عباس مس

  باب إدخال التراب في إحدى غسالته

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأ بو سعيد بن  -  1078
افظ الزاھد قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخوالني ثنا بشر بن بكر ثنا أبي عمرو الح

األوزاعي عن بن سيرين عن أبي ھريرة أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  طھور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن 
هللا الحافظ ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني  يغسله سبع مرات أوالھن بالتراب وأخبرنا أبو عبد



34 

 

أبي ثنا إسماعيل عن ھشام بن حسان عن بن سيرين فذكره بمثله رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب عن إسماعيل بن 
 علية 

اال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو بكر بن الحسن القاضي ق - 1079
الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن بن سيرين عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه 

 و سلم قال  إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالھن أو أخراھن بتراب 

لروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا قتادة أن محمد بن وأخبرنا أبو علي ا -  1080
سيرين حدثه عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إذا ولغ الكلب في اإلناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب 

 وقال سعيد بن بشير عن قتادة األولى بالتراب 

أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراھيم بن ھانئ ثنا محمد بن بكار  - 1081
 ثنا سعيد بن بشير عن قتادة  بإسناده نحوه إال أنه قال األولى بالتراب 

نا يزيد بن سنان ثنا معاذ بن ھشام وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ث - 1082
حدثني أبي عن قتادة عن خالس عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم  إذا ولغ الكلب في اإلناء 
فاغسلوه سبع مرات أوالھن بالتراب ھذا الحديث غريب أن كان حفظه معاذ فھو حسن ألن التراب في ھذا الحديث لم يروه ثقة 

سيرين عن أبي ھريرة وإنما رواه غير ھشام عن قتادة عن بن سيرين كما سبق ذكره وقد ثبت في حديث عبد هللا بن غير بن 
 مغفل عن النبي صلى هللا عليه و سلم ذكر التراب 

م بن كما أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھي - 1083
مرزوق ثنا وھب بن جرير ثنا شعبة ثنا أبو التياح عن مطرف عن عبد هللا بن مغفل  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر 
بقتل الكالب ثم قال ما بالي والكالب ورخص في كلب الرعاء وكلب الصيد وقال إذا ولغ الكلب في اإلناء فاغسلوه سبع مرات 

مسلم في الصحيح من أوجه عن شعبة وأ بو ھريرة أحفظ من روى الحديث في دھره فروايته  والثامنة عفروه بالتراب أخرجه
أولى وقد روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة فتواه بالسبع كما رواه وفي ذلك داللة على خطأ 

ك ال يقبل منه ما يخالف فيه الثقات وبا رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي ھريرة في الثالث وعبد المل
 التوفيق 

  باب نجاسة ما ماسه الكلب بسائر بدنه إذا كان أحدھما رطبا

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد هللا بن وھب قال وأخبرني  -  1084
نا الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن يحيى أنا بن وھب أخبرني يونس عن بن شھاب عن بن أبو القاسم عبد هللا بن أحمد النسوي أ

السباق أن عبد هللا بن عباس قال حدثتني ميمونة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا 
لم إن جبريل كان وعدنى أن يلقانى الليلة فلم يلقنى رسول هللا لقد استنكرت ھيئتك منذ اليوم قال رسول هللا صلى هللا عليه و س

أما وهللا ما أخلفنى قال فظل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا 
أن تلقاني البارحة قال  فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل عليه السالم فقال له قد كنت وعدتني

أجل ولكنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة فأصبح رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمر بقتل الكالب حتى أنه يأمر بقتل كلب 
 الحائط الصغير وبترك كلب الحائط الكبير رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى ھكذا 

ث بحر بن نصر مقرونا بحديث حرملة وقد أخبرنا به أبو عبد هللا الحافظ في فوائد وھكذا أخبرنا أبو عبد هللا بحدي - 1085
النسخ وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في مسند بن وھب قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق 

م القرشي أخبرني يونس بن يزيد عن بن الخوالني في جمادى األولى سنة ست وستين ومئتين ثنا عبد هللا بن وھب بن مسل
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شھاب الزھري عن عبيد هللا عن بن عباس قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم  أن رسول هللا صلى هللا 
بن عليه و سلم أصبح يوما واجما فذكر الحديث وفيه ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه وفي حديث أبي عبد هللا الحافظ عبيد هللا 

عبد هللا ورواه شبيب بن سعيد عن يونس عن بن شھاب عن بن السباق عن ميمونة ورواه شعيب بن أبي حمزة وسليمان بن 
كثير عن بن شھاب عن عبيد بن السباق عن بن عباس عن ميمونة بمعناه وروي عن عقيل عن بن شھاب عن عبيد هللا بن عبد 

 هللا عن بن عباس عن ميمونة 

بو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد هللا بن محمد بن مسلم ثنا محمد بن عزيز األيلي ثنا سالمة عن أخبرناه أ - 1086
عقيل أخبرني محمد بن مسلم أن عبيد هللا بن عبد هللا أخبره أن عبد هللا بن عباس أخبره أن ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه و 

 عليه و سلم وذكر الحديث إلى أن قال وعدني جبرائيل عليه السالم أن يلقاني قالت ميمونة سلم أخبرته  أن رسول هللا صلى هللا
وكان في بيتي جرو كلب فأخرجه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم نضح مكانه بالماء وفي ھذا وفي الذي قبله من أخبار 

حسن محمد بن محمد بن الحسن ثنا أبو عبد هللا محمد بن علي بن الولوغ داللة على نسخ ما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو ال
زيد الصائغ ثنا أحمد بن شبيب بن سعيد أخبرني أبي عن يونس قال قال بن شھاب حدثني حمزة بن عبد هللا أن عبد هللا بن 

الكالب تبول وتقبل عمر قال كنت أبيت في المسجد في عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكنت فتى شابا أعزب وكانت 
وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري في الصحيح فقال وقال أحمد بن شبيب فذكره مختصرا ولم 
يذكر قوله تبول وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولھا ووجوب الرش على بول اآلدمي فكيف الكلب فكأن ذلك كان قبل أمره 

 ء من ولوغه أو كان علم مكان بولھا يخفى عليھم فمن علمه وجب عليه غسله بقتل الكالب وغسل اإلنا

   باب الدليل على أن الخنزير أسوأ حاال من الكلب قال الشافعي ألن هللا سبحانه وتعالى نصه فسماه نجسا

لحان قاال ثنا يحيى بن أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن م - 1087
بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن 
بن شھاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  والذي نفسي بيده ليوشكن أن 

نزل بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ال يقبله أحد لفظ حديث قتيبة ولم ي
 يذكر بن عبدان في حديثه الجزية رواه البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة 

   باب السنة في الغسل من سائر النجاسات

بو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن محمد وأحمد بن سلمة قاال ثنا محمد أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أ -  1088
بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب أن أبا ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا 

فإنه ال يدري أين باتت يده رواه مسلم في  استيقظ أحدكم فال يدخل يده في إنائه أو قال في وضوئه حتى يغسلھا ثالث مرات
 الصحيح عن محمد بن رافع 

وأخبرنا أبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو جعفر محمد بن  -  1089
ي سلمة عن أبي ھريرة أنه عوف ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا األوزاعي عن الزھري عن سعيد بن المسيب وأب

كان يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا قام أحدكم من الليل فال يدخل يده في اإلناء حتى يفرغ عليھا مرتين أو ثالثا 
 فإنه ال يدري أين باتت يده وكذلك قاله بن ھرمز عن أبي ھريرة 

  باب غسلھا واحدة يكتفي عليھا

بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد الوھاب بن نجدة ثنا سفيان بن عيينة أخبرنا أبو الحسن  - 1090
عن ھشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وھي امرأته عن أسماء جدتھا  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سألته امرأة عن 

 ثم صلي فيه  دم الحيض يصيب الثوب قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه
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وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا علي بن قدامة ثنا أيوب بن جابر  - 1091
عن عبد هللا بن عصمة عن عبد هللا بن عمر قال  كانت الصالة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل الثوب من البول 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم يسأل حتى جعلت الصالة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل الثوب من سبع مرار فلم يزل ر
 البول مرة 

  باب سور الھرة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك ما لك بن  -  1092
الحسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن الحباب ثنا ما لك بن أنس عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي  أنس قال وثنا أبو العباس ثنا

طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت بن أبي قتادة  أن أبا قتادة دخل عليھا فسكبت 
بت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت له وضوءا فجاءت ھرة تشرب منه فأصغى لھا أبو قتادة اإلناء حتى شر

أخي قالت نعم فقلت إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إنھا ليست بنجس إنھا من الطوافين عليكم والطوافات ھكذا رواه 
بن إسماعيل ما لك بن أنس في المؤطا وقد قصر بعض الرواة بروايته فلم يقم إسناده قال أبو عيسى سألت محمدا يعني 

البخاري عن ھذا الحديث فقال جود ما لك بن أنس ھذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره قال الشيخ وقد رواه حسين 
 المعلم بقريب من رواية ما لك 

أخبرناه أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا  - 1093
د بن الحارث ثنا الحسين المعلم عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن أم يحيى عن خالتھا بنت كعب قالت  دخل علينا خال

أبو قتادة فقربنا إليه وضوءه فدنا الھر فأصغى إليه اإلناء فشرب منه ثم توضأ بفضله فنظرت إليه فالتفت إلى قائال كأنك 
 صلى هللا عليه و سلم يقول ليس بنجس أو كلمة أخرى إنما ھي من الطوافين تعجبين قالت نعم فقلت إن سمعت رسول هللا

 والطوافات عليكم أم يحيى ھي حميدة وابنة كعب ھي كبشة بنت كعب وكذلك رواه ھمام بن يحيى عن إسحاق 

حوضي ثنا ھمام بن أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا ال - 1094
يحيى ح قال وأنا أبو مسلم ثنا حجاج ثنا ھمام بن يحيى ثنا إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة قال حدثتني أم يحيى قال حجاج في 
روايته يعني امرأته عن خالتھا وكانت عند عبد هللا بن أبي قتادة قالت دخل على أبو قتادة فسأل الوضوء فمرت به الھرة 

إليھا فجعلت أنظر كأني أنكر ما يصنع فقالت يا ابنت أخي إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال لنا  أنھا فأصغى اإلناء 
ليست بنجسة إنما ھي من الطوافين والطوافات وفي حديث الحوضي أن خالتھا حدثتھا أنھا كانت تحت عبد هللا بن أبي قتادة 

فأصغى اإلناء إليھا فجعلت تنظر إليھا كأنھا تنكر ما يصنع ثم الباقي مثله فدخل أبو قتادة عليھا فدعا بوضوء فمرت به الھرة 
 وقد روي عن ھمام بن يحيى بن أبي كثير عن بن أبي قتادة عن أبيه 

وأخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عفان بن ھمام ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد هللا بن  - 1095
ة عن أبيه  أنه كان يتوضأ فمرت به ھرة فأصغى إليھا وقال إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ليست بنجسة وقد أبي قتاد

 رواه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن أبي كثير وروي من وجه آخر عن بن أبي قتادة 

ب ثنا عبد هللا بن عبد الوھاب الحجبي أخبرناه أبو الحسن المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقو - 1096
ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن قتادة بن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبيه قال  كان أبو قتادة يصغي اإلناء للھر فيشرب ثم يتوضأ 

 به فقيل له في ذلك فقال ما صنعت إال ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصنع 

الفقيه ثنا أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوھاب أنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن  أخبرنا أبو طاھر -  1097
خالد عن عكرمة قال  لقد رأيت أبا قتادة يقرب طھوره إلى الھرة فتشرب منه ثم يتوضأ بسورھا وكل ذلك شاھد لصحة رواية 

 ما لك 
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نا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن موسى القاضي ببخارى ثنا محمد بن ومن شواھده ما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ث - 1098
أيوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن أبي جعفر الرازي ثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية بنت 

ست بنجس ھي كبعض أھل شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  في الھرة إنھا لي
 البيت 

ومنھا ما أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الخطيب أنا أبو بحر محمد الحسن بن كوثر ثنا بشر بن موسى ثنا  -  1099
الحميدي ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني داود بن صالح التمار عن أمه  أن موالة لھا أھدت إلى عائشة صحفة ھريسة 

ئشة قائمة تصلي فأشارت إليھا عائشة أن ضعيھا فوضعتھا وعند عائشة نسوة فجاءت الھرة فأكلت منھا أكلة أو فجاءت بھا وعا
قال لقمة فلما انصرفت قالت عائشة للنسوة كلن فجعلن يتقين موضع فم الھرة فأخذتھا عائشة فأدارتھا ثم أكلتھا وقالت إن 

س إنھا من الطوافين والطوافات عليكم وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إنھا ليست بنج
 و سلم يتوضأ بفضلھا وروي من أوجه آخر عن عائشة في معناه وفي ما ذكرناه كفاية 

ن وأخبرنا أبو سعيد الخطيب ثنا أبو بحر البربھاري ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الركين بن الربيع ع - 1100
 عمة له يقال لھا صفية بنت عميلة  أن الحسين بن علي سئل عن سؤر الھرة فلم ير به بأسا 

وأما الذي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال أبو عبد هللا حدثني وقال أبو بكر  -  1101
 بن محمد بن زياد الفقيه ثنا بكار بن قتيبة وحماد بن الحسن بن عنبسة أنبأ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر عبد هللا

قاال ثنا أبو عاصم ثنا قرة بن خالد ثنا محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  طھور اإلناء 
يشك وبمعناه رواه علي بن مسلم عن أبي  إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات األولى بالتراب والھرة مرة أو مرتين قرة

عاصم ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بكار بن قتيبة عن أبي عاصم والھرة مثل ذلك وأ بو عاصم الضحاك بن مخلد 
ثقة إال أنه أخطأ في إدراج قول أبي ھريرة في الھرة في الحديث المرفوع في الكلب وقد رواه علي بن نصر الجھضمي عن 

 ه بيانا شافيا قرة فبين

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو محمد المزني ثنا أبو معشر الحسن بن سليمان الدارمي ثنا نصر بن علي ثنا أبي  - 1102
ثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  طھور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 

سبع مرات أوالھن بالتراب ثم ذكر أبو ھريرة الھر ال أدري قاله مرة أو مرتين قال نصر بن علي وجدته في الكلب أن يغسل 
كتاب أبي في موضع آخر عن قرة عن بن سيرين عن أبي ھريرة في الكلب مسندا وفي الھر موقوفا قال الشيخ ورواه مسلم بن 

 إبراھيم عن قرة موقوفا في الھرة 

بد هللا الحافظ ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال وحدثنا أبو بكر بن أخبرناه أبو ع - 1103
إسحاق الفقيه ثنا محمد بن أيوب قال وحدثنا أبو محمد المزني ثنا أبو خليفة قالوا ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا قرة ثنا محمد بن 

 ل مرة أو مرتين ورواه أيوب السختياني عن محمد كذلك موقوفا سيرين عن أبي ھريرة  في الھر يلغ في اإلناء يغس

أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا المعتمر قال أبو داود وثنا محمد بن عبيد  - 1104
لك رواه معمر عن أيوب وغلط ثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي ھريرة قال  إذا ولغ الھر غسل مرة وكذ

 فيه محمد بن عمر القصبي فرواه عن عبد الوارث عن أيوب مدرجا في الحديث المرفوع 

أخبرناه أبو بكر بن الحسن وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس األصم ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق  - 1105
قر ببغداد قاال ثنا أبو الحسن أحمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي قاال ثنا عباس بن بنيسابور وأ بو القاسم طلحة بن علي بن الص

محمد الدوري ثنا محمد بن عمر القصبي ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا 
و أخراھن بالتراب والسنور مرة ورواه أيضا صلى هللا عليه و سلم  إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالھن أ
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جعفر بن واقد عن بن عون عن محمد عن أبي ھريرة مرفوعا مدرجا في الحديث ورواية الجماعة أولى ورواه ھشام بن 
 حسان عن محمد عن أبي ھريرة في سور الھر يھراق ويغسل اإلناء مرة أو مرتين 

عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا وھب بن جرير ثنا ھشام  أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن - 1106
فذكره وروى ليث بن أبي سليم عن عطاء عن أبي ھريرة  إذا ولغ السنور في اإلناء غسل سبع مرات إنما رواه بن جريج 

 وغيره عن عطاء من قوله وروي من وجه آخر عن أبي ھريرة 

ن الحسن القاضي وأ بو عبد الرحمن السلمي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن أخبرناه أبو بكر أحمد ب - 1107
إسحاق الصغاني أخبرني سعيد بن عفير ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي ھريرة 

بن عفير موقوفا وروي عن روح بن الفرج عن بن أنه قال  يغسل اإلناء من ولوغ الھر كما يغسل من ولوغ الكلب ھكذا رواه 
عفير مرفوعا وليس بشئ وقد قيل عن يحيى بن أيوب قال أخبرني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي ھريرة 

ا يحيى بن موقوفا أخبرناه أبو بكر الحارثي أنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عالن بن المغيرة ثنا بن أبي مريم ثن
أيوب فذكره وقد روي عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم ما ھو حجة عليه في فتياه في الھرة إن صح ذلك وإال 

 فھو محجوج بما تقدم من حديث أبي قتادة وعائشة عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا أبو النضر ھاشم بن  أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد -  1108
القاسم ثنا عيسى يعني بن المسيب قال حدثني أبو زرعة عن أبي ھريرة قال  كان النبي صلى هللا عليه و سلم يأتي دار قوم من 

دارنا فقال النبي صلى هللا عليه األنصار ودونھم دار يعني ال يأتيھا فشق ذلك عليھم فقالوا يا رسول هللا تأتي دار فالن وال تأتي 
 و سلم إن في داركم كلبا قال فإن في دارھم سنورا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم السنور سبع 

وأخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ثنا محمد بن إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس  - 1109
حفص بن عمر ثنا الحكم يعني بن أبان عن عكرمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و  بن عبد هللا الترقفي ثنا

 سلم  الھر من متاع البيت 

  باب سور سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير

أنا إبراھيم بن أبي أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي  - 1110
يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر بن عبد هللا قال قيل  يا رسول هللا أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما 

 أفضلت السباع كلھا وفي غير روايتنا قال الشافعي وأخبرنا عن بن أبي ذئب عن داود بن الحصين بمثله 

الصوفي أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أنا إبراھيم بن علي الموصلي ثنا بسطام بن  وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد - 1111
جعفر المختار الموصلي أنا إبراھيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر بن عبد هللا  أن رسول هللا صلى هللا 

عناه رواه عبد الرزاق عن إبراھيم وإبراھيم بن عليه و سلم سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع وبم
 أبي يحيى األسلمي مختلف في ثقته وضعفه أكثر أھل العلم بالحديث وطعنوا فيه وكان الشافعي يبعده عن الكذب 

أخبرنا أبو سعد الصوفي أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا يحيى بن زكريا قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي  -  1112
كان إبراھيم بن أبي يحيى قدريا قلت للربيع فما حمل الشافعي على أن روى عنه قال كان يقول ألن يخر إبراھيم من بعد   يقول

أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة في الحديث قال أبو أحمد قد نظرت أنا في أحاديثه فليس فيھا حديث منكر وإنما يروي المنكر 
أو من قبل من يروي إبراھيم عنه قال الشيخ وقد تابعه في رواية ھذا الحديث عن داود بن إذا كان العھدة من قبل الراوي عنه 

 الحصين إبراھيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة األشھلي وقد ذكرناه في كتاب المعرفة 
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يمان أنا الشافعي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا الربيع بن سل - 1113
ثنا سعيد بن سالم عن بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر قال قيل  يا رسول هللا أنتوضأ بما أفضلت الحمر 

 فقال وبما أفضلت السباع 

يد ثنا أبو أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأ بو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قاال ثنا أبو عمرو بن بج - 1114
عبد هللا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا ما لك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراھيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب  أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيھم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص 

وضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض ال تخبرنا فإنا نرد لصاحب الحوض يا صاحب الحوض ھل ترد ح
 على السباع وترد علينا 

أخبرنا أبو الحسن بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن بن طالب أنا معلي يعني بن منصور  -  1115
 ر والبغل بأسا قال فأخبرني خالد عن يونس عن الحسن  أنه كان ال يرى بسور الحما

  باب ذكر األخبار التي يتفرق بھا الكلب عن غيره على طريق االختصار

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن  - 1116
ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  منصور الرمادي أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة أن أبا 

من اتخذ كلبا إال كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال الزھري فذكر البن عمر قول أبي ھريرة 
فقال رحم هللا أبا ھريرة كان صاحب زرع رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من 

 حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ورواه سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة وقال في الحديث قيراطان 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر  -  1117
ال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا ثنا عبد هللا بن وھب قال أخبرني يونس عن بن شھاب ق

عليه و سلم قال  من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد وال ماشية وال أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم رواه مسلم في 
م قيراطان إال أنه لم الصحيح عن أبي الطاھر وحرملة بن يحيى عن بن وھب وكذا قاله بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سل

يحفظ فيه كلب األرض في أكثر الروايات عنه وقد حفظه أبو ھريرة وسفيان بن أبي زھير الشنوئي عن النبي صلى هللا عليه و 
 سلم إال أن سفيان بن أبي زھير لم يحفظ الصيد وقال قيراط 

ثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أبو المثنى -  1118
مطرف بن عبد هللا عن بن مغفل قال  أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بقتل الكالب ثم قال ما لكم ولھا فرخص في كلب 

حيح عن الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في اإلناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب رواه مسلم في الص
 محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا علي بن عيسى ثنا موسى بن محمد األعين ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ما لك  -  1119
عن بن شھاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود األنصاري  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عن ثمن 

ومھر البغي وحلوان الكاھن رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن ما لك ورواه مسلم عن يحيى بن الكلب 
 يحيى 

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إمالء أنبأ عبد هللا بن محمد بن الحسن الشرقي ثنا عبد هللا بن ھاشم عن  -  1120
بن عبد هللا عن بن عباس عن أبي طلحة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال سفيان بن عيينة عن الزھري عن عبيد هللا 

تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى 
 وغيره كلھم عن بن عيينة 
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ن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا أبو النضر وأخبرنا أبو عبد هللا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد ب -  1121
الحافظ ثنا أبو العباس بن الحسن القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا أبو النضر ھاشم بن القاسم ثنا عيسى يعني بن المسيب 

قوم من األنصار ودونھم دار ال قال حدثني أبو زرعة عن أبي ھريرة قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأتي دار 
يأتيھا فشق ذلك عليھم فقالوا يا رسول هللا تأتي دار فالن وال تأتي دارنا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إن في داركم كلبا قال 

عدي الحافظ فإن في دارھم سنورا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم السنور سبع أخبرنا أبو سعد الماليني قال قال أبو أحمد بن 
عيسى بن المسيب صالح فيما يرويه وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال علي بن عمر الحافظ عيسى بن المسيب صالح 

 الحديث 

 باب الخبر الذي ورد في سور ما يؤكل لحمه 

قوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا عبد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يع - 1122
هللا بن رجاء ثنا مصعب بن سوار عن مطرف عن أبي الجھم عن البراء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ما أكل 
لحمه فال بأس بسورة كذا يسميه عبد هللا بن رجاء مصعب بن سوار فقلب اسمه وإنما ھو سوار بن مصعب وسوار بن مصعب 

أبو بكر بن الحارث الفقيه عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ قال الشيخ ومع ضعف سوار بن مصعب  متروك أخبرنا به
أختلف عليه في متنه فرواه عبد هللا بن رجاء عنه ھكذا ورواه يحيى بن أبي بكير عنه بإسناده ال بأس ببول ما أكل لحمه ورواه 

دثار عن جابر بن عبد هللا مرفوعا في البول وعمرو بن عمرو بن الحصين عن يحيى بن العالء عن مطرف عن محارب بن 
 الحصين ويحيى بن العالء ضعيفان وال يصح شئ من ذلك 

 باب ماال نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل 

ليمان أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن س - 1123
ثنا عبد هللا بن وھب ثنا سليمان بن بالل حدثني عتبة بن مسلم أن عبيد بن حنين أخبره أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم  إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي اآلخر شفاء رواه 

 ن خالد بن مخلد عن سليمان بن بالل البخاري في الصحيح ع

أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن عمر بن برھان وأبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قاال ثنا إسماعيل بن محمد  - 1124
الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا بشر بن المفضل عن محمد بن عجالن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي اآلخر شفاء وإنه يتقي بالجناح رسو
 الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه ورواه عمرو بن علي عن بن عجالن عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي ھريرة بنحوه 

أبو بكر القطان ثنا إبراھيم بن الحارث ثنا يحيى بن بكير ثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن أخبرنا أبو طاھر الفقيه ثنا  - 1125
خالد القارظي قال أتيت أبا سلمة بن عبد الرحمن بمنى فقدم إلى زبدا وكلته فوقع ذباب في الزبد فجعل يمقله بخنصره فقلت يا 

عليه و سلم قال  إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه فإن  خال ما تصنع فقال أخبرني أبو سعيد الخدري أن رسول هللا صلى هللا
في أحد جناحيه سما وفي اآلخر شفاء وإنه يؤخر الشفاء ويقدم السم وروى بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن 

و سلم يا سلمان  بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال قال النبي صلى هللا عليه
كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لھا دم فماتت فھو الحالل أكله وشربه ووضوؤه أخبرناه أبو سعد أنا أبو أحمد بن عدي 
الحافظ ثنا بن أبي داود ثنا يحيى بن عثمان ثنا بقية فذكره بنحوه قال أبو أحمد األحاديث التي يرويھا سعيد الزبيدي عامتھا 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ قال لم يروه غير بقية عن سعيد الزبيدي وھو ليست بمحفوظة و
 ضعيف 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد بن الوليد نا محمد بن  -  1126
يقول كل نفس سائلة ال يتوضأ منھا ولكن رخص في الخنفساء والعقرب  جعفر ثنا شعبة عن مغيرة عن إبراھيم  أنه كان
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والجراد والجدجد إذا وقعن في الركاء فال بأس به قال شعبة أظنه قد ذكر الوزغة قال الشيخ وروينا معناه عن الحسن البصري 
 وعطاء وعكرمة 

 باب الحوت يموت في الماء والجراد 

حسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن ال - 1127
أبو قالبة حدثني أحمد بن حنبل سنة ست عشرة ومائتين وقلت له كم سنك يا أبا عبد هللا قال أربع وخمسون أو خمس وخمسون 

عبيد هللا عن جابر بن عبد هللا قال  سئل رسول هللا قال ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن بن مقسم يعني 
 صلى هللا عليه و سلم عن ماء البحر فقال ھو الطھور ماؤه الحل ميتته 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو الحسن علي بن محمد السبيعي في آخرين قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا  -  1128
ثنا سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم عن عبد هللا بن عمر أنه قال  أحلت لنا ميتتان ودمان الربيع بن سليمان ثنا بن وھب 

 الجراد والحيتان والكبد والطحال ھذا إسناد صحيح وھو في معنى المسند وقد رفعه أوالد زيد عن أبيھم 

العباس محمد بن إسحاق بن أيوب أخبرناه أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأ بو نصر بن قتادة قاال ثنا أبو  - 1129
الصبغي أنا الحسن بن علي بن زياد البسري ثنا بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد هللا بنو زيد بن أسلم عن أبيھم عن 

دمان عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما ال
فالطحال والكبد أوالد زيد ھؤالء كلھم ضعفاء جرحھم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد هللا 

 بن زيد إال أن الصحيح من ھذا الحديث ھو األول 

  باب طھارة عرق اإلنسان من أي موضع كان

لى ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه هللا تعا -  1130
عبد العزيز بن أبي سلمة ثنا إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن أنس قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يدخل بيت أم 

ه و سلم على فراشك فانتھت إليه وقد سليم وينام على فراشھا وليست ثم قال فأتت يوما فقيل لھا ھو ھذا رسول هللا صلى هللا علي
عرق عرقا شديدا وذلك في الحر فأخذت قارورة فجعلت تأخذ من ذلك العرق فجعلته في القارورة فاستيقظ رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم فقال ما تصنعين فقالت بركتك يا رسول هللا نجعله في طيبنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أصبت رواه 
مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن عبد العزيز بن الماجشون بمعناه ورواه ثابت البناني وأنس بن 

 سيرين عن أنس بن ما لك ورواه أبو قالبة عن أنس عن أم سليم 

ثنا بحر بن نصر قال  وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق و أبو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب - 1131
قرئ على بن وھب قال سمعت عبيد هللا بن عمر يحدث عن نافع  أن عبد هللا بن عمر كان يتوضأ في الحر فيمر يديه على 

 إبطيه وال ينقض ذلك وضوءه 

   باب بصاق اإلنسان ومخاطه

يصة ح وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر القطان نا أحمد بن يوسف السلمي ثنا قب -  1132
أحمد بن عبيد الصفار حدثني محمد بن الفضل بن جابر أنا زكريا بن الحكم الراسبي ثنا الفريابي قاال ثنا سفيان عن حميد عن 
 أنس قال  بزق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في ثوبه يعني وھو في الصالة لفظ حديث الفريابي وفي حديث قبيصة أن

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بزق في ثوبه رواه البخاري في الصحيح عن الفريابي 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو طاھر المحمد آبادي ثنا إبراھيم بن عبد هللا السعدي ثنا يزيد بن ھارون ثنا حميد  - 1133
امة في قبلة المسجد فحكھا بيده ورئى في وجھه شده الطويل عن أنس بن ما لك  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأى نخ
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ذلك عليه وقال إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه فيما بينه وبين القبلة فإذا بصق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدميه أو 
 يفعل ھكذا ثم بزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض قال يزيد وأرانا حميد 

فظ ثنا الحسن بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوھاب بن عطاء أنا عوف عن أبي أخبرنا أبو عبد هللا الحا - 1134
رجاء عن عمران بن حصين قال كنا في سفر مع النبي صلى هللا عليه و سلم  فذكر الحديث في مزادتي المشركة قال فدعا 

لسطيحتين فمضمض في الماء وأعاده في أفواه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بإناء فافرغ فيه من أفواه المزادتين أو ا
 المزادتين أو السطيحتين ثم أوكأ أفواھھما وأطلق العزالى ثم قال للناس اشربوا واستقوا مخرج في الصحيحين من حديث عوف 

ل عن أبي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا قبيصة ثنا سفيان عن إسماعي - 1135
 خالد عن قيس عن جرير  أنه كان يأمر أھله يتوضأون بفضل سواكه 

 باب طھارة عرق الدواب ولعابھا 

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأ بو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى قاال ثنا أبو  - 1136
بن أبي عيسى الھاللي ثنا أبو نعيم وأخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن  عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا علي بن الحسين

على بن يعقوب اإليادي ببغداد ثنا أبو بكر الشافعي ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا أبو نعيم ثنا ما لك بن مغول عن سماك بن 
الدحداح فلما رجع أتى بفرس معرورى حرب عن جابر بن سمرة قال  خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في جنازة أبي 

 فركبه ومشينا معه أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن وكيع عن ما لك 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا سعيد بن عبد  -  1137
ه عن بن عمر في قصة ذكرھا في الحج قال  وإني كنت تحت ناقة رسول هللا صلى هللا عليه و العزيز عن زيد بن أسلم وغير

 سلم يمسني لعابھا أسمعه يلبي بالحج 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه ثنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاھد ثنا محمد بن أحمد بن الوليد ثنا الھيثم بن جميل  -  1138
عن شھر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال  كنت آخذا بزمام ناقة  ثنا حماد بن سلمة عن قتادة

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھي تقصع بجرتھا ولعابھا يسيل على كتفي وذكر الحديث 

  جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي ال ينجس

  باب الماء القليل ينجس بنجاسة تحدث فيه

بو عبد هللا الحافظ ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن أخبرنا أ - 1139
بكر قاال حدثنا بن جريج ح قال وأخبرنا أبو الفضل بن إبراھيم واللفظ له ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق 

ى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و أنبأ بن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مول
سلم  إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ وأراد الوضوء فال يضع يده في اإلناء حتى يصب على يده فإنه ال يدري أين باتت يده 

محمد بن رافع أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن محمد بن بكر ورواه أيضا عن 
المزكي وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ثنا بن 

لزناد وھب ح قال وحدثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك ما لك بن أنس وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي ا
عن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات مخرج 

 في الصحيحين من حديث مالك كما مضى وقال بن عيينة عن أبي الزناد ولغ مكان شرب 
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كر بن عبد هللا قاال ثنا الحسن بن سفيان ثنا علي بن حجر أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه وأ بو ب - 1140
ثنا علي بن مسھر ثنا األعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا ولغ 

 الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر 

ا أبو الحسن بن بشران ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن موسى وأخبرن -  1141
 بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي ھريرة رفعه قال  ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه 

مكرم وأحمد بن حيان بن مالعب قاال ثنا عبد هللا بن  وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن سلمان ثنا الحسن بن - 1142
بكر السھمي ثنا ھشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم  بمعناه أخرجه مسلم في 

 الصحيح من حديث ھشام بن حسان 

ثنا بحر بن نصر بن سابق الخوالني ثنا بن  حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف إمالء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب - 1143
وھب أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  غطوا اإلناء وأوكوا 

ي الصحيح عن السقاء وأغلقوا األبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان ال يحل سقاء وال يكشف إناء وال يفتح بابا رواه مسلم ف
 قتيبة وغيره عن الليث 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ أنا إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا  - 1144
بتغطية أبو بشر الواسطي ثنا خالد بن عبد هللا عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال  أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء اإلناء 

  باب الماء الكثير ال ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير

أخبرناه أبو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس العطار ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن  - 1145
القرظي عن عبد هللا بن عبد هللا بن رافع بن خديج عن أبي سعيد عفان نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب 

الخدري قال قيل  يا رسول هللا أنتوضأ من بئر بضاعة قال وھي بئر يلقى فيھا النتن والجيف والحيض والكالب فقال الماء 
 طھور ال ينجسه شئ 

أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة نا أبو داود ثنا  -  1146
قاال نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد هللا بن عبد الرحمن بن رافع األنصاري ثم العدوي 

تلقى فيھا عن أبي سعيد الخدري قال  سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو يقال له أنه يستقي لك من بئر بضاعة وھي 
لحوم الكالب والمحايض وعذر الناس فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن الماء طھور ال ينجسه شئ كذا روياه عن محمد 
بن سلمة عن بن إسحاق وقيل عن محمد بن سلمة في ھذا اإلسناد عن عبد الرحمن بن رافع األنصاري وقال يحيى بن واضح 

 بن عبد هللا بن رافع كما قال محمد بن كعب وقال إبراھيم بن سعد وأحمد بن خالد عن بن إسحاق عن سليط عن عبيد هللا
الوھبي ويونس بن بكير عن بن إسحاق عن سليط عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن رافع وقيل عن إبراھيم بن سعد عن بن 

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن إسحاق عن عبد هللا بن أبي سلمة عن عبد هللا بن عبد هللا بن رافع وقيل عن سليط 
 أبيه 

وأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل أنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا عبد هللا  - 1147
قال  أتيت  بن مسلمة ثنا عبد العزيز بن مسلم عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه

على النبي صلى هللا عليه و سلم وھو يتوضأ من بضاعة فقلت يا رسول هللا تتوضأ منھا ويلقى فيھا ما يلقى فيھا من النتن فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن الماء ال ينجسه شئ وكذلك رواه الحميدي عن بشر بن السري وغيره عن عبد العزيز بن 

 ن أبي ذئب عمن ال يتھم عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن رافع العدوي عن أبي سعيد مسلم القسملي ورواه ب
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أخبرناه أبو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى وأ بو بكر أحمد بن الحسين قاال ثنا أبو العباس محمد بن  - 1148
نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك ما لك عن  يعقوب أنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنا بن وھب ح قال وحدثنا بحر بن

بن أبي ذئب عمن ال يتھم عن عبد هللا بن عبد الرحمن العدوي وقال محمد عبيد هللا عن أبي سعيد الخدري  أنه قال قيل لرسول 
سول هللا هللا صلى هللا عليه و سلم إنك تتوضأ من بئر بضاعة وھي يطرح فيھا ما ينجى الناس ولحوم الكالب والمحيض فقال ر

 صلى هللا عليه و سلم إن الماء ال ينجسه شئ وقد رويت ھذه اللفظة من وجه آخر عن أبي سعيد مرفوعا 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر األصبھاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قيس  -  1149
سعيد قال  كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأتينا على غدير فيه  يعني بن الربيع عن طريف عن أبي نضرة عن أبي

جيفة فتوضأ بعض القوم وأمسك بعض القوم حتى يجيء النبي صلى هللا عليه و سلم فجاء النبي صلى هللا عليه و سلم في 
 أخريات الناس فقال توضؤوا واشربوا فإن الماء ال ينجسه شئ 

مد بن محمد بن الخليل ثنا أبو أحمد بن عدي ثنا أبو يعلي ثنا محمد بن الصباح الدوالبي ثنا وأخبرنا أبو سعيد أح -  1150
شريك عن طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكر بمعناه وقال عن النبي صلى هللا عليه و سلم  إن الماء ال ينجسه 

ن قال الشيخ وليس ھو بالقوي إال أني أخرجته شاھدا لما شئ قال فاستقينا وسقينا قال أبو جعفر الدوالبي طريف ھو أبو سفيا
تقدم وقد قيل عن شريك بھذا اإلسناد عن جابر وقيل عنه عن جابر أو أبي سعيد بالشك وأ بو سعيد كأنه أصح وقد روي عن 

 أبي سعيد قصة أخرى في معناه أن كان راويھا حفظھا 

نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر أ - 1151
بن زياد ثنا بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 

ھا السباع والكالب والحمر الخدري  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة وقالوا ترد
فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما في بطونھا لھا وما بقي فھو لنا طھور ھكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبد 
الرحمن وروي عن بن وھب عن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء عن أبي ھريرة وعبد الرحمن بن زيد ضعيف ال يحتج 

 خر عن بن عمر مرفوعا وليس بمشھور بأمثاله وقد روي من وجه آ

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا علي بن بحر بن برى  - 1152
القطان ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال  دخلت على سھل بن سعد الساعدي في نسوة فقال لو أني 

 قيكم من بضاعة لكرھتم ذلك وقد وهللا سقيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بيدي منھا وھذا إسناد حسن موصول أس

أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى اإلسفرائيني ثنا أبو بحر البربھاري ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا  - 1153
ورد حوض مجنة فقيل يا أمير المؤمنين أنما ولغ الكلب فيه آنفا فقال إنما  سفيان ثنا عمرو عن عكرمة  أن عمر رضي هللا عنه

ولغ الكلب بلسانه فشرب وتوضأ وروي عن أيوب عن عكرمة في ھذه القصة قال قد ذھبت بما ولغت يعني الكالب في بطونھا 
 بن حاطب عن عمر وھذه قصة مشھورة عن عمر وأن كانت مرسلة وقد روينا في معناھا عن يحيى بن عبد الرحمن 

وأخبرنا أبو سعيد اإلسفرائيني أنا أبو بحر ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا منبوذ عن أمه قالت  كنا  -  1154
نسافر مع ميمونة فتمر بالغدير فيه البعر والجعالن فتشرب منه أو تتوضأ به وقال سفيان وھذا ليس بشك إنما أرادت تشرب إن 

 إن أرادت  أرادت أو تتوضأ

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا يعقوب بن إبراھيم البزار ثنا الحسن بن عرفة ثنا  -  1155
ھشيم عن داود بن أبي ھند قال سمعت سعيد بن المسيب يقول  إنما الماء طھور كله ال ينجسه شئ وزاد بن علية عن داود عن 

 لغ فيھا الكالب قال أنزل الماء طھورا ال ينجسه شئ سعيد سألناه عن الحياض ت
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أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو أحمد بن حيان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن  -  1156
 سه الميتة طعمه أو ريحه مسلم ثنا أبو عمرو ثنا الزھري  في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال الماء طھور ما لم يقل فتنج

 باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة 

أخبرنا أبو طاھر محمد بن محمد الفقيه ثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان ثنا أبو األزھر ثنا مروان بن محمد ثنا  - 1157
سول هللا صلى هللا عليه و سلم  الماء رشدين بن سعد ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباھلي قال قال ر

 ال ينجسه شئ إال ما غلب عليه طعمه أو ريحه 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر الحافظ ثنا أبو األزھر فذكره بإسناده مثله أن النبي صلى هللا  - 1158
 ا غلبه ريحه أو طعمه كذا وجدته ولفظ قلتين فيه غريب عليه و سلم قال  إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ إال م

وأخبرنا أبو عبد هللا أنا أبو الوليد ثنا الشاماتي ثنا عطية بن بقية بن الوليد ثنا أبي عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد  - 1159
 ه أو لونه بنجاسة تحدث فيھا عن أبي أمامة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إن الماء طاھر إال أن تغير ريحه أو طعم

وأخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو أحمد الحافظ ثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي بدمشق ثنا أبو أمية  - 1160
يعني محمد بن إبراھيم ثنا حفص بن عمر ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

لم  الماء ال ينجس إال ما غير ريحه أو طعمه ورواه عيسى بن يونس عن األحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي و س
صلى هللا عليه و سلم مرسال ورواه أبو أسامة عن األحوص عن بن عون وراشد بن سعد من قولھما والحديث غير قوي إال إنا 

 فا وهللا أعلم ال نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع ثنا الشافعي قال وما قلت من أنه إذا تغير طعم  - 1161
الماء ولونه وريحه كان نجسا يروى عن النبي صلى هللا عليه و سلم  من وجه ال يثبت أھل الحديث مثله وھو قول العامة ال 

 يه خالفا أعلم بينھم ف

  باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي ال ينجس ما لم يتغير

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو وأ بو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس العطار قالوا ثنا  -  1162
امة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر يعني أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أس

بن الزبير عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال  سئل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الماء وما ينوبه من السباع 
 أسامة  والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وھكذا رواه إسحاق بن إبراھيم الحنظلي وجماعة عن أبي

وأخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى اإلسفرائيني أنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر ثنا بشر بن موسى ثنا  -  1163
الحميدي ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن عبد هللا بن عبد هللا بن 

 صلى هللا عليه و سلم قال  إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وكذلك رواه محمد بن عثمان بن عمر عن أبيه أن رسول هللا
كرامة وجماعة عن أبي أسامة وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ في 

ن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا في ذلك فإذا شعيب بن أيوب قد ھاتين الروايتين فلما أختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أ
رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجھين جميعا فصح القوالن عن أبي أسامة وصح أن الوليد بن كثير رواه عنھما 

به عن الوليد عن محمد بن جميعا فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة يحدث 
 عباد بن جعفر وهللا أعلم 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأ بو بكر بن الحارث الفقيه قاال ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن محمد  - 1164
الزبير عن عبد هللا  بن سعدان الصيدالني بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن
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بن عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وأخبرنا أبو عبد الرحمن وأ بو بكر قاال أنا علي نا بن 

دان ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر عن سع
 أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم مثله 

ن عبد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني أبو علي محمد بن علي اإلسفرائيني من أصل كتابه وأنا سألته عن علي ب -  1165
هللا بن مبشر الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن 
جعفر عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال  سئل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الماء فذكره بمثله وقد روي في 

ان بن أبي شيبة عن أبي أسامة كما رواه العامري وفي األخرى كما رواه الحميدي وفي إحدى إحدى الروايتين عن عثم
الروايتين عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن أبي أسامة كما رواه العامري وفي األخرى كما رواه الحميدي وفي كل ذلك 

أبو عبد هللا الحافظ أخبرني عبد هللا بن محمد بن  داللة على صحة الروايتين جميعا أما الرواية األولى عن عثمان فأخبرنا
موسى ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير 

نا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو فذكره وأما الرواية األخرى عنه فأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ث
أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر وأما الرواية األولى عن أحمد بن عبد الحميد فأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ 

وليد عن وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن ال
محمد بن جعفر بن الزبير فذكره وأما الرواية األخرى فأخبرنا أبو بكر بن الحارث ثنا على بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن محمد 
بن سعيد أنبأ أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر فذكره ورواه محمد بن 

محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا إسحاق بن يسار عن 
 حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منبه ثنا جرير عن محمد بن إسحاق 

مصي ثنا أحمد بن خالد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن خالد بن خلي الح -  1166
الوھبي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عن بن عمر قال  سمعت النبي 
صلى هللا عليه و سلم وسئل عن الماء يكون بأرض الفالة وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ء قدر قلتين لم يحمل الخبث لفظ حديث أبي عبد هللا الحافظ وكذلك رواه إبراھيم بن سعد الزھري وزائدة بن قدامة إذا كان الما
 وجماعة عن محمد بن إسحاق 

وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن رجاء األديب من أصل سماعه ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه  - 1167
بن الصقر ثنا عبيد هللا بن محمد بن عائشة ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن  إمالء ثنا أبو القاسم

عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سئل عن الماء يكون في الفالة وترده السباع 
قال الكالب والسباع وھو غريب وكذلك قاله موسى بن إسماعيل عن  والكالب قال إذا كان الماء قلتين ال يحمل الخبث وكذا

حماد بن سلمة وقال إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق الكالب والدواب إال أن بن عياش اختلف عليه في إسناده وروي 
عمر عن أبيه عن النبي ھذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام عن عبيد هللا بن عبد هللا بن 

 صلى هللا عليه و سلم وفيه قوة لرواية بن إسحاق 

أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا عاصم بن المنذر عن  - 1168
لم قال  إذا كان الماء قلتين فإنه ال ينجس وكذلك عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر قال حدثني أبي أن رسول هللا صلى هللا عليه و س

 رواه بشر بن السري ويعقوب الحضرمي والعالء بن عبد الجبار المكي وعفان بن مسلم وأ بو داود الطيالسي عن حماد 

يان ثنا إبراھيم بن وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه وأ بو بكر بن عبد هللا قاال حدثنا الحسن بن سف -  1169
الحجاج وھدبة بن خالد قاال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير قال  دخلت مع عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر 
بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه فقلت أيتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فحدثني عن أبيه عن النبي صلى هللا 
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قال إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثالث لم ينجسه شئ كذا قاال أو ثالث وكذلك قاله يزيد بن ھارون وكامل بن طلحة  عليه و سلم
 ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى 

أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا عبد هللا بن  -  1170
بن جابر ثنا محمد بن كثير المصيصي عن زائدة عن الليث عن مجاھد عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم  الحسن

قال  إذا كان الماء قلتين فال ينجسه شئ قال على رفعه ھذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة ورواه معاوية بن عمرو عن 
ل ثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد الصائغ ثنا معاوية زائدة موقوفا وھو الصواب أخبرنا أحمد ثنا علي قا

 بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن مجاھد عن بن عمر مثله موقوفا 

أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ ثنا أبو علي زاھر بن أحمد بن محمد ثنا أبو بكر عبد هللا بن  -  1171
يسابوري حدثني أبو حميد المصيصي ثنا حجاج قال بن جريج أخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاھد أن محمد بن زياد الن

بن عباس  قال إذا كان الماء قلتين فصاعدا لم ينجسه شئ ورواه أبو بكر بن عياش عن أبان عن أبي يحيى عن بن عباس كذلك 
ليل الصوفي أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو يعلى ثنا موقوفا وأما الحديث الذي أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن الخ

سويد يعني بن سعيد ثنا القاسم بن عبد هللا بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 
وقد غلط فيه وكان ضعيفا في عليه و سلم إذا بلغ الماء أربعين قلة ال يحمل الخبث فھذا حديث تفرد به القاسم العمري ھكذا 

الحديث جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وغيرھم من الحفاظ وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قال سمعت أبا علي 
الحافظ يقول حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى هللا عليه و سلم إذا بلغ الماء أربعين قلة خطأ والصحيح عن 

منكدر عن عبد هللا بن عمرو قوله وبمعناه قاله لي أبو بكر بن الحارث الفقيه عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ قال محمد بن ال
ووھم فيه القاسم وكان ضعيفا كثير الخطأ أخبرناه أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ثنا إسماعيل بن 

بد الرزاق أنا الثوري ومعمر عن محمد بن المنكدر عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا ع
قال إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شئ وكذلك رواه روح بن القاسم عن بن المنكدر ورواه أيوب السختياني عن بن 

ن سنان عن عبد الرحمن بن أبي ھريرة المنكدر من قوله لم يجاوز به وروى بن لھيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان ب
عن أبيه قال إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا وخالفه غير واحد فرووه عن أبي ھريرة فقالوا أربعين غربا ومنھم 
لي من قال أربعين دلوا قاله لي أبو بكر بن الحارث عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ قال الشيخ ورواه محمد بن يحيى الذھ

عن عمرو بن خالد عن بن لھيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن حريث عن أبي ھريرة قال أربعون دلوا من ماء ال 
ينجسه وإن اغتسل فيه الجنب واتبعه آخر وھذا أولى وبن لھيعة غير محتج به وقول من يوافق قوله من الصحابة قول رسول 

 ن يتبع وبا التوفيق هللا صلى هللا عليه و سلم في القلتين أولى أ

  باب قدر القلتين

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي ثنا مسلم بن خالد عن بن  -  1172
في الحديث  جريج بإسناد ال يحضرني ذكره أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقال

بقالل ھجر قال بن جريج وقد رأيت قالل ھجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا قال الشافعي كان مسلم يذھب إلى أن ذلك 
أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول خمس قرب ھو أكثر ما يسع قلتين وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب قال 

قربتين ونصفا فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره إال أن يظھر  الشافعي فاالحتياط أن تكون القلة
 في الماء منه ريح أو طعم أو لون قال وقرب الحجاز كبار فال يكون الماء الذي ال يحمل النجاسة إال بقرب كبار 

النيسابوري ح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن علي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر  -  1173
الرازي الحافظ أنا أبو علي زاھر بن أحمد ثنا أبو بكر عبد هللا بن محمد بن زياد النيسابوري أنا أبو حميد المصيصي أنا حجاج 

قال  إذا كان قال بن جريج أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي صلى هللا عليه و سلم 
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الماء قلتين لم يحمل نجسا وال بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل قالل ھجر قال قالل ھجر قال فأظن أن كل قلة تأخذ الفرقين زاد 
 أحمد بن علي في روايته والفرق ستة عشر رطال 

زھر السجستاني ثنا محمد بن وأخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن األ -  1174
يوسف يعني أبا حمة ثنا أبو قرة يعني موسى بن طارق عن بن جريج قال أخبرني محمد  فذكره قال محمد قلت ليحيى بن 
عقيل أي قالل قال قالل ھجر قال محمد فرأيت قالل ھجر فأظن كل قلة تأخذ قربتين كذا في كتاب شيخي قربتين وھذا أقرب 

لد واإلسناد األول أحفظ وهللا أعلم قال أبو أحمد الحافظ محمد ھذا الذي حدث عنه بن جريج ھو محمد بن مما قال مسلم بن خا
 يحيى يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل 

أخبرنا الشريف أبو الفتح ثنا عبد الرحمن الشريحي ثنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن الجعد أنا شريك عن أبي إسحاق  - 1175
 لسبيعي عن مجاھد قال  إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ قال قلت ما القلتين قال الجرتين ا

أخبرنا أبو حازم أنا أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن الماسرجسي أنبأ إسحاق يعني بن  - 1176
 اصم بن المنذر قال  القالل الخوابى العظام إبراھيم الحنظلي ثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن حماد بن زيد عن ع

أخبرنا أبو حازم أنا أبو أحمد ثنا أبو القاسم البغوي ثنا عبد هللا بن عمر قال قال عبد الرحيم يعني بن سليمان  سألنا  - 1177
 بن إسحاق يعني محمد بن إسحاق بن يسار عن القلتين فقال ھذه الجرار التي يستقى فيھا الماء والدواريق 

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن عبد هللا الوكيل ثنا الحسن بن عرفة قال سمعت  -  1178
ھشيما يقول القلتين يعني الجرتين الكبار وأخبرنا أبو حازم أنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو القاسم البغوي ثنا محمد بن إسماعيل 

 القلة الجرة  الحساني قال قال وكيع يعني ب

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الوليد ثنا أحمد بن محمد بن عمار ثنا محمد بن رافع قال قال يحيى بن آدم  القلة  - 1179
 الجرة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوھاب يعني بن  -  1180
طاء الخفاف أنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن ما لك عن ما لك بن صعصعة  عن النبي صلى هللا عليه و ع

سلم فذكر حديث المعراج وفيه ثم رفعت إلى سدرة المنتھى فحدث نبي هللا صلى هللا عليه و سلم أن ورقھا مثل آذان الفيلة وأن 
 ن من حديث بن أبي عروبة نبقھا مثل قالل ھجر مخرج في الصحيحي

  باب صفة بئر بضاعة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال  أما حديث بئر بضاعة فإن  - 1181
فيھا ريح فقيل للنبي بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيھا من األنجاس ما ال يغير لھا لونا وال طعما وال يظھر له 

صلى هللا عليه و سلم تتوضأ من بئر بضاعة وھي يطرح فيھا كذا وكذا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم مجيبا الماء ال ينجسه 
 شئ وبين أنه في الماء مثلھا إذ كان مجيبا عليھا 

قال قال قتيبة بن سعيد  سألت قيم بئر  وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني - 1182
بضاعة عن عمقھا فقال أكثر ما يكون فيھا الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود قدرت بئر بضاعة 

كانت  بردائي مددته عليھا ثم ذرعته فإذا عرضھا ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه ھل غير بناؤھا عما
 عليه فقال ال ورأيت فيھا ماء متغير اللون 

  



49 

 

   باب ما جاء في نزح زمزم

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا عبد هللا بن زياد ثنا أحمد بن منصور ثنا محمد بن عبد  - 1183
فمات فأمر به بن عباس فأخرج وأمر بھا أن هللا األنصاري ثنا ھشام عن محمد بن سيرين  أن زنجيا وقع في زمزم يعني 

تنزح قال فغلبتھم عين جاءتھم من الركن فأمر بھا فدست بالقباطي والمطارف حتى نزحوھا فلما نزحوھا انفجرت عليھم 
ورواه بن أبي عروبة عن قتادة أن زنجيا وقع في زمزم فأمرھم بن عباس بنزحه وھذا بالغ بلغھما فإنھما لم يلقيا بن عباس 

لم يسمعا منه ورواه جابر الجعفي مرة عن أبي الطفيل عن بن عباس ومرة عن أبي الطفيل نفسه أن غالما وقع في زمزم و
فنزحت وجابر الجعفي ال يحتج به ورواه بن لھيعة عن عمرو بن دينار وبن لھيعة ال يحتج به قال الزعفراني قال أبو عبد هللا 

 نا ما سمعنا بھذا الشافعي ال نعرفه عن بن عباس وزمزم عند

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا عبد هللا بن شيرويه قال سمعت أبا قدامة يقول سمعت سفيان يعني  - 1184
بن عيينة يقول  أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدا صغيرا وال كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا أنه وقع في زمزم ما 

حدا يقول نزح زمزم قال أبو عبيد وكذلك ال ينبغي ألن اآلثار قد جاءت في نعتھا أنھا ال تنزح وال تذم ال أدري أبو سمعت أ
قدامة حكاه عن أبي عبيد أو أبو الوليد الفقيه قال الزعفراني قال الشافعي لمخالفيه قد رويتم عن سماك بن حرب عن عكرمة 

لم أنه قال الماء ال ينجسه شئ أفترى أن بن عباس يروي عن النبي صلى هللا عليه عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و س
و سلم خبرا ويتركه إن كانت ھذه روايته وتروون عنه أنه توضأ من غدير يدافع جيفة وتروون عنه الماء ال ينجس فإن كان 

فعل وزمزم للشرب وقد يكون الدم ظھر شئ من ھذا صحيحا فھو يدل على أنه لم ينزح زمزم للنجاسة ولكن للتنظيف إن كان 
 على الماء حتى رئي فيه 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي  - 1185
يه و سلم توضأ بماء فقيل ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس  أن رسول هللا صلى هللا عل

 له استحمت به فالنة اآلن يعني امرأة من نسائه قال إن الماء ال ينجسه شئ 

وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي وزياد بن الخليل وعثمان بن عمر قالوا  - 1186
عن بن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى هللا عليه و سلم  ثنا مسدد ثنا أبو األحوص ثنا سماك بن حرب عن عكرمة 

في جفنة فجاء النبي صلى هللا عليه و سلم ليتوضأ أو ليغتسل فقالت يا رسول هللا إني كنت جنبا فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
 و سلم إن الماء ال يجنب 

براھيم بن عبد هللا أنبأ وكيع عن األعمش عن يحيى بن عبيد قال  أخبرنا أبو بكر بن الحسن أنا أبو جعفر بن دحيم ثنا إ - 1187
سألت بن عباس عن ماء الحمام فقال الماء ال يجنب وأخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى اإلسفرائيني أنا أبو بحر 

ال ينجس اإلنسان والماء البربھاري ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا زكريا عن الشعبي عن بن عباس قال أربع 
والثوب واألرض وقال أبو يحيى الحماني عن زكريا في ھذا الحديث أربع ال يجنبن أخبرناه أبو حازم ثنا أبو أحمد الحافظ أنا 

 أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبيد الطوابيقي ثنا سعيد بن أيوب ثنا أبو يحيى الحماني فذكره 

ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا وھب بن جرير ثنا شعبة عن يزيد  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ -  1188
الرشك عن معاذة عن عائشة أنھا قالت  ليست على الماء جنابة قال الزعفراني قال الشافعي ونحن نروي عن زيد بن ثابت 

 عن عمر قريبا منه  قولنا ونروي عن القاسم بن محمد أنه أمر رجال يغتسل في بئر عن جنابة ونروي

وأما األثر الذي أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي  -  1189
حكاية عن خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي  في الفارة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى 

قوي ألن أبا البختري لم يسمع عليا فھو منقطع قال الزعفراني قال أبو عبد هللا الشافعي روى بن أبي يحيى  تغلبھم فھذا غير
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عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال إذا وقعت الفارة في البئر فماتت فيھا نزح منھا دلو أو 
 ھذا أيضا منقطع دلوان يعني فإن تفسخت ينزح منھا خمسة أو سبعة و

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي في احتجاج من احتج باألثر عن علي وبن عباس  - 1190
قلت فيخالف ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى قول غيره قال ال قلت قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وبن عباس 

قال إذا وقعت الفارة في البئر تنزح منھا خمسة أو سبعة أدالء وزعمت أنھا ال تطھر إال بعشرين أو ثالثين زعمت أن عليا  
وزعمت أن بن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيھا وأنت تقول يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا وھذا عن علي وعن بن 

 عباس غير ثابت 

  باب طھارة الماء بنتن بال حرام خالطه

حدثنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن عبد هللا البغدادي ثنا محمد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا بن لھيعة ثنا  - 1191
أبو األسود عن عروة  في قصة أحد وما أصاب النبي صلى هللا عليه و سلم في وجھه قال وسعى علي بن أبي طالب إلى 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فقال رسول هللا صلى هللا المھراس فأتى بماء في مجنة فأراد 
 عليه و سلم ھذا ماء آجن فمضمض منه وغسلت فاطمة عن أبيھا الدم 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال  -  1192
ثني من ال أتھم عن عبيد هللا بن كعب بن ما لك قال  فلما انتھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى فم الشعب خرج علي حد

بن أبي طالب حتى مأل درقته من المھراس ثم جاء به إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليشرب منه فوجد له ريحا فعافه فلم 
على رأسه وھو يقول اشتد غضب هللا على من دمي وجه نبيه صلى هللا عليه و سلم يشرب منه وغسل عن وجھه الدم وصب 

ھكذا رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ورواه إسحاق بن إبراھيم الحنظلي عن وھب بن جرير عن أبيه عن بن إسحاق 
 موصول عن يحيى بن عباد بن عبد هللا بن الزبير عن عبد هللا بن الزبير عن أبيه وھو إسناد 

  جماع أبواب المسح على الخفين

  باب الرخصة في المسح على الخفين

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال أنا أبو العباس  -  1193
بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنا بن وھب قال وحدثنا بحر 

عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد هللا بن عمر عن سعد بن أبي وقاص  عن 
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه مسح على الخفين 

وس بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد - 1194
الدارمي ثنا أحمد بن صالح وھارون بن معروف أن عبد هللا بن وھب حدثھم عن عمرو فذكره  بإسناده مثله وزاد أن عبد هللا 
بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شيئا فال تسأل عنه غيره رواه 

 اري في الصحيح عن إصبغ بن الفرج عن بن وھب البخ

وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا علي بن عبد العزيز ثنا معلي بن أسد ثنا عبد العزيز  - 1195
يثا يرفعه بن المختار عن موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر عن أبي سلمة عن عبد هللا بن عمر عن سعد بن أبي وقاص حد

إلى النبي صلى هللا عليه و سلم في الوضوء على الخفين  أنه ال بأس بالوضوء على الخفين وحدث أبو سلمة أن عبد هللا بن 
عمر حدثه بذلك عن سعد بن أبي وقاص وأن عمر قال لعبد هللا كأنه يلومه حدثك سعد بن أبي وقاص حديثا ولم تأخذ به إذا 

 هللا عليه و سلم فال تبغ وراء حديثه حديثا ذكر البخاري إسناده حدثك سعد عن رسول هللا صلى 



51 

 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد هللا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا  - 1196
يل تفعل ھذا قال  نعم رأيت رسول أبو معاوية عن األعمش عن إبراھيم عن ھمام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فق

هللا صلى هللا عليه و سلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال األعمش قال إبراھيم كان يعجبھم ھذا الحديث ألن إسالم جرير 
كان بعد نزول المائدة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية ورواه البخاري عن آدم عن شعبة 

 ش عن األعم

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو الحسن محمد بن سنان القزاز ثنا عبد هللا بن داود  - 1197
عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ ومسح على الخفين وقال  ما يمنعني أن أمسح 

 ليه و سلم مسح قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما أسلمت إال بعد نزول المائدة وقد رأيت رسول هللا صلى هللا ع

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن األسدي بھمدان ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس  -  1198
هللا صلى هللا عليه و سلم إلى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا ثنا شعبة عن األعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال  مشى رسول 

بماء فجئته بماء فتوضأ ومسح على خفيه رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس ورواه مسلم من وجه آخر عن 
 األعمش 

يى بن بكير ثنا الليث قال بن أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا يح - 1199
عبيد وحدثنا إسماعيل بن الفضل ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراھيم عن نافع بن جبير عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيھا ماء 

يه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفيه رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد ورواه مسلم عن فصب عل
 قتيبة كالھما عن الليث بن سعد 

أخبرنا أبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف بن يعقوب ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان نا  -  1200
ح قال وحدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا أبو المغيرة ثنا األوزاعي ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  بشر بن بكر عن األوزاعي

أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم الصائغ بمرو أنا أبو الموجه أنا عبدان أنا عبد هللا بن المبارك أنا األوزاعي عن 
ر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال  رأيت رسول هللا صلى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعف

هللا عليه و سلم مسح على عمامته وخفيه لفظ حديث عبد هللا بن المبارك وفي الحديث اآلخرين أنه رأى رسول هللا صلى هللا 
عبد الرحمن وحرب بن عليه و سلم مسح على الخفين والعمامة رواه البخاري في الصحيح عن عبدان وكذلك رواه شيبان بن 

 شداد وأبان عن يحيى بن أبي كثير في المسح على الخفين ورواه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو 

أخبرناه أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن يحيى بن أبي  - 1201
الضمري قال  رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم يمسح على خفيه وقد ذكر البخاري  كثير عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية

 ھذه الروايات إشارة إليھا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري حدثنا بن نمير عن األعمش  - 1202
ن إبراھيم المزكي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا عيسى بن يونس ثنا وأخبرنا أبو عبد هللا أنا أبو الفضل محمد ب

األعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال حدثني بالل عن رسول هللا صلى هللا عليه 
ار لفظ حديث عيسى وفي حديث بن نمير و سلم قال  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ ومسح على الخفين والخم

بإسناده عن بالل أن النبي صلى هللا عليه و سلم توضأ ومسح على الخفين والعمامة رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن 
إبراھيم وكذلك رواه علي بن مسھر وأ بو معاوية عن األعمش وتابعھم على ذلك عبد الواحد بن زياد وأ بو إسحاق الفزاري 

بن فضيل ورواه الثوري عن األعمش فلم يذكر كعبا في إسناده وكذلك رواه شعبة في آخرين عن الحكم مرسال ورواه ومحمد 
 زائدة وعمار بن رزيق عن األعمش فذكرا فيه البراء بدل كعب ومن أقام إسناده ثقات وهللا أعلم 
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محمد بن عبد هللا األصبھاني ثنا أحمد بن مھران  أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا -  1203
األصبھاني ثنا علي بن قادم ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة وھو سليمان بن بريدة عن أبيه قال  رأيت رسول هللا 

ئا ما صلى هللا عليه و سلم توضأ مرة مرة ومسح على الخفين وصلى الصلوات كلھا بوضوء واحد فقال له عمر صنعت شي
 كنت تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر 

وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان  -  1204
فقال له بن بريدة عن أبيه قال  صلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه 

 عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا محمد بن  - 1205
حمن بن أبي نعم حدثني المغيرة بن شعبة أنه  سافر مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عبيد ثنا بكير بن عامر عن عبد الر

فدخل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم واديا فقضى حاجته ثم خرج فتوضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول هللا نسيت لم تخلع 
ح على الخفين عن عمر بن الخطاب وعلى بن الخفين قال كال بل أنت نسيت بھذا أمرني ربي عز و جل وروينا جواز المس

أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي أيوب األنصاري وأبي موسى 
األشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد هللا وعمرو بن العاصي وأنس بن ما لك وسھل بن سعد وأبي مسعود األنصاري 

ة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبي أمامة الباھلي وعبد هللا بن الحارث بن جزء والمغير
 وأبي زيد األنصاري رضي هللا عنھم أجمعين 

نبأ أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر الجراحي ثنا يحيى بن شاسوية ثنا عبد الكريم السكري ثنا وھب بن زمعة أ -  1206
علي الباشاني قال قال عبد هللا بن المبارك  ليس في المسح على الخفين عندنا خالف وأن الرجل ليسألنى عن المسح فارتاب به 
أن يكون صاحب ھوى بلغني عن أبي بكر محمد بن إبراھيم بن المنذر أنه قال عقيب ھذه الحكاية وذلك أن كل من روي عنه 

ه و سلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك قال الشيخ وإنما بلغنا كراھية من أصحاب رسول هللا صلى هللا علي
ذلك عن علي وعائشة وبن عباس أما الرواية فيه عن علي أنه قال سبق الكتاب المسح على الخفين ولم يرو ذلك عنه بإسناد 

بعلم ذلك على علي رضي هللا عنه وعلي أخبر عن موصول يثبت مثله وأما عائشة فإنھا كرھت ذلك ثم ثبت عنھا أنھا أحالت 
النبي صلى هللا عليه و سلم بالرخصة فيه أخبرنا بصحة ذلك أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو القاضي وأ بو الھيثم 

وية الضرير عن عتبة بن أبي خيثمة قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا أبو معا
األعمش عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن ھانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت إئت 
عليا فإنه أعلم بذلك منى فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال كأن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما 

ا رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب عن أبي معاوية وقال زيد بن أبي أنيسة ثنا الحكم بن عتيبة وليلة والمسافر ثالث
فذكر ھذا اإلسناد وقال فقالت عائشة ما لي بھذا علم ولكن إئت رجال فسله فھو أعلم قلت ومن ھو قالت علي بن أبي طالب إيته 

 فسله ثم ذكر نحوه 

أنا عبد هللا بن عمرو بن أحمد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو علي الروذباري  - 1207
عن شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت  إئت عليا فإنه كان يسافر مع رسول 

صلى هللا عليه و سلم يأمرنا بالمسح على خفافنا وأما  هللا صلى هللا عليه و سلم فأتيته فسألته فقال كنا إذا سافرنا مع رسول هللا
بن عباس رضي هللا عنه فإنه كرھه حين لم يثبت له مسح النبي صلى هللا عليه و سلم على الخفين بعد نزول المائدة فلما ثبت 

 له رجع إليه 

بأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد أخبرنا بصحة ذلك أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أن -  1208
بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني خصيف  أن مقسما مولى عبد هللا بن الحارث أخبره أن بن عباس 
أخبره قال كنت أنا عند عمر حين سأله سعد وبن عمر عن المسح على الخفين فقضى لسعد قال فقلت لسعد قد علمنا أن رسول 
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لى هللا عليه و سلم مسح على خفيه ولكن أقبل المائدة أم بعدھا ال يخبرك أحد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مسح هللا ص
 بعد المائدة فسكت عمر 

وأخبرنا أبو محمد أنا إسماعيل ثنا أحمد ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال  أنا عند  -  1209
إليه سعد وبن عمر في المسح على الخفين فقضى لسعد فقلت لو قلتم بھذا في السفر البعيد والبرد الشديد قال  عمر حين اختصم

فھذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد أن كان ينكره على اإلطالق وقد روي عنه أنه أفتى به للمقيم 
 والمسافر جميعا 

ن عبد هللا بن علي البيھقي ثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف بجرجان أنا أبو خليفة أخبرنا أبو الحسن علي ب - 1210
ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال  سألت بن عباس عن المسح على الخفين فقال للمسافر 

 ثالثة أيام ولياليھن وللمقيم يوم وليلة وھذا إسناد صحيح 

خبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا بن أ - 1211
فضيل عن فطر بن خليفة قال  قلت لعطاء يا أبا محمد إن عكرمة كان يقول كان بن عباس يقول سبق الكتاب المسح على 

على الخفين وإن خرجت من الخالء وكذلك رواه وكيع وغيره عن فطر الخفين قال كذب عكرمة كان بن عباس يقول امسح 
ويحتمل أن يكون بن عباس قال ما روي عنه عكرمة ثم لما جاءه التثبت عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه مسح بعد نزول 

 المائدة قال ما قال عطاء 

ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان عن األعمش عن إبراھيم عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب  - 1212
ھمام بن الحارث أن جريرا توضأ من مطھرة ومسح على خفيه قالوا تمسح على خفيك قال  إني رأيت رسول هللا صلى هللا 

جرير بعد  عليه و سلم يسمح على الخفين وكان ھذا الحديث يعجب أصحاب عبد هللا يعني بن مسعود ويقولون إنما كان إسالم
 نزول المائدة رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة 

أخبرنا أبو الطاھر الفقيه أنا أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوھاب ثنا إبراھيم بن عيسى ثنا بقية  -  1213
أ ومسح على خفيه فقلت له تمسح على خفيك قال حدثني إبراھيم بن أدھم ثنا مقاتل بن حيان قال نزلت بشھر بن حوشب فتوض

نزل بي جرير بن عبد هللا فتوضأ ومسح على خفيه فقلت له تمسح على خفيك قال نعم  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
م ما سمعت يمسح على خفيه قال قلت بعد نزول المائدة قال ما أسلمت إال بعد نزول المائدة قال أبو يحمد قال إبراھيم بن أدھ

 في المسح على الخفين بحديث أحسن من ھذا 

أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب وأ بو نصر أحمد بن علي بن أحمد القامي قاال ثنا أبو العباس األصم نا  - 1214
عن جرير بن  أبو أمية محمد بن إبراھيم الطرسوسي ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية عن إبراھيم عن مقاتل عن شھر بن حوشب

عبد هللا قال  رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم يمسح على خفيه فقالوا بعد نزول المائدة قال جرير إنما أسلمت بعد نزول 
 المائدة 

 باب مسح النبي صلى هللا عليه و سلم على الخفين في السفر والحضر جميعا 

وسف إمالء ثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان أنا أحمد بن يوسف قال أما السفر ففيما حدثنا أبو محمد عبد هللا بن ي -  1215
السلمي ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج حدثني بن شھاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة قال  كنا 

فتبرز ثم أتاني فسكبت على  مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في سفر فلما كان في بعض الطريق تخلف وتخلفت معه بإداوة
يديه فتوضأ وذلك عند صالة الصبح فلما غسل وجھه وأراد غسل ذراعيه ضاق كما جبته وعليه جبة شامية فأخرج يديه من 
تحت الجبة فغسل ذراعيه ثم توضأ فمسح على خفيه رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع عن 

 عبد الرزاق 
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وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ثنا إبراھيم بن إسحاق الحربي ثنا سريج بن  - 1216
النعمان ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراھيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال  ذھب 

اجته فقمت أسكب عليه الماء من إداوة في غزوة تبوك فغسل وجھه وذھب ليغسل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليقضى ح
ذراعيه فضاق عليه كما الجبة فأخرجھما من أسفل فغسلھما ثم مسح على خفيه رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير عن 

 الحافظ أخبرني أبو النضر الليث عن عبد العزيز ورواه مسلم من وجه آخر عن سعد وأما الحضر ففيما أخبرنا أبو عبد هللا
الفقيه ثنا أبو عبد هللا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو خيثمة عن األعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم فانتھى إلى سباطة قوم فبال قائما فتوضأ ومسح على خفيه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن 

 ه البخاري من وجه آخر عن األعمش يحيى وأخرج

وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام حدثني عبد الصمد حدثنا محمد بن طلحة عن  - 1217
األعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال  أتى النبي صلى هللا عليه و سلم سباطة قوم بالمدينة فبال قائما ثم دعا بطھور فتوضأ 

 لى خفيه ومسح ع

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو طاھر الفقيه وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا  - 1218
أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ عبد هللا بن نافع ثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن 

ن أسامة قال  دخل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم األسواف فذھب لحاجته ثم خرج قال أسامة فسألت بالال عطاء بن يسار ع
ما صنع قال بالل ذھب النبي صلى هللا عليه و سلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجھه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين قال 

فعي وفي حديث بالل دليل على أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الشيخ رحمه هللا تعالى األسواف حائط بالمدينة قال الشا
مسح على الخفين في الحضر ألن بالال حمل في الحضر قال الشيخ وحديث علي وغيره في التوقيت دليل على جواز المسح 

 على الخفين في الحضر 

رابي ثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن أبي وأخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنا أبو سعيد بن اإلع - 1219
يعفور العبدي  أنه رأى أنس بن ما لك في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه وروينا فيه عن عمر وسعد 

 بن أبي وقاص وبن عمر رضي هللا عنھم 

 باب التوقيت في المسح على الخفين 

بن عبد الجبار السكري ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى  - 1220
الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري أخبرني عمرو بن قيس المالئي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن 

خفين فقالت عليك بابن أبي طالب فإنه كان ھانئ  قال أتيت عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم اسألھا عن المسح على ال
يسافر مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فأتيت عليا فسألته فقال أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن نمسح ثالثا إذا 

 سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا 

بد هللا بن محمد ثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق فذكره أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا ع - 1221
بنحوه إال أنه قال فقال  جعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثالثة أيام ولياليھن للمسافر وليلة ويوما للمقيم وكان سفيان إذا 

 ذكر عمرا أثنى عليه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم الحنظلي 

حمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن وأخبرنا أبو م -  1222
محمد الزعفراني ثنا أبو معاوية الضرير ثنا األعمش عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن ھانئ قال  

ه كان يغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فسألته سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل علي بن أبي طالب فإن
فقال كنا نمسح على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثالثة أيام ولياليھن للمسافر ويوم وليلة للمقيم رواه مسلم في الصحيح 



55 

 

ا فذكره وأخرجه أيضا من عن زھير بن حرب عن أبي معاوية وقال في الحديث فقالت إئت عليا فإنه أعلم بذلك منى فأتيت علي
 حديث زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة 

أخبرنا أبو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنا الحسين بن يحيى بن عباس القطان أنبأ إبراھيم بن محشر  -  1223
ثنا عوف بن ما لك األشجعي  أن  ثنا ھشيم عن داود بن عمرو عن بشر بن عبيد هللا الحضرمي عن أبي إدريس الخوالني قال

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثالثة أيام ولياليھن للمسافر ويوم وليلة للمقيم وأخبرنا 
ال أبو أبو الحسن المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا ھشيم بن بشير فذكره بنحوه ق

 عيسى الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن ھذا الحديث فقال ھو حديث حسن 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان  - 1224
الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا ثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الوھاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد 

عليه و سلم سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثالثة أيام ولياليھن وللمقيم يوم وليلة وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه 
بير القرشي الكوفي أنا الحسن وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد هللا الحرفي ببغداد ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الز

بن علي بن عفان فذكره بمثله وھذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوھاب الثقفي عن المھاجر أبي مخلد ورواه زيد بن الحباب 
عنه عن خالد الحذاء فأما أن يكون غلطا منه أو من الحسن بن علي وأما أن يكون عبد الوھاب رواه على الوجھين جميعا 

 ماعة أولى أن تكون محفوظة ورواية الج

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن  -  1225
محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال  أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال 

أبتغي العلم فقال أن المالئكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضاء بما يطلب قلت حك في صدري المسح على ما جاء بك فقلت 
الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأتيتك أسألك ھل سمعت منه في ذلك شيئا 

كنا سفرا أو مسافرين أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليھن إال من  قال نعم كأن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأمرنا إذا
الجنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم ورواه معمر عن عاصم وزاد فيه مسح المقيم قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا يعني 

عسال وحديث بن أبي بكرة البخاري قلت وأي حديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين قال حديث صفوان بن 
 حسن قال الشيخ حديث شريح بن ھانئ عن علي أصح ما روي في ھذا الباب عند مسلم بن الحجاج رحمه هللا تعالى 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن أبي  - 1226
اني ثنا أبو الغريف عن صفوان بن عسال المرادي قال  بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم روق عطية بن الحارث الھمد

 سرية فذكر الحديث وفيه قال فليمسح أحدكم على خفيه إذا كان مسافرا ثالثة أيام ولياليھن وإذا كان مقيما فيوم وليلة 

الصفار ثنا عثمان بن عمرو الضبي ثنا مسدد ثنا أبو  أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد -  1227
عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراھيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد هللا الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  في المسح على الخفين للمسافر ثالثة أيام وللمقيم يوم 

عبد هللا الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة عن حماد عن أخبرنا أبو  - 1228
 إبراھيم عن األسود عن نباتة عن عمر قال  المسح للمسافر ثالثة أيام ولياليھن 

الجوھري ثنا علي بن  وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم الحافظ ثنا أبو نصر أحمد بن عمرو أنبأ سفيان بن محمد - 1229
الحسن ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه قال  يمسح الرجل على خفيه إلى ساعتھا من 
يومھا وليلتھا وبإسناده قال حدثنا سفيان حدثني سلمة بن كھيل عن إبراھيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد هللا بن 

 أيام للمسافر ويوم للمقيم قال الحارث فما أنزع خفي حتى آتي فراشي مسعود ثالثة 
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وأخبرنا عبد هللا بن يوسف ثنا أبو سعيد بن اإلعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق عن  -  1230
 ثالثا ويمسح عليه  عمرو بن الحارث بن المصطلق قال  خرجت مع عبد هللا بن مسعود إلى المدينة فلم ينزع الخف

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس األصم ثنا أبو غسان ما لك بن يحيى السوسي ثنا أبو بدر  - 1231
شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن ھانئ قال  سألت عائشة عن المسح 

 علي بن أبي طالب قال فسألته فقال يوم للمقيم وثالثة أيام للمسافر  على الخفين فقالت سل

أخبرنا أبو نصر بن عبد العزيز أنبأ أبو علي الرفاء أنا علي بن عبد العزيز ثنا خلف بن موسى بن خلف العمي ثنا  -  1232
ثة أيام ولياليھن للمسافر ويوم أبي عن قتادة عن موسى بن سلمة الھذلي قال  سألت بن عباس عن المسح على الخفين قال ثال

 وليلة للمقيم 

  باب ما ورد في ترك التوقيت

أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو غسان ما لك بن يحيى السوسي ثنا  - 1233
رة إبراھيم النخعي ومعنا إبراھيم التيمي فذكرنا شجاع بن الوليد حدثني زائدة بن قدامة قال سمعت منصورا يقول كنا في حج

المسح على الخفين فقال إبراھيم التيمي ثنا عمرو بن ميمون عن أبي عبد هللا الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال  جعل لنا رسول 
 هللا صلى هللا عليه و سلم ثالثا ولو استزدته لزادنا يعني المسح على الخفين للمسافر 

و محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور أخبرنا أب -  1234
ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن أبيه عن إبراھيم التيمي عن عمرو بن ميمون األودي عن أبي عبد هللا الجدلي عن خزيمة بن 

ن نمسح على الخفين يوما وليلة إذا أقمنا وثالثا إذا سافرنا وأيم هللا لو مضى ثابت قال  أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أ
السائل في مسئلته لجعلھا خمسا ورواه يحيى بن سعيد عن الثوري فقال في الحديث ولو استزدته لزادنا ورواه الحسن بن عبيد 

 هللا عن إبراھيم التيمي دون مسح المقيم 

ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن أخبرنا أبو الحسن المقرئ  - 1235
سليمان عن الحسن بن عبيد هللا عن إبراھيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد هللا الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن 

ة أيام ولياليھن قال ورأينا أنه لو استزاده لزاده أعرابيا  سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن المسح على الخفين فقال ثالث
وكذلك رواه عبد الواحد بن أبي زياد عن الحسن بن عبيد هللا ورواه سلمة بن كھيل عن إبراھيم التيمي فادخل بين عمرو بن 

لجدلي ولم يذكر ميمون وبين إبراھيم التيمي الحارث بن سويد وترك بين عمرو بن ميمون وبين خزيمة بن ثابت أبا عبد هللا ا
 ولو استزدته لزادنا 

أخبرناه أبو نصر بن عبد العزيز ثنا أبو الحسن علي بن الفضل الخزاعي أنبأ أبو شعيب الحراني ثنا علي بن عبد هللا  -  1236
ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كھيل قال سمعت إبراھيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون 

ن خزيمة بن ثابت أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  يمسح المسافر ثالثة أيام قال شعبة أحسبه قال ولياليھن ورواه ع
 الثوري عن سلمة فخالف شعبة في إسناده 

ن مھدي أخبرناه عمر بن عبد العزيز أنا علي بن الفضل الخزاعي أنا أبو شعيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا عبد الرحمن ب - 1237
عن سفيان بن سعيد عن سلمة بن كھيل عن إبراھيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد هللا قال  يمسح المسافر ثالثا قال 

 وقال الحارث ما أخلع خفي حتى آتي فراشي ورواه يزيد بن أبي زياد عن إبراھيم التيمي فخالفھم جميعا 
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ادة ثنا علي بن الفضل أنبأ أبو شعيب ثنا علي بن عبد هللا ثنا جرير بن أخبرناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قت -  1238
عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن إبراھيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عمر قال  يمسح المسافر على الخفين ثالثا 

 ن مسروق عن إبراھيم التيمي ورواه إبراھيم النخعي عن أبي عبد هللا الجدلي دون الزيادة التي رواھا منصور وسعيد ب

أخبرناه أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم  -  1239
وحماد عن إبراھيم عن أبي عبد هللا الجدلي عن خزيمة بن ثابت األنصاري عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال  في المسح 

لى الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليھن وكذلك رواه الحارث بن يزيد العكلي وأ بو معشر عن إبراھيم ع
النخعي قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن ھذا الحديث فقال ال يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في 

 الجدلي سماع من خزيمة وكان شعبة يقول لم يسمع إبراھيم النخعي من أبي المسح على الخفين ألنه ال يعرف ألبي عبد هللا
عبد هللا الجدلي حديث المسح قال الشيخ وقصة زائدة عن منصور تدل على صحة ما قال شعبة وقد مضت في أول الباب 

ة بن ثابت عن النبي ورواه ذواد بن علبة الحارثي وھو ضعيف عن مطرف عن الشعبي عن أبي عبد هللا الجدلي عن خزيم
 صلى هللا عليه و سلم قال يمسح المسافر ثالثة أيام ولو استزدناه لزادنا 

أخبرنا أبو نصر بن عبد العزيز ثنا علي بن الفضل الخزاعي أنا أبو شعيب ثنا علي يعني بن المديني ثنا شھاب بن  - 1240
محمد بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد هللا بن جعفر بن عباد نا ذواد بن علبة ح وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن 

درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني سعيد بن عفير ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي 
قلت يا رسول زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صلى في بيته قال ف

هللا أمسح على الخفين قال فقال نعم قلت يوما قال ويومين قلت ويومين قال وثالثة قلت وثالثة يا رسول هللا قال نعم ما بدا لك 
قال يعقوب أبي بن عمارة األنصاري ويقال بن عمارة بكسر العين قال الشيخ وقد رواه عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى 

 ادة بن نسي في إسناده وقال في الحديث قال نعم وما شئت بن أيوب دون ذكر عب

أخبرناه أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يحيى بن معين ثنا عمرو بن الربيع  فذكره وزاد فيه  -  1241
ن ذكر أيوب في إسناده ورواه قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع النبي صلى هللا عليه و سلم القبلتين وقد قيل عن عمرو دو

سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب كما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو األحمسي بالكوفة 
أنا الحسين بن حميد بن الربيع حدثني أبو عبيد القاسم بن سالم مولى خزاعة ثنا سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب قال 

ي عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة كذا قال أبو عبيد بالكسر حدثن
قال صلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في بيت عمارة القبلتين فقال يا رسول هللا أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال 

يا رسول هللا قال نعم حتى عد سبعا ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نعم ما بدا  نعم قال ويومين قال ويومين قال وثالثا
لك ھكذا في روايتنا وقيل عن بن أبي مريم في ھذا اإلسناد عن عبد الرحمن بن يزيد وقد قيل في ھذا اإلسناد غير ھذا أخبرنا 

تاني قد أختلف في إسناده وليس بالقوي وأخبرنا أبو بكر بن أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجس
الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ قال ھذا إسناد ال يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختالفا كثيرا وعبد الرحمن 

 ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجھولون كلھم وهللا أعلم 

نا علي بن محمد المصري ثنا المقدام بن داود وأخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا أخبرنا أبو الحسن بن بشران أ -  1242
الحافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني ثنا عبد الغفار بن داود الحراني أنا حماد بن سلمة عن عبد 

هللا عليه و سلم قال  إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيھما هللا بن أبي بكر وثابت عن أنس بن ما لك أن رسول هللا صلى 
 وليمسح عليھما ثم ال يخلعھما إن شاء إال من جنابة 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن  - 1243
اد عن زبيد بن الصلت قال سمعت عمر يقول  إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح موسى ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زي

عليھما وليصل فيھما وال يخلعھما إن شاء إال من جنابة قال وحدثنا حماد بن سلمة عن عبد هللا بن أبي بكر وثابت عن أنس عن 
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بن موسى قال الشيخ وقد تابعه في الحديث  النبي صلى هللا عليه و سلم مثله قال بن صاعد وما علمت أحدا جاء به إال أسد
 المسند عبد الغفار بن داود الحراني وليس عند أھل البصرة عن حماد وليس بمشھور وهللا أعلم 

فأما عمر بن الخطاب فالرواية عنه في ذلك مشھورة وذلك فيما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن  -  1244
صر بن سابق الخوالني ثنا بشر بن بكر ثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجھني يعقوب ثنا بحر بن ن

قال  خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب فقال متى أولجت خفيك في رجليك قلت يوم 
 الجمعة قال فھل نزعتھما قلت ال قال أصبت السنة 

و زكريا بن أبي إسحاق وأ بو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن وأخبرنا أب -  1245
عبد الحكم أنبأ بن وھب قال وثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك بن لھيعة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد 

سمع علي بن رباح اللخمي يخبر أن عقبة بن عامر الجھني قال  عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد هللا بن الحكم البلوي أنه 
قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلى خفان لي جرمقانيان غليظان فنظر إليھما عمر فقال كم لك منذ لم تنزعھما 

بي حبيب وقال فيه قال قلت لبستھما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان قال أصبت ورواه مفضل بن فضالة عن يزيد بن أ
 أصبت السنة 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير ثنا مفضل بن فضالة عن يزيد  - 1246
بن أبي حبيب عن عبد هللا بن الحكم البلوي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر عن عمر  مثله وقال أصبت السنة وقد روينا 

بن الخطاب رضي هللا عنه التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى هللا عليه و سلم في  عن عمر
 التوقيت وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشھورة أولى وقد روي عن بن عمر أنه كان ال يوقت فيه وقتا 

 بن الحسن القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا أخبرناه محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني عبد هللا -  1247
ھشام بن حسان عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  أنه كان ال يوقت في المسح على الخفين وقتا وبمعناه رواه عبد 

بن عباس التوقيت وقولھم يوافق  هللا بن رجاء عن عبيد هللا بن عمر وقد روينا عن عمر وعلي وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا
السنة التي ھي أشھر وأكثر واألصل وجوب غسل الرجلين فالمصير إليه أولى وبا التوفيق قال أبو علي الزعفراني رجع أبو 

 عبد هللا الشافعي إلى التوقيت في المسح عندنا ببغداد قبل أن يخرج منھا 

  باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطھارة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال حدثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن  -  1248
عبد هللا أنا جعفر بن عون ثنا زكريا بن أبي زائدة ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب إمالء ثنا 

عيسى الھاللي ثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال  كنت مع علي بن الحسن بن أبي 
النبي صلى هللا عليه و سلم في سفر فقال معك ماء قلت نعم قال فنزل عن راحلته ثم مشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم 

ن صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منھا حتى أخرجھما من جاء فأفرغت عليه من اإلداوة فغسل يديه ووجھه وعليه جبة م
أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أھويت ألنزع خفيه فقال دعھما فإني أدخلتھما طاھرتين فمسح عليھما لفظ حديث 

ريا وكذلك رواه أبي نعيم ورواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ورواه مسلم عن محمد بن عبد هللا بن نمير عن أبيه عن زك
 عبد هللا بن أبي السفر عن عامر الشعبي مختصرا 

وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أبو بكر بن محمويه العسكري ثنا عيسى بن غيالن ثنا يحيى بن صالح ثنا موسى بن  -  1249
ال فقلت أال أنزع خفيك يا اعين عن إسماعيل ھو بن أبي خالد عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه فذكر معناه إلى ان ق

رسول هللا قال  إني قد أدخلتھما طاھرتين لم أجنب بعد وحدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن 
زياد أنبأ سعدان بن نصر المخرمي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر 

يان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد عن حمزة بن المغيرة عن أبيه قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في سفر ثنا سف
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فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيھا الناس فتخلفت ومعي ماء فقضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حاجته ثم رجع فصببت 
جبة رومية فضاق كمھا فأدخل يده من أسفل فغسل يديه ومسح برأسه ومسح عليه ماء فغسل وجھه ثم ذھب يغسل يديه وعليه 

على خفيه قال سفيان وزاد فيه حصين عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال قلت يا رسول هللا صلى هللا عليك أتمسح 
 على خفيك قال إني أدخلتھما وھما طاھرتان 

ي المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق اإلسفرائيني ثنا يوسف بن يعقوب أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عل - 1250
القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الوھاب يعني بن عبد المجيد الثقفي ثنا المھاجر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 

ما وليلة إذا تطھر ولبس خفيه أن يمسح عن النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه رخص للمسافر ثالثة أيام ولياليھن وللمقيم يو
 عليھما 

وأخبرنا أبو حازم الحافظ قال ثنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بندار يعني محمد بن  - 1251
خلد عن عبد بشار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان قالوا ثنا عبد الوھاب بن عبد المجيد ثنا المھاجر بن مخلد أبو م

الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه رخص للمسافر ثالثة أيام ولياليھا وللمقيم يوما وليلة إذا 
تطھر فلبس خفيه أن يمسح عليھما وھكذا رواه مسدد وعمرو بن علي وأ بو موسى محمد بن المثنى والعباس بن يزيد عن عبد 

افعي عن عبد الوھاب إال أن الربيع شك في قوله إذا تطھر فلبس خفيه فجعله من قول الشافعي وھو الوھاب وكذلك رواه الش
 في الحديث 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأ بو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قاال ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا بن  -  1252
فظ له قاال ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن صاعد ثنا زھير بن محمد والحسن بن أبي الربيع والل

حبيش قال  جئت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك فقلت جئت أطلب العلم قال فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 
بما يصنع قال جئت أسألك عن  و سلم يقول ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إال وضعت له المالئكة أجنحتھا رضاء

المسح على الخفين قال نعم كنت في الجيش الذي بعثھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناھما على طھر ثالثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا وال نخلعھما من بول وال غائط وال نوم وال نخلعھما إال من جنابة قال 
وسمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته سبعون سنة ال يغلق حتى تطلع الشمس 

 من نحوه 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا الشاماتي يعني جعفر بن أحمد ثنا يوسف بن موسى وحوثرة بن  - 1253
مة ثنا أبو روق ثنا أبو الغريف عن صفوان بن عسال المرادي قال  بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم محمد قاال ثنا أبو أسا

 في سرية وقال ليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه إذا أدخلھما طاھرتين ثالثة أيام ولياليھن وليمسح المقيم يوما وليلة 

بن عمر بن أحمد بن شوذب المقرئ بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا حسين بن  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ عبد هللا -  1254
علي الجعفي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن ھانئ قال أتيت 

ى هللا عليه و سلم فأتيته فقلت إنا عائشة اسألھا عن المسح على الخفين فقالت  إئت عليا فإنه قد كان يسافر مع رسول هللا صل
نكون في أرض باردة وثلوج كثيرة فما ترى في الخفين قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول للمسافر ثالثة أيام 

 ليلى  ولياليھن وللمقيم يوم وليلة يمسح على خفيه إذا أدخلھما وقدماه طاھرتان تفرد بھذه الرواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي

أخبرنا أبو محمد بن يوسف ثنا أبو سعيد بن اإلعرابي ح وأخبرنا علي بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد  - 1255
الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار قال سمعت بن عمر يقول  سألت عمر بن الخطاب أيتوضأ 

 أدخلھما وھما طاھرتان أحدنا ورجاله في الخفين قال نعم إذا 
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  باب الخف الذي مسح عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد هللا بن موسى أنا  - 1256
بكر المروزي ثنا أبو نعيم ثنا دلھم بن صالح عن حجير بن دلھم بن صالح وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس ثنا إبراھيم بن 

عبد هللا عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال  أھدى النجاشي إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خفين ساذجين أسودين فلبسھما 
 عليه و سلم خفين أسودين ومسح عليھما لفظ حديث أبي نعيم وفي حديث عبيد هللا أن النجاشي أھدى إلى رسول هللا صلى هللا

 ساذجين فتوضأ ومسح عليھما 

وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس ثنا العباس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن الشيباني عن الشعبي عن  - 1257
ن شعبة يا مغيرة المغيرة بن شعبة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ ومسح على خفيه قال فقال رجل عند المغيرة ب

ومن أين كان للنبي صلى هللا عليه و سلم خفان قال فقال المغيرة أھداھما إليه النجاشي قال الشيخ والشعبي إنما روي حديث 
 المسح عن عروة بن المغيرة عن أبيه وھذا شاھد لحديث دلھم بن صالح وهللا أعلم 

بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا يحيى بن معين ثنا عبد الرزاق قال   أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد - 1258
سألت معمرا عن الخرق يكون في الخف فقال إذا خرج من مواضع الوضوء شئ فال تمسح عليه واخلع قال وحدثنا عبد 

جرين واألنصار مخرقة الرزاق قال سمعت الثوري يقول امسح عليھا ما تعلقا بالقدم وإن تخرقا قال وكانت كذلك خفاف المھا
 مشققة قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال  - 1259
سلم  في المحرم ال يلبس خفين إال لمن ال أنبأ الشافعي ثنا بن عيينة عن الزھري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و 

يجد النعلين فليقطعھما حتى يكونا أسفل من الكعبين مخرج في الصحيحين أخبرنا أبو عبد هللا قال قال أبو الوليد الفقيه فيه داللة 
 على أن الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس بخف يجوز المسح عليه 

  باب ما ورد في الجوربين والنعلين

أخبرنا أبو طاھر الفقيه وأ بو محمد بن يوسف قاال ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن بن أبي  -  1260
عيسى الدرابجردي ثنا أبو عاصم ثنا سفيان عن أبي قيس عن ھزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة  أن النبي صلى هللا 

 عليه و سلم مسح على جوربيه ونعليه 

أخبرنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن محفوظ الفقيه الجنزروذي ثنا أبو محمد يحيى بن منصور ثنا محمد بن أحمد  - 1261
بن أنس ثنا أبو عاصم  فذكره بنحوه قال أبو محمد رأيت مسلم بن الحجاج ضعف ھذا الخبر وقال أبو قيس األودي وھزيل بن 

ن رووا ھذا الخبر عن المغيرة فقالوا مسح على الخفين وقال ال نترك ظاھر شرحبيل ال يحتمالن ھذا مع مخالفتھما األجلة الذي
القرآن بمثل أبي قيس وھزيل فذكرت ھذه الحكاية عن مسلم ألبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي فسمعته يقول علي بن 

ي لو حدثتني بحديث أبي قيس عن شيبان يقول سمعت أبا قدامة السرخسي يقول قال عبد الرحمن بن مھدي قلت لسفيان الثور
ھزيل ما قبلته منك فقال سفيان الحديث ضعيف أو واه أو كلمة نحوھا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد محمد بن موسى 
قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت عبد هللا بن أحمد بن حنبل يقول حدثت أبي بھذا الحديث فقال أبي ليس يروي 

ا إال من حديث أبي قيس قال أبي أن عبد الرحمن بن مھدي أن يحدث به يقول ھو منكر أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا ھذ
الحسن بن محمد اإلسفرائيني أنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه 

ل البصرة ورواه ھزيل بن شرحبيل عن المغيرة إال أنه قال ومسح على الجوربين عن المغيرة أھل المدينة وأھل الكوفة وأھ
 وخالف الناس 
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أخبرنا عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ثنا أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن األزھر ثنا المفضل بن  - 1262
ال الناس كلھم يروونه على الخفين غير أبي قيس أخبرنا غسان قال  سألت أبا زكريا يعني يحيى بن معين عن ھذا الحديث فق

أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال كان عبد الرحمن بن مھدي ال يحدث بھذا الحديث ألن المعروف عن 
ألشعري عن النبي المغيرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم مسح على الخفين قال أبو داود وروي ھذا أيضا عن أبي موسى ا

 صلى هللا عليه و سلم وليس بالمتصل وال بالقوي 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أحمد الشاماتي ثنا محمد بن رافع ثنا المعلى بن منصور  -  1263
سى قال  رأيت رسول هللا صلى ثنا عيسى بن يونس عن أبي سنان عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي مو

هللا عليه و سلم يمسح على الجوربين والنعلين قال الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى وعيسى بن سنان 
ضعيف ال يحتج به أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول 

 سنان ضعيف عيسى بن 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن بالويه ثنا محمد بن غالب ثنا عبد هللا بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة  -  1264
عن أبي الورقاء سمع رجال من قومه يقال له عبد هللا بن كعب  يقول رأيت عليا بال ثم مسح على الجوربين والنعلين ورواه 

برقان بن عبد هللا عن كعب بن عبد هللا قال رأيت عليا بال وتوضأ ثم مسح على نعليه وجوربيه أخبرنا محمد إسرائيل عن الز
بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا إسرائيل فذكره وكذلك رواه الثوري 

 عن الزبرقان 

حافظ أخبرني عبد هللا بن الحسن ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم عن شعبة عن منصور قال وأخبرنا أبو عبد هللا ال - 1265
 سمعت خالد بن سعد يقول  رأيت أبا مسعود األنصاري يمسح على الجوربين والنعلين 

عن وأخبرنا علي بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن األعمش  - 1266
 إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال  رأيت البراء بن عازب بال ثم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين ثم صلى 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الطيب محمد بن عبد هللا الشعري ثنا محمش بن عصام ثنا حفص بن عبد هللا  - 1267
ش أظنه عن سعيد بن عبد هللا أنه قال  رأيت أنس بن ما لك أتى الخالء حدثني إبراھيم بن طھمان عن سفيان الثوري عن األعم

فتوضأ ومسح على قلنسية بيضاء مزرورة وعلى جوربين أسودين مرعزين ورفعه بعض الضعفاء وليس بشئ وروي في 
ب وبن المسح على الجوربين عن أبي أمامة وسھل بن سعد وعمرو بن حريث قال أبو داود وروي ذلك عن عمر بن الخطا

عباس وكان األستاذ أبو الوليد رحمه هللا تعالى يؤول حديث المسح على الجوربين والنعلين على أنه مسح على جوربين منعلين 
 ال أنه جورب على االنفراد ونعل على االنفراد 

علي الروذباري ثنا أبو  أخبرنا بذلك عنه أبو عبد هللا الحافظ وقد وجدت ألنس بن ما لك أثرا يدل على ذلك أخبرنا أبو -  1268
طاھر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا محمد بن عبد هللا المنادي ثنا يزيد بن ھارون ثنا عاصم األحول عن راشد بن نجيح 

 قال  رأيت أنس بن ما لك دخل الخالء وعليه جوربان أسفلھما جلود وأعالھما خز فمسح عليھما 

  باب ما ورد في المسح على النعلين

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الخليل ثنا أبو أحمد بن عدي ثنا محمد بن بشر القزاز ثنا أبو عمير ثنا رواد عن  -  1269
سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ مرة مرة ومسح على 

ن الثوري بمناكير ھذا أحدھا والثقات رووه عن الثوري دون ھذه اللفظة وروي نعليه ھكذا رواه رواد بن الجراح وھو ينفرد ع
 عن زيد بن الحباب عن الثوري ھكذا وليس بمحفوظ 
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أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني ثنا إبراھيم بن أحمد بن عمر الوكيعي حدثني أبي ثنا زيد  - 1270
بإسناده  أن النبي صلى هللا عليه و سلم مسح على النعلين والصحيح رواية الجماعة ورواه عبد بن الحباب ثنا سفيان فذكره 

العزيز الدراوردي وھشام بن سعد عن زيد بن أسلم فحكيا في الحديث رشا على الرجل وفيھا النعل وذلك يحتمل أن يكون 
عمر ومحمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم غسلھا في النعل فقد رواه سليمان بن بالل ومحمد بن عجالن وورقاء بن 

فحكوا في الحديث غسله رجليه والحديث حديث واحد والعدد الكثير أولى بالحفظ من عدد اليسير مع فضل حفظ من حفظ فيه 
 الغسل بعد الرش على من لم يحفظه 

دد وعباد بن موسى قاال ثنا ھشيم عن يعلى بن وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مس -  1271
عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي قال  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ ومسح على 

ثقفي نعليه وقدميه وقال مسدد أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ورواه حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس ال
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ ومسح على نعليه وھو منقطع أخبرناه أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا 
يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن سلمة فذكره وھذا اإلسناد غير قوي وھو يحتمل ما احتمل الحديث األول 

 سل الرجلين في النعلين والذي يدل على أن المراد به غ

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا يحيى بن منصور ثنا محمد بن عبد السالم ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ما لك  -  1272
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد هللا بن عمر  يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا 

حابك يصنعھا قال ما ھن فذكرھن وقال فيھن رأيتك تلبس النعال السبتية قال أما النعال السبتية فإني رأيت رسول هللا من أص
صلى هللا عليه و سلم يلبس النعال التي ليس فيھا شعر ويتوضأ فيھا فأنا أحب أن البسھا ورواه البخاري في الصحيح عن عبد 

يحيى بن يحيى وكذلك رواه جماعة عن سعيد المقبري ورواه بن عيينة عن بن هللا بن يوسف عن ما لك ورواه مسلم عن 
 عجالن عن المقبري فزاد فيه ويمسح عليھا 

أخبرناه أبو بكر بن علي الحافظ أنا إبراھيم بن عبد هللا ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا  -  1273
ن عبيد بن جريج قال قيل البن عمر  رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يصنعه غيرك قال سفيان ثنا محمد بن عجالن عن سعيد ع

وما ھو قال رأيناك تلبس ھذه النعال السبتية قال أني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يلبسھا ويتوضأ فيھا ويمسح عليھا 
ل ويمسح عليھما كما مسح بناصيته وعلى عمامته وهللا وھذه الزيادة إن كانت محفوظة فال ينافي غسلھما فقد يغسلھما في النع

 أعلم 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوھاب أنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن حبيب بن  -  1274
يان عن سلمة بن كھيل أبي ثابت عن زيد بن وھب قال  بال علي وھو قائم ثم توضأ ومسح على النعلين وبإسناده قال ثنا سف

 عن أبي ظبيان قال بال علي وھو قائم ثم توضأ ومسح على النعلين ثم خرج فصلى الظھر 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن األعمش  - 1275
بال قائما حتى أدعى فأتى بكوز من ماء فغسل يديه واستنشق  عن أبي ظبيان قال  رأيت علي بن أبي طالب بالرحبة

وتمضمض وغسل وجھه وذراعيه ومسح برأسه ثم أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته ثم 
ل إذا رأيت أبا مسح على نعليه ثم أقيمت الصالة فخلع نعليه ثم تقدم فأم الناس قال بن نمير قال األعمش فحدثت إبراھيم قا

ظبيان فأخبرني فرأيت أبا ظبيان قائما في الكناسة فقلت ھذا أبو ظبيان فأتاه فسأله عن الحديث والمشھور عن علي رضي هللا 
عنه أنه غسل رجليه حين وصف وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو ال يخالف النبي صلى هللا عليه و سلم فأما 

مول على غسل الرجلين في النعلين والمسح على النعلين ألن المسح رخصة لمن تغطت رجاله مسحه على النعلين فھو مح
بالخفين فال يعد أنھا موضعھا قال واألصل وجوب غسل الرجلين إال ما خصته سنة ثابتة أو إجماع ال يختلف فيه وليس على 

 المسح على النعلين وال على الجوربين واحد منھما وهللا أعلم 
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  على الموقين والموق ھو الخف إال أن من أجاز المسح على الجرموقين احتج به باب المسح

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن األسدي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا  - 1276
معاذ العنبري ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي بكر بن  شعبة ح قال وأخبرنا محمد بن جعفر العدل ثنا يحيى بن محمد ثنا عبد هللا بن

حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبد هللا مولى بني تيم بن مرة يحدث عن أبي عبد الرحمن أنه شھد عبد الرحمن بن عوف 
يسأل بالال عن وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  كان يخرج يقضى حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على 

 امته وموقيه وقال غيره تميم بن مرة عم

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن نصير الصوفي ثنا علي بن عبد العزيز نا الحسن  - 1277
بن الربيع ثنا أبو شھاب الحناط عن عاصم األحول عن أنس بن ما لك  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يمسح على 

 وقين والخمار الم

  باب خلع الخفين وغسل الرجلين في الغسل من الجنابة

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا  -  1278
صدري من المسح على الخفين ھل عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال قلت له أنه قد حك في 

سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيه شيئا قال نعم  أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا كنا سفرا أو مسافرين 
 أن ال نخلع خفافنا ثالثة أيام ولياليھن من غائط وال بول وال نوم إال من الجنابة 

 باب من خلع خفيه بعد ما مسح عليھما 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا الشاماتي يعني جعفر بن أحمد أنا األشج يعني أبا سعيد ثنا عبد  -  1279
السالم بن حرب ثنا يزيد بن عبد الرحمن وھو الداالني عن يحيى بن إسحاق عن سعيد بن أبي مريم عن رجل من أصحاب 

 جل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعھما قال يغسل قدميه النبي صلى هللا عليه و سلم  في الر

وأخبرنا أبو بكر إبراھيم الفارسي أنبأ إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل  -  1280
يد أم ال وال سعيد من البخاري ثنا أبو نعيم ثنا عبد السالم  فذكره بمعناه قال البخاري وال نعرف أن يحيى سمع عن سع

 أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم 

أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي طاھر الدقاق ببغداد ثنا علي بن محمد القرشي ثنا الحسن بن علي بن عفان  -  1281
يه عن النبي صلى هللا عليه ثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الوھاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أب

 و سلم  في قصة المسح قال وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه ويذكر عن عطاء مثل ذلك 

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إسحاق بن خلدون ثنا الھيثم بن  - 1282
بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراھيم عن علقمة واألسود  في الرجل يتوضأ ويمسح على جميل ثنا عبيد هللا بن عمرو عن زيد 

خفيه ثم يخلعھما قاال يغسل رجليه ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراھيم نفسه وروي عن الحكم وغيره عن إبراھيم يصلي 
 وال يغسل قدميه وھو قول الحسن وروي عن إبراھيم شئ ثالث 

سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي ثنا إسحاق بن إبراھيم بن يونس ثنا محمد بن يزيد المستملي ثنا حيوة أخبرناه أبو  -  1283
بن شريح عن مروان عن األعمش عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراھيم قال  إذا مسح على خفيه ثم خلعھما 

 خلع وضوءه 
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عباس بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال سمعت أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو ال - 1284
األوزاعي يقول  سألت الزھري عن رجل توضأ فأدخل رجليه الخفين طاھرتين ثم أحدث فمسح عليھما ثم نزعھما أيغسلھما أم 

كتاب أبي حنيفة وبن يستأنف وضوءه قال بل يستأنف وضوءه قال الشيخ ويروى عن مكحول مثل ذلك وحدثناه الشافعي في 
أبي ليلى على تفريق الوضوء وقد مضت اآلثار فيه في بابه وروينا عن الشعبي عن الشافعي في رجل دخل خفه حصاة قال 

 يتوضأ وإنما أرادوا وهللا أعلم ينزع خفه إلخراج الحصاة ويتوضأ 

يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عمر بن  أخبرنا علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن - 1285
رديح ثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال  غزونا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمرنا 

 بالمسح على الخفين ثالثة أيام ولياليھا للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي 

  باب كيف المسح على الخفين

م أخبرنا أبو الحسن العالء بن محمد بن أبي سعيد اإلسفرائيني بھا ثنا أبو سھل بشر بن أحمد اإلسفرائيني بھا ثنا أبو  -  1286
يعلى ثنا الحكم بن موسى ثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن 

 لنبي صلى هللا عليه و سلم  أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله ا

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه وأ بو عبد الرحمن السلمي قاال ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا عبد هللا  - 1287
ن حيوة عن كاتب المغيرة عن مغيرة بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد ثنا رجاء ب

بن شعبة قال  وضأت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في غزوة تبوك فمسح على أعلى الخف وأسفله كذا قال في ھذا اإلسناد 
ن ثنا رجاء بن حيوة وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني ثنا داود ب

رشيد فذكره بمعناه وقال عن رجاء أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود ثنا موسى بن مروان الرقي 
ومحمود بن خالد الدمشقي قاال ثنا الوليد فذكره بمعناه وقال عن رجاء بن حيوة قال أبو داود يروي أن ثورا لم يسمع ھذا 

بن الحارث الفقيه قال قال علي بن عمر الحافظ رواه بن المبارك عن ثور وقال حدثت عن الحديث من رجاء وأخبرنا أبو بكر 
رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال ليس فيه المغيرة قال الشيخ وھكذا ذكره أبو عيسى 

 عن البخاري وأبي زرعة الرازي 

أنا أبو الوليد الفقيه ثنا مكي بن عبدان ثنا عمار بن رجاء ثنا زيد بن حباب ثنا سفيان أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ  - 1288
الثوري عن بن جريج عن نافع عن بن عمر  أنه كان يمسح على ظھر الخف وباطنه قال وحدثنا عمار ثنا زيد ثنا عبد هللا 

 العمري عن نافع عن بن عمر مثله 

وأ بو نصر بن عبد العزيز قاال أنا أبو عمرو بن بجيد ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي  - 1289
بكير ثنا ما لك عن بن شھاب  أنه كان يقول يضع الذي يمسح على الخفين يدا من فوق الخف ويدا من تحت الخف ثم يمسح 

 قال ما لك وذلك أحب ما سمعت إلي في مسح الخفين 

  ر الخفينباب االقتصار بالمسح على ظاھ

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أبي الزناد عن  - 1290
أبيه عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة  أن النبي صلى هللا عليه و سلم مسح على ظاھر خفيه وكذا رواه أبو داود 

حمن بن أبي الزناد وكذلك رواه إسماعيل بن موسى عن بن أبي الزناد ورواه سليمان بن داود الھاشمي الطيالسي عن عبد الر
 ومحمد بن الصباح وعلي بن حجر عن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة وهللا أعلم 
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فيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن أشعث وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن س - 1291
عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بال ثم جاء حتى توضأ ثم مسح على خفيه 

أصابع  ووضع يده اليمنى على خفه األيمن ويده اليسرى على خفه األيسر ثم مسح أعالھما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على الخفين 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العالء ثنا حفص بن غياث عن األعمش  - 1292
رأيت رسول عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال  لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعاله وقد 

 هللا صلى هللا عليه و سلم يمسح على ظاھر خفيه 

وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن الفضل بن جابر السقطي ثنا إبراھيم بن زياد أنا حفص  - 1293
اله ولقد رأيت رسول هللا بن غياث فذكره بإسناده قال قال علي  لو كان دين هللا بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أع

 صلى هللا عليه و سلم يمسح ھكذا بأصابعه 

وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا يزيد بن عبد  - 1294
يت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم العزيز عن األعمش ھذا الحديث قال  ما كنت أرى باطن القدمين إال أحق بالمسح حتى رأ

 يمسح على ظھر خفيه 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الطيب محمد بن عبد هللا الشعيري ثنا محمش بن عصام ثنا حفص بن عبد هللا  -  1295
طن القدمين حدثني إبراھيم بن طھمان عن أبي إسحاق عن عبد خير الخيواني عن علي بن أبي طالب قال  كنت أرى أن با

أحق بالمسح من ظاھرھما حتى رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ ومسح على ظھر قدميه على خفيه وفي كل ھذه 
الروايات المقيدات بالخفين داللة على اختصار وقع فيما أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو محمد بن شوذب المقرئ بواسط ثنا 

عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد خير قال رأيت عليا توضأ ومسح ثم قال لوال  شعيب بن أيوب ثنا أبو نعيم
أني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمسح على ظھر القدمين لرأيت أن أسفلھما أو باطنھما أحق بذلك وكذلك رواه أبو 

فھذا وما روي في معناه إنما أريد به قدما الخف  السوداء عن بن عبد خير عن أبيه وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح
بدليل ما مضى وبدليل ما روينا عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي في وصفه وضوء النبي صلى هللا عليه و سلم فذكر 

 أنه غسل رجليه ثالثا ثالثا 

اق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسح - 1296
عثمان بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب ثنا خالد بن أبي بكر حدثني سالم بن عبد هللا عن أبيه  أن عمر بن الخطاب رضي هللا 
عنه سأله سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين قال عمر سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأمرنا بالمسح على 

 الخفين إذا لبسھما وھما طاھرتان خالد بن أبي بكر ليس بالقوي وفيما مضى كفاية ظھر 

وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي ثنا إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن  - 1297
ق األنصاري  أنه رأى أنس بن ما لك بقباء مسح اسمعيل ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني حميد بن مخرا

 ظاھر خفيه بكفيه مسحة واحدة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني محمد بن أحمد بن بالوية أنا محمد بن يونس ثنا روح ثنا شعبة عن أبي عون عن  - 1298
القدمين ورواه الثوري عن أبي إسحاق العالء بن عرار عن قيس بن سعد بن عبادة  أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه ظھور 

عن العالء قال رأيت قيس بن سعد بن عبادة بال ثم أتى دجلة وتوضأ ومسح على ظھر خفيه ھكذا ورأيت أثر أصابعه على 
ال ثنا خفيه أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنبأ محمد بن إبراھيم الھاشمي ثنا أبو علي القباني ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قا

عبد الرحمن بن مھدي ثنا سفيان فذكره وكذلك رواه شعبة وغيره عن أبي إسحاق وروي معنى ھذا عن عمر بن الخطاب 
 رضي هللا عنه 
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أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ في أحاديث شعبة ثنا أبو بكر بن بالويه ثنا محمد بن يونس ثنا روح ثنا شعبة عن أبي  - 1299
 ار عن قيس بن سعد بن عبادة  أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه ظھور القدمين إسحاق عن العالء بن عر

  باب جواز نزع الخف وغسل الرجل إذا لم يكن فيه رغبة عن السنة

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا عمرو بن  - 1300
ن منصور ح وأخبرنا أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو عون ثنا ھشيم ع

الربيع الزھراني ثنا ھشيم ثنا منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب عنه  أنه كان يأمرنا بالمسح 
مر بالمسح وأنت تغسل فقال بئس ما لي إن كان مھنا لكم ومأثمة على الخفين وكان يغسل ھو قدميه فقيل له في ذلك كيف تأ

 علي قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يفعله ويأمر به ولكني امرؤ حبب إلي الوضوء لفظ حديث الزھراني 

  جماع أبواب الغسل للجمعة واألعياد وغير ذلك

 باب الغسل للجمعة 

أ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ و -  1301
محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك ما لك أن نافعا حدثھم عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 

 في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن ما لك صلى هللا عليه و سلم قال  إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل رواه البخاري 

أخبرنا أبو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأ أبو عبد هللا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا الحسن  -  1302
سول هللا صلى بن أبي الربيع ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن شھاب عن سالم بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر عن ر

هللا عليه و سلم أنه قال  من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل قال وحدثني بن شھاب عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر عن عبد هللا 
 بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال وھو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل 

ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن أبي طالب ثنا محمد بن رافع ثنا عبد  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ - 1303
 الرزاق  فذكره عنھما جميعا مدرجا على اللفظ األول رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع 

رحمن السلمي قالوا أنبأ أبو أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر بن الحسن وأ بو زكريا بن أبي إسحاق وأ بو عبد ال - 1304
العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك ما لك بن أنس وغيره أن صفوان بن سليم حدثھم 
وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن ما لك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن 

يد الخدري أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لفظ حديث يسار عن أبي سع
القعنبي وفي حديث بن وھب الغسل يوم الجمعة رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن 

 ما لك 

  باب الداللة على أن الغسل يوم الجمعة سنة اختيار

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق  -  1305
الصغاني ثنا روح بن عبادة ح وحدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزھري بمكة ثنا 

ا ما لك بن أنس عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن أبيه أن رجال محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثن
من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم  دخل المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة ھذه فقال يا 

الوضوء أيضا وقد علمت أن  أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت وأقبلت فقال عمر
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يأمر بالغسل 
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أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا أبو المثنى العنبري ثنا عبد هللا بن محمد بن  -  1306
عبد هللا بن عمر عن بن عمر  أن عمر بن الخطاب أسماء ثنا جويرية بن أسماء عن ما لك بن أنس عن الزھري عن سالم بن 

بينا ھو قائم للخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم من المھاجرين األولين فناداه عمر أية 
ء أيضا وقد ساعة ھذه فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أھلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت قال عمر الوضو

علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يأمر بالغسل رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن محمد بن أسماء وھذا 
حديث أرسله ما لك بن أنس في الموطأ فلم يذكر عبد هللا بن عمر في إسناده ووصله خارج الموطأ والموصول صحيح فقد 

 ر بن راشد عن الزھري موصوال وثبت ذلك من حديث أبي ھريرة عن عمر رضي هللا عنه رواه يونس بن يزيد األيلي ومعم

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وأ بو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا  - 1307
ي أبو سلمة حدثني أبو ھريرة قال  بينا عمر بن العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا األوزاعي حدثني يحيى حدثن

الخطاب رضي هللا عنه يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان المسجد فعرض له عمر فقال ما بال رجال يتأخرون 
ضوء بعد النداء فقال عثمان يعني بن عفان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر الو

أيضا أو لم تسمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق 
بن إبراھيم عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي وأخرجه البخاري من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير قال الشافعي رحمه هللا 

ة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنھما قد علما أن أمر رسول هللا صلى تعالى فلما لم يترك عثمان الصال
 هللا عليه و سلم بالغسل على االختيار 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ حدثني أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه ثنا أبو جعفر محمد بن عيسى  -  1308
يحيى بن سعيد قال  سألت عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت سألت عائشة عن الغسل يوم العطار ثنا يزيد بن ھارون ثنا 

الجمعة فقالت كان الناس عمال أنفسھم وكانوا يروحون بھيئتھم فقيل لھم لو اغتسلتم مخرج في الصحيحين من حديث يحيى بن 
 سعيد األنصاري 

نا أبو داود ثنا عبد هللا بن مسلمة ثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ث -  1309
عمرو يعني بن أبي عمرو عن عكرمة أن أناسا من أھل العراق جاءوا فقالوا  يا بن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال 

كان الناس مجھودين يلبسون  ال ولكنه أطھر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ الغسل
الصوف ويعملون على ظھورھم وكان مسجدھم ضيقا مقارب السقف إنما ھو عريش فخرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منھم رياح آذى بذلك بعضھم بعضا فلما وجد رسول هللا صلى هللا عليه 

يھا الناس إذا كان ھذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دھنه وطيبه قال بن عباس ثم جاء و سلم تلك الريح قال أ
 هللا بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدھم وذھب بعض الذي كان يؤذي بعضھم بعضا من العرق 

ار العدل ثنا أحمد بن نصر ثنا عمرو بن طلحة القناد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو أحمد محمد بن إسحاق الصف -  1310
ثنا أسباط بن نصر السدي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من توضأ فبھا ونعمت 
ويجزىء من الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل وھذا الحديث بھذا اللفظ غريب من ھذا الوجه وإنما يعرف من حديث 

 وغيره الحسن 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان ثنا  - 1311
ھمام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت ومن اغتسل فھو 

  تادة أفضل وھكذا روي عن شعبة عن ق
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رجاء ثنا عفان بن مسلم ثنا  -  1312
شعبة بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت 

 رواه سعيد بن سفيان الجحدري عن شعبة وخالفھما سعيد بن أبي عروبة فرواه مرسال  ومن اغتسل فالغسل أفضل وكذلك

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوھاب بن عطاء  -  1313
سلم  مرسال وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار عن أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى هللا عليه و 

قتادة ورواه أبو حرة الرقاشي عن الحسن كما أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن 
يه و سلم أن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو حرة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال وال أعلمه إال عن النبي صلى هللا عل

النبي صلى هللا عليه و سلم قال من توضأ فبھا ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ورواه بكر بن بكار عن أبي حرة بإسناده 
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ولم يشك أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن محمد بن سختويه ثنا محمد بن مندة 

 ن بكار ثنا أبو حرة فذكره وروي من وجه آخر عن النبي صلى هللا عليه و سلم وفي إسناده نظر األصبھاني ثنا بكر ب

أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا الربيع ح وأخبرنا أبو طاھر الفقيه  -  1314
بغدادي بمكة ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا الربيع بن صبيح عن يزيد ثنا أبو حامد الھاللي ثنا الحسن بن إبراھيم بن موسى ال

الرقاشي عن أنس بن ما لك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
 أفضل والغسل من السنة لم يذكر أبو داود والغسل من السنة 

 الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عوف الطائي ثنا موسى بن داود ثنا حبان وأخبرنا أبو عبد هللا - 1315
بن علي عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن ما لك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من جاء إلى 

هللا صلى هللا عليه و سلم فقال من توضأ فبھا ونعمت ومن  الجمعة فليغتسل فلما جاء الشتاء فاشتد علينا فشكونا ذلك إلى رسول
 اغتسل فالغسل أفضل وروي أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

أخبرناه أبو الحسن بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا أسيد بن زيد الجمال ثنا أبو محمد  -  1316
أنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت  ثنا شريك

ومن اغتسل فالغسل أفضل ورواه الثوري عمن حدثه عن أبي نضرة عن جابر عن النبي صلى هللا عليه و سلم ورواه إسحاق 
 عن أبي داود الحفري عن سفيان 

  الرواح إليھا باب الغسل للجمعة عند

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن سليمان الواسطي ثنا أبو نعيم ثنا شيبان بن عبد  - 1317
الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة  أن عمر بن الخطاب بينما ھو يخطب الناس إذ جاء 

لى ھذه الساعة فقال الرجل ما ھو إال أني سمعت النداء فتوضأت فقال عمر والوضوء ألم تسمع قول رجل فقال لم تحتبسون إ
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إذا راح أحدكم إلى المسجد فليغتسل رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وكذلك 

عة فليغتسل وقال األوزاعي عن يحيى إذا جاء أحدكم وقال رواه حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير إذا راح أحدكم إلى الجم
 معاوية بن سالم عن يحيى إذا أتى أحدكم 

  باب جواز الغسل لھا إذا كان غسله قبلھا في يومھا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ح وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو محمد  - 1318
مزني أنا علي بن محمد بن عيسى قاال ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزھري قال قال طاوس قلت البن ال

عباس ذكروا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من 
الطيب فال أدري رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وروينا في حديث أبي  الطيب فقال بن عباس أما الغسل فنعم وأما
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سعيد عن النبي صلى هللا عليه و سلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وقال أبو ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم 
 ألولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فذكر رواحه بعد الغسل في الساعة ا

  باب الغسل على من أراد الجمعة دون من لم يردھا

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ حدثني علي بن محمد بن سختويه العدل ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا  - 1319
ليه و سلم يقول  إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل رواه الليث عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول هللا صلى هللا ع

مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ويذكر عن بن عمر أنه قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة وعنه أنه كان ال 
و عبد هللا محمد بن يغتسل في السفر يوم الجمعة وقد استحب غيره أن يغتسل في كل أسبوع مرة تنظيفا واحتج بما أخبرنا أب

عبد هللا الضبي ثنا أبو أحمد بن بكر بن محمد بن حمدان بمرو ثنا أبو األحوص محمد بن الھيثم القاضي ثنا بن بكير ثنا الليث 
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي ھالل عن أبان بن صالح عن مجاھد أبي الحجاج عن طاوس عن أبي ھريرة قال قال النبي 

و سلم على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما قال البخاري ورواه أبان بن صالح فذكره وھذا يشبه صلى هللا عليه 
 أن يكون أراد به أيضا غسل يوم الجمعة 

فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام يعني محمد بن غالب ثنا موسى ثنا وھب ثنا  -  1320
ن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا بن طاوس ع

الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدھم فھذا اليوم الذي اختلفوا فيه فھدانا هللا فغدا لليھود وبعد غد للنصارى فسكت وقال حق على 
 رأسه وجسده ورواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل مختصرا كل مسلم في كل سبعة أيام يوما يغسل 

 باب اإلغتسال للجنابة والجمعة جميعا إذا نواھما معا لقوله صلى هللا عليه و سلم إنما األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى 

أ بو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى و - 1321
العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن عبد هللا السعدي ثنا يزيد بن ھارون أنبأ يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراھيم التيمي أنه 

بالنيات سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  إنما األعمال 
وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ھجرته إلى هللا وإلى رسوله فھجرته إلى هللا وإلى رسوله ومن كانت ھجرته إلى دنيا 
يصيبھا أو إلى امرأة يتزوجھا فھجرته إلى ما ھاجر إليه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد هللا بن نمير عن يزيد بن 

 ن يحيى بن سعيد األنصاري ھارون ورواه البخاري من أوجه ع

وأخبرنا محمد بن عبد هللا ثنا أبو الوليد ثنا الحسن يعني بن سفيان ثنا أبو بكر يعني بن أبي شيبة ثنا جرير عن ليث  - 1322
 عن نافع عن بن عمر  أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسال واحدا 

  ع الجنابةباب ھل يكتفي بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا لم ينوھا م

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ حدثني أبو جعفر محمد بن صالح بن ھانئ نا الحسين بن محمد بن زياد وأخبرنا أبو  - 1323
حازم الحافظ و أبو سعد الشعبي قاال ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زكريا أنبأ أبو علي الحسين بن محمد بن زياد القباني ثنا 

ا ھارون بن مسلم العجلي ثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد هللا بن أبي قتادة قال  سريج بن يونس ثن
دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك من جنابة أو للجمعة قال قلت من جنابة قال أعد غسال آخر فإني سمعت 

 عة كان في طھارة إلى الجمعة األخرى لفظ حديث أبي حازم الحافظ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من اغتسل يوم الجم

وأخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو  -  1324
 أجزأه من غسل يوم الجمعة األحوص عن منصور عن مجاھد قال  إذا اغتسل الرجل من الجنابة يوم الجمعة بعد طلوع الفجر 
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أخبرنا أبو الحسين بن بشران ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان بن  - 1325
سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن زاذان قال  استب رجالن من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم فقال 

 ل الذي ال يغتسل يوم الجمعة أحدھما أنا إذا كمث

  باب االغتسال لألعياد

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصله ثنا بشر بن أحمد المھرجاني ثنا داود بن الحسين البيھقي ثنا أبو خالد يزيد  -  1326
ه عن أبي ھريرة قال بن سعيد اإلسكندراني بإسكندرية قال قرئ على ما لك بن أنس حدثك سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  في جمعة من الجمعة يا معشر المسلمين إن ھذا يوم جعله هللا تعالى لكم عيدا فاغتسلوا 
وعليكم بالسواك ھكذا رواه مسلم عن ھذا الشيخ عن ما لك ورواه الجماعة عن ما لك عن الزھري عن بن السباق عن النبي 

 سلم مرسال  صلى هللا عليه و

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا بن فضيل عن محمد بن  - 1327
إسحاق عن نافع عن بن عمر  أنه كان يغتسل في العيدين اغتساله من الجنابة وروي عن غيره أيضا وذلك يرد إن شاء هللا 

 تعالى في كتاب العيدين 

  الغسل من غسل الميت باب

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن محمد الصيرفي بمرو ثنا أحمد بن عبيد هللا النرسي ثنا أبو نعيم  - 1328
ثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد هللا بن الزبير عن عائشة أنھا حدثته أن النبي صلى 

 ه و سلم قال  يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة هللا علي

وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا زكريا ثنا  -  1329
 كذلك رواه مسعر عن مصعب بن شيبة مصعب بن شيبة فذكره  بإسناده مثله إال أنه قال كان يغتسل من أربع و

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن حاتم الزاھد ثنا أبو سعيد الحسن بن عبد الصمد ثنا  - 1330
عبد الصمد بن حسان المروروذي بنيسابور ثنا سفيان عن عبد هللا بن أبي السفر عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب قال 

معت عبد هللا بن الزبير يقول سمعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الغسل من خمسة من الجنابة س
والحجامة وغسل يوم الجمعة وغسل الميت والغسل من ماء الحمام أخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة عن طلق 

يه و سلم عشر من الفطرة وترك ھذا الحديث فلم يخرجه وال أراه بن حبيب عن بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى هللا عل
 تركه إال لطعن بعض الحفاظ فيه وله شاھد من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاصي إال أنه لم يذكر الغسل من غسل الميت 

نا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو وأخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس بن يعقوب ث - 1331
معاوية عن األعمش عن مجاھد عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال  كنا نغتسل من خمس من الجنابة والحجامة ونتف 
اإلبط ومن الحمام ويوم الجمعة قال األعمش فذكرت ذلك إلبراھيم فقال ما كانوا يرون غسال واجبا إال من الجنابة وإن كانوا 

 ن يغتسلوا يوم الجمعة يستحبون أ

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني عمر بن حفص ثنا أبي ثنا األعمش  - 1332
 حدثني مجاھد عن عبد هللا بن عمرو قال  اغتسل من الحمام والجمعة والجنابة والحجامة والموسى الغسل من غسل الميت 

و زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو سھل أحمد بن محمد ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرنا أب - 1333
عن محمد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من غسل 

 ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ 
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عبد العزيز أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا الحسين بن إدريس ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي  وأخبرنا أبو نصر بن - 1334
الشوارب ثنا عبد العزيز أظنه بن المختار ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من غسله 

ن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت وكذلك رواه بن جريج وحماد ب
ھريرة ورواه سفيان بن عيينة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا 

وكذلك  عليه و سلم بمعناه أخبرناه أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حاتم بن يحيى عن سفيان فذكره
 رواه بن علية عن سھيل مرة مرفوعا ومرة موقوفا ورواه وھب بن خالد عن سھيل 

كما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ببغداد ثنا عبد هللا بن مھران الضرير الثقة المأمون  -  1335
يل بن أبي صالح عن أبيه عن الحارث بن مخلد عن أبي وكان من أحفظ الناس ثنا عفان بن مسلم ثنا وھب بن خالد ثنا سھ

ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني في الميت والجنازة كذا رواه وال 
ريرة عن أراه حفظه وقيل عن وھب ثنا أبو واقد عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن ثوبان وإسحاق مولى زائدة عن أبى ھ

 النبي صلى هللا عليه و سلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء 

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا موسى يعني بن إسماعيل ثنا وھب   -  1336
إسحاق عن أبي سعيد وقيل غير ذلك  فذكره وزاد قال فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال لو علمت أنه نجس لم أمسه وقيل عن

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي أنبأ إبراھيم بن عبد هللا ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثني 
 يحيى بن سليمان عن بن وھب عن أسامة عن سعيد بن أبي سعيد مولى المھري عن إسحاق مولى زائدة عن أبي سعيد مثله من

غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ قال البخاري وقال معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي ھريرة عن النبي 
صلى هللا عليه و سلم قال وحدثنا موسى بن إسماعيل عن أبان عن يحيى عن رجل من بني ليث عن إسحاق عن أبي ھريرة 

بن إسماعيل عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال وحدثنا موسى 
عن النبي صلى هللا عليه و سلم مثله قال وحدثنا األويسي عن الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة 

 قوله قال البخاري وھذا أشبه قال وقال بن حنبل وعلي ال يصح في ھذا الباب شئ 

بو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل يقول  وسئل وأخبرنا أ -  1337
عن الغسل من غسل الميت فقال يجزئه الوضوء أدخل أبو صالح بينه وبين أبي ھريرة في ھذا يعني إسحاق مولى زائدة قال 

ل أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن ھذا وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس عليه العمل قال الشيخ وقا
الحديث فقال أن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد هللا قاال ال يصح في ھذا الباب شئ قال محمد وحديث عائشة في ھذا الباب ليس 

 بذاك 

عني عن إيجاب الغسل من وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي وإنما من -  1338
غسل الميت أن في  إسناده رجال لم أقنع عن معرفة من ثبت حديثه إلى يومى على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني أوجبته 
وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنھما في حديث واحد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو 

قال سمعت محمد بن يحيى يقول ال أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله قال اإلمام بكر المطرز 
 أحمد وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي سلمة مرفوعا 

ظ ثنا أحمد أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا حاجب بن أحمد ثنا محمد بن يحيى وأخبرنا أبو عبد هللا الحاف - 1339
بن محبوب الرملي بمكة أنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن الربيع التميمي بمصر قاال ثنا يحيى بن عبد هللا بن بكير حدثني بن 
لھيعة عن حنين بن أبي حكيم عن صفوان بن أبي سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه 

فليغتسل ھذا لفظ القاضي وفي رواية الحافظ قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من غسل الميت و سلم  من غسل ميتا 
الغسل ومن حمله الوضوء بن لھيعة وحنين بن أبي حكيم ال يحتج بھما والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري 

 موقوف من قول أبي ھريرة 
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فظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوھاب بن عطاء أنبأ أخبرناه أبو عبد هللا الحا -  1340
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أنه قال  من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضأ ومن مشى معھا فال 

شار إليه البخاري وقد روي من وجه آخر يجلس حتى يقضى دفنھا قال الشيخ ھذا ھو الصحيح موقوفا على أبي ھريرة كما أ
 عن أبي ھريرة مرفوعا 

أخبرناه أبو حازم الحافظ أنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث ببغداد إمالء ثنا محمد بن  - 1341
عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال  عبد الرحيم يعني البرقي وجعفر بن مسافر قاال ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا زھير عن العالء

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ زھير بن محمد قال البخاري روي عنه أھل الشام 
 أحاديث مناكير وقال أبو عبد الرحمن النسائي زھير ليس بالقوي وروي من وجه آخر عن أبي ھريرة مرفوعا 

ي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا بن أبي فديك حدثني بن أبي ذئب أخبرنا أبو عل - 1342
عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من غسل الميت فليغتسل 

 وليس بالمشھور  ومن حمله فليتوضأ ھذا عمرو بن عمير إنما يعرف بھذا الحديث

أخبرنا أبو بكر بن فورك ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا بن أبي ذئب عن صالح  - 1343
مولى التوأمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ ھذا 

 يث بن أبي ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي ھو المشھور من حد

وقد أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا جعفر بن أحمد يعني بن عاصم الدمشقي ثنا محمود بن خالد ثنا  - 1344
ل هللا صلى الوليد بن مسلم قال  قلت لليث بن سعد أن بن أبي ذئب أخبرني عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة أن رسو

هللا عليه و سلم قال يعني ومن حمله فليتوضأ قال الليث بلغنا أن ھذا من حديث أبي ھريرة ذكر لعبد هللا بن عمرو بن العاصي 
فقال عبد هللا يريد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن ال يشھد الجنازة إال متوضيء قال الشيخ وقد روي ھذا من وجه آخر عن 

 ا إال أن إسناده ضعيف أبي ھريرة منصوص

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي ثنا ھشام بن عمار حدثنا  -  1345
الوليد حدثني بن لھيعة عن موسى بن وردان عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أراد أن يحمل ميتا 

شيخ الروايات المرفوعة في ھذا الباب عن أبي ھريرة غير قوية لجھالة بعض رواتھا وضعف بعضھم فليتوضأ قال ال
 والصحيح عن أبي ھريرة من قوله موقوفا غير مرفوع 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا  - 1346
 بن صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال  من غسل عبد هللا

 الميت فليغتسل ومن أدخله قبره فليتوضأ وقد قيل عن بن المسيب في قوله 

يمان أخبرني شعيب بن أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو محمد المزني أنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو ال - 1347
أبي حمزة عن الزھري قال حدثني سعيد بن المسيب  أن من السنة أن يغتسل من غسل ميتا ويتوضأ من نزل في حفرته حين 
يدفن وال وضوء على أحد من غير ذلك ممن صلى عليه وال ممن حمل جنازته وال ممن مشى معھا وقد مضى عن بن المسيب 

مسه وروي في ذلك عن حذيفة بن اليمان مرفوعا حدثنا الفقيه أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن أنه قال لو علمت أنه نجس لم أ
أحمد األرموي أنا أبو القاسم النسوي ثنا الحسن بن سفيان النسوي ثنا محمد بن منھال ثنا يزيد بن زريع ثنا معمر بن راشد عن 

يه و سلم من غسل ميتا فليغتسل وقال غيره عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عل
يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحاق عن أبي ھريرة وقال أبان عن يحيى عن أبي إسحاق سمع أبا ھريرة قال الشيخ قال أبو بكر 

الشيخ رحمه هللا  بن إسحاق الفقيه خبر أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة ساقط قال وقال علي بن المديني ال يثبت فيه حديث قال
 تعالى والمشھور عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب األسدي عن علي رضي هللا عنه 
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كما أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الفقيه ثنا عبد هللا بن عمر بن أحمد بن شوذب المقرئ  -  1348
بي إسحاق عن ناجية بن كعب األسدي عن علي قال  لما بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن أ

توفي أبو طالب أتيت النبي صلى هللا عليه و سلم فقلت يا رسول هللا إن عمك الضال قد ھلك قال فانطلق فواره فقلت ما أنا 
دعا لي بدعوات وال بمواريه قال فمن يواريه انطلق فواره وال تحدثن شيئا حتى تأتيني فانطلقت فواريته فأمرني أن أغتسل ثم 

يسرني بھا ما على األرض من شئ ورواه أيضا الثوري وشعبة وشريك عن أبي إسحاق ورواه األعمش عنه عن رجل عن 
 علي وناجية بن كعب األسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح وليس فيه أنه غسله 

ا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثن - 1349
حديث علي رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمره أن يواري أبا طالب لم نجده إال عند أھل الكوفة وفي إسناده 

وي من وجه بعض الشئ رواه أبو إسحاق عن ناجية وال نعلم أحدا روى عن ناجية غير أبي إسحاق قال اإلمام أحمد وقد ر
 آخر ضعيف عن علي ھكذا 

حدثناه أبو محمد عبد هللا بن يوسف إمالء أنبأ أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن إبراھيم الديلي بمكة ثنا محمد بن علي  - 1350
بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا الحسن بن يزيد األصم قال سمعت السدي يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 

بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  لما توفي أبو طالب أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات علي 
 فقال لي اذھب فواره ثم ال تحدث شيئا حتى تأتيني فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بھا حمر النعم 

الفضل النضروي الھروي بھا حدثني أحمد بن نجدة ثنا سعيد  فذكره  وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ثنا العباس بن - 1351
 بإسناده نحوه زاد حمر النعم وسودھا وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل تفرد به الحسن بن يزيد األصم بإسناده ھذا 

ي ليس بالقوي وحديثه عن وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد عبد هللا بن عدي الحافظ قال الحسن بن يزيد الكوف -  1352
السدي ليس بالمحفوظ ومدار ھذا الحديث المشھور علي أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي قال الشيخ وقد روي 
إسحاق بن محمد الفروي عن علي بن أبي على اللھبي عن الزھري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن 

لب على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأخبره بموت أبي طالب فقال فاذھب فاغسله وال زيد قال  دخل علي بن أبي طا
 تحدثن شيئا حتى تأتيني فغسلته وواريته ثم أتيته فقال اذھب فاغتسل 

نا جعفر أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد هللا النوقاني بھا ثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا األصفھاني الصفار ث - 1353
بن محمد الطيالسي ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا علي بن أبي علي  فذكره وھذا منكر ال أصل له بھذا اإلسناد وعلى بن أبي 
علي اللھبى ضعيف جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجرحه البخاري وأ بو عبد الرحمن النسائي ويروى عن على من 

 ن علي من قوله وليس بالقوي وجه آخر ھكذا وإسناده ضعيف وروي ع

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ثنا صالح بن مقاتل بن صالح ثنا أبي ثنا محمد بن  - 1354
الزبرقان عن إسماعيل بن مسلم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال  لما مات أبو طالب أتيت رسول هللا 

عليه و سلم فقلت يا رسول هللا مات الشيخ الضال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اذھب فأغسله وكفنه فقلت يا  صلى هللا
رسول هللا أنا فقال ومن أحق بذلك منك اذھب فاغسله وكفنه وجننه وال تحدثن شيئا حتى تأتيني فانطلقت ففعلت قال فلما أتيته 

ط والمشھور عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي كما تقدم وصالح بن مقاتل بن صالح قال اذھب فاغتسل غسل الجنابة ھذا غل
 يروي المناكير وروي في ذلك عن الحارث عن علي من قوله 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا  - 1355
عبيد هللا بن عمرو عن زيد عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه قال  من غسل ميتا فليغتسل علي بن معبد ثنا 

وروي في ذلك عن بن عباس من قوله أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا محمد 
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عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس قال من غسل ميتا فليغتسل  بن إسحاق ثنا األسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن مطر
 كذا روي عنه بھذا اإلسناد والصحيح عن بن عباس خالف ذلك عدم الغسل من غسل الميت 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عثمان  -  1356
 نا بن جريج عن عطاء قال  سئل بن عباس ھل على من غسل ميتا غسل فقال أنجستم صاحبكم يكفي منه الوضوء بن عمر ث

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا  -  1357
بير عن بن عباس  أنه سئل عن الغسل من غسل الميت فقال الحسن بن حفص عن سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن ج

 أنجاس ھم فتغتسلون منھم يعني الغسل من غسل الميت 

وأخبرنا أبو عبد هللا أنبأ أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا معلي ومنصور بن سلمة قاال ثنا سليمان بن  - 1358
قال  ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم لمؤمن  بالل عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس

 طاھر وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وروي ھذا مرفوعا وال يصح رفعه 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الھمداني ثنا أبو شيبة  - 1359
ن عبد هللا ثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول إبراھيم ب

هللا صلى هللا عليه و سلم  ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إنه مسلم مؤمن طاھر وإن المسلم ليس بنجس فحسبكم 
 شيبة كما أظن وروى بعضه من وجه آخر بن عباس مرفوعا أن تغسلوا أيديكم ھذا ضعيف والحمل فيه على أبي 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا إبراھيم بن عصمة بن إبراھيم العدل ثنا أبو مسلم المسيب بن زھير البغدادي ثنا أبو  -  1360
بن عباس قال قال رسول بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قاال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن 

هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا وال ميتا وھكذا روي من وجه آخر غريب عن بن 
 عيينة والمعروف موقوف 

ثنا  أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد األشناني ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي -  1361
محبوب بن موسى ثنا أبو إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال  قلت البن عمر أيغتسل من غسل 

 الميت فقال ما الميت فقلت أرجو أن يكون مؤمنا قال فتمسح بالمؤمن ما استطعت 

بي طالب ثنا عبد الوھاب بن عطاء ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أ -  1362
 العمري عن نافع قال كان بن عمر يقول  من غسل ميتا فأصابه منه شئ فليغتسل وإال فليتوضأ 

وأخبرنا أبو بكر الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا بن صاعد ثنا محمد بن عبد هللا المخرمي ثنا أبو ھشام المغيرة بن  - 1363
 يب ثنا عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال  كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من ال يغتسل سلمة المخزومي ثنا وھ

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الھيثم ثنا أبو اليمان  - 1364
الميت فيتوضأ بعضنا ويغتسل بعض ثم يعود فنكفنه ثم نحنطه ونصلي أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال وقال نافع  كنا نغسل 

عليه وال نعيد الوضوء وبإسناده قال أخبرني شعيب قال قال نافع قد رأيت عبد هللا بن عمر حنط سعيد بن زيد وحمله فيمن 
 حمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ 

الحافظ ثنا محمد بن إسحاق بن إبراھيم ثنا محمد بن عثمان بن كرامة  وحدثنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن يعقوب - 1365
ثنا أبو أسامة عن عبيد هللا بن عمر عن أبي عبد الغفار عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت  غسل سعد سعيد بن زيد 

 وحنطه ثم أتى البيت فاغتسل ثم قال لنا إني لم أغتسل من غسلي إياه ولكني اغتسلت من الحر 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو حامد أحمد بن علي المقرئ من كتاب عتيق ثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن  -  1366
سنان حدثني أبي حدثني أبي يزيد بن سنان ثنا زيد بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي عن علقمة عن بن مسعود قال  إن كان 

 ؤمنا فلم نغتسل من المؤمن إسناده ليس بالقوي صاحبكم نجسا فاغتسلوا وإن كان م

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان  - 1367
لجنائز فقال الحكم بن نافع ثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال  قمت إلى أنس في ھذا المسجد فسألته عن الوضوء من ا

 إنما كنا في صالة ورجعنا إلى صالة فال وضوء 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوھاب بن عطاء أنا محمد  - 1368
  .جل أخذ عودابن عمر عن محمد بن إبراھيم أن عائشة قالت  سبحان هللا أموات المؤمنين أنجاس وھل ھو إال ر
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كتاب الحيض 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ھارون بن سليمان ثنا  - 1369
شة ما تقولين في عبد الرحمن بن مھدي حدثني جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس قال  قلت لعائ

 العراك قالت الحيض تعنون قلنا نعم قالت سموه كما سماه هللا عز و جل 

  باب الحائض ال تصلي وال تصوم

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو نضر أحمد بن سھل الفقيه ببخارى أنبأ صالح بن محمد الحافظ جزرة حدثني محمد  -  1370
ريس أبو حاتم وأحمد بن حمويه أبو سنان البلخي الثقفي قالوا ثنا سعيد بن الحكم بن أبي بن عبد الرحيم البرقي ومحمد بن إد

مريم أنبأ محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد هللا بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال  خرج 
ثم انصرف فوعظ الناس وأمرھم بالصدقة فقال يا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في األضحى أو الفطر إلى المصلى فصلى 

أيھا الناس تصدقوا ثم انصرف فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أھل النار فقلن ولم ذاك يا 
النساء رسول هللا قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذھب للب الرجل الحازم منكن يا معشر 

فقلن له وما نقصان عقلنا وديننا قال أليس شھادة المرأة مثل نصف شھادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلھا أليس إذا 
حاضت المرأة لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينھا رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن أبي مريم ورواه 

 ن أبي مريم مسلم عن الحلواني وغيره عن ب

  باب الحائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأ بو الفضل بن إبراھيم المزكي واللفظ ألبي الفضل قاال ثنا  -  1371
وية  أن امرأة سألت عائشة ما أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم األحول عن معاذة العد

بال الحائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة فقالت لھا أحرورية أنت فقالت لست بحرورية ولكني أسألك فقالت كان يصيبنا 
ذلك على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة قال معمر وأخبرنا أيوب عن 

عاذة عن عائشة مثله رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم وأخرجه أبي قالبة عن م
 من حديث حماد عن أيوب 

  باب الحائض ال تطوف بالبيت

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنا الحسن بن محمد بن  - 1372
زعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت  خرجنا مع رسول هللا صلى هللا الصباح ال

عليه و سلم حتى إذا كنا بسرف أو قريب منه حضت فدخل علي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفست 
بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج إال الطواف بالبيت قالت وذبح رسول هللا  قلت نعم قال إن ھذا أمر كتبه هللا عز و جل على

صلى هللا عليه و سلم أو قالت ضحى بالبقر رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
 شيبة وغيره عن سفيان 

  باب الحائض ال تدخل المسجد وال تعتكف فيه

بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب إمالء ثنا حسين بن حسن بن مھاجر ثنا ھارون بن أخبرنا محمد  - 1373
سعيد األيلي ثنا بن وھب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي األسود عن عروة عن عائشة أنھا قالت  كان رسول هللا صلى هللا 

وأنا حائض رواه مسلم في الصحيح عن ھارون بن سعيد األيلي عليه و سلم يخرج إلي رأسه من المسجد وھو مجاور فأغسله 
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وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عروة وفي حديث أم عطية عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه أمر الحيض أن يعتزلن 
 مصلى المسلمين وذلك يرد إن شاء هللا تعالى في كتاب العيدين 

  باب الحائض ال تمس المصحف وال تقرأ القرآن

أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ثنا الحكم بن  - 1374
موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزھري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده  أن 

لى أھل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فذكر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كتب إ
 الحديث وفيه قال وال يمس القرآن إال طاھر أرسله غيره وهللا أعلم ويذكر عن بن عمر أنه كره للحائض مس المصحف 

ري قال أنا إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا أبو علي الروذباري وأ بو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السك -  1375
ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  

 ال تقرأ الحائض وال الجنب شيئا من القرآن ليس ھذا بالقوي 

حبان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن أنبأ أبو عامر ثنا الوليد بن وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن  -  1376
مسلم ثنا أبو عمرو ھو األوزاعي قال  سئل الزھري عن الجنب والنفساء والحائض فقال لم يرخص لھم أن يقرؤا من القرآن 

 ئض ال تقرأ القرآن شيئا ورويناه عن جابر بن عبد هللا ثم عن عطاء وأبي العالية والنخعي وسعيد بن جبير في الحا

  باب الحائض ال توطأ حتى تطھر وتغتسل

وقال الشافعي وقيل وهللا أعلم يطھرن } وال تقربوھن حتى يطھرن فإذا تطھرن فأتوھن من حيث أمركم هللا { قال هللا جل ثناؤه 
 من المحيض فإذا تطھرن بالماء 

ن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد هللا بن أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو الحسن أحمد ب - 1377
صالح ان معاوية بن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس  في قوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض يقول 

ركم هللا يقول اعتزلوا نكاح فروجھن وال تقربوھن حتى يطھرن يقول إذا تطھرن من الدم وتطھرن بالماء فأتوھن من حيث أم
 في الفرج وال تعدوا إلى غيره فمن فعل من ذلك شيئا فقد اعتدى 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن سفيان عن بن أبي  - 1378
الدم فإذا تطھرن قال يقول إذا اغتسلن حتى ينقطع } وال تقربوھن حتى يطھرن { نجيح عن مجاھد  في قوله عز و جل 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبيد هللا بن عمر ثنا ھشيم عن يونس عن الحسن في الحائض إذا طھرت 
 من الدم قال ال يأتيھا زوجھا حتى تغتسل 

براھيم بن محمد بن الحسن أنا أبو عامر موسى بن وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا أبو محمد بن حبان ثنا إ -  1379
عامر ثنا الوليد بن مسلم أنا سالم انه سمع الحسن يقول  ال بأس أن يغشى الرجل امرأته وليس بحضرته ماء إذا طھرت من 

 حيضتھا في سفر إذا تيممت 

بن بكير ثنا ما لك أنه بلغه عن سالم أخبرنا أبو أحمد المھرجاني ثنا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا  -  1380
 وسليمان بن يسار  انھما سئال عن الحائض أيصيبھا زوجھا إذا رأت الطھر قبل أن تغتسل فقاال ال حتى تغتسل 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا حفص بن عمر الرقي ثنا  - 1381
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا محمد يعني بن كثير قاال ثنا سفيان عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن قبيصة ح قال و
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سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال  جاء أعرأبي إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا إنا نكون في الرمل أربعة 
 ض والجنب فما ترى قال عليكم بالصعيد اشھر أو خمسة أشھر فتكون فينا النفساء والحائ

   باب مباشرة الحائض فيما فوق اإلزار وما يحل منھا وما يحرم

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا جرير عن  -  1382
حدانا إذا حاضت أمرھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن تتزر منصور عن إبراھيم عن األسود عن عائشة قالت  كانت إ

 بإزار ثم يباشرھا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم وأخرجه البخاري من حديث الثوري عن منصور 

بكر بن أبي أخبرنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني محمد بن عمرو بن العالء الجرجاني ثنا أبو  - 1383
شيبة ثنا علي بن مسھر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت  كانت إحدانا إذا كانت حائضا 
أمرھا النبي صلى هللا عليه و سلم أن تأتزر في فور حيضتھا ثم يباشرھا وأيكم يملك إربه كما كأن رسول هللا صلى هللا عليه و 

 خاري في الصحيح عن إسماعيل بن الخليل عن علي بن مسھر ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة سلم يملك إربه رواه الب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو عبد الرحمن السلمي وأ بو الحسن علي بن  - 1384
ن أبي الفوارس العطار وغيرھم قالوا ثنا أبو العباس محمد السبيعي وأ بو عبد هللا محمد بن إسحاق السوسي وأ بو صادق ب

محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا إسباط بن محمد القرشي عن أبي إسحاق الشيباني ح وأخبرنا أبو 
الشيباني عن عبد هللا عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا ھارون بن موسى ثنا يحيى بن يحيى ثنا خالد بن عبد هللا عن 

بن شداد عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى هللا عليه و سلم قالت  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يباشر نساءه 
 فوق اإلزار وھن حيض رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى 

بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الواحد وأخبرنا أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف  - 1385
بن زياد ثنا الشيباني عن عبد هللا بن شداد بن الھاد عن ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم قالت  كان رسول هللا صلى هللا 

بي النعمان عن عليه و سلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وھي حائض أمرھا فاتزرت رواه البخاري في الصحيح عن أ
 عبد الواحد 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا حسين بن حسن يعني بن مھاجر ثنا ھارون بن  - 1386
سعيد األيلي ثنا بن وھب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة تقول  كان رسول 

 عليه و سلم يضطجع معي وأنا حائض بيني وبينه ثوب رواه مسلم في الصحيح عن ھارون األيلي هللا صلى هللا 

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ثنا حامد بن سھل ثنا معاذ بن فضالة ثنا ھشام بن أبي عبد هللا وأخبرنا محمد بن  - 1387
يم بن إسحاق الحربي أنا أبو عمر الحوضي ثنا ھشام الدستوائي عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق إمالء أنبأ إبراھ

عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب عن أم سلمة قالت  بينما أنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مضطجعة في 
عم فدعاني فاضطجعت الخميلة إذ حضت فانسللت فلبست ثياب حيضتي فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنفست قلت ن

 معه في الخميلة أخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث ھشام 

وأخبرنا علي بن محمد بن على المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن  - 1388
صلى هللا عليه و سلم في لحاف فأصابھا أبي بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن أم سلمة انھا  كانت مع رسول هللا 

  الحيض فقال لھا قومي فاتزري ثم عودي 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه من أصله أنبأ أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوھاب ثنا خالد بن مخلد ثنا  - 1389
قالت  كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه  محمد بن جعفر حدثني شريك بن عبد هللا بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة
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و سلم في لحاف واحد فانسللت فقال ما شأنك فقلت حضت فقال شدي عليك إزارك ثم ادخلي ورواه ما لك بن ربيعة عن عائشة 
 مرسال ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعا 

ا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد هللا يعني بن موسى ثنا أخبرنا أبو طاھر الفقيه ثنا أبو طاھر المحمد أبادي ثن - 1390
إسرائيل عن مقدام بن شريح عن أبيه قال  سألت عائشة أكأن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يباشرك وأنت حائض قالت وأنا 

ان يأكل معك وأنت عارك كأن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول اتزري بنت أبي بكر ثم يباشرني ليال طويال قلت أك
حائض قالت إن كان ليناولني العرق فأعض منه ثم يأخذه مني فيعض مكان الذي عضضت منه قلت ھل كأن رسول هللا صلى 

 هللا عليه و سلم يشرب من شرابك قالت كان يناولني اإلناء فأشرب منه ثم يأخذه فيضع فاه حيث وضعت في فيشرب 

نا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أ - 1391
ھانئ عن أبيه عن عائشة قالت  إن كنت ألشرب من القدح وأنا حائض فيضع النبي صلى هللا عليه و سلم فاه على المكان الذي 

رجه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر عن شربت منه وآخذ العرق فانھش منه فيضع فاه على المكان الذي نھشت منه أخ
 المقدام 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ داود بن عبد  - 1392
يتكىء في حجري  الرحمن المكي عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أنھا قالت  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

وأنا حائض ويقرأ القرآن رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث زھير عن 
 منصور 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد  - 1393
الجوني عن يزيد بن بابنوس قال  دخلنا على عائشة رضي هللا عنھا فذكر الحديث وفيه كأن رسول  بن سلمة عن أبي عمران

 هللا صلى هللا عليه و سلم يتوشحني وينال من رأسي وأنا حائض وعلي اإلزار 

وان يعني بن أخبرنا أبو على الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا ھارون بن محمد بن بكار حدثني مر -  1394
محمد ثنا الھيثم بن حميد ثنا العالء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه انه  سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما يحل 
لي من امرأتي وھي حائض قال لك ما فوق اإلزار قال وذكر مواكلة الحائض أيضا وساق الحديث عمه عبد هللا بن سعد 

 ة عن عمه عبد هللا بن سعد األنصاري األنصاري وقيل حرام بن معاوي

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن الفضل ثنا عمرو بن قسيط الرقي ثنا عبيد  -  1395
هللا بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر قال  جاء نفر من أھل العراق 

عمر فقال لھم عمر أبإذن جئتم قالوا نعم قال فما جاء بكم قالوا جئنا نسأل عن ثالث قال وما ھن قالوا صالة الرجل في  إلى
بيته تطوعا ما ھي وما يصلح للرجل من امرأته وھي حائض وعن الغسل من الجنابة فقال عمر أسحرة أنتم قالوا ال يا أمير 

ي عن ثالثة أشياء ما سألني عنھن أحد منذ سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المؤمنين ما نحن بسحرة قال لقد سألتمون
عنھن قبلكم أما صالة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت وأما الحائض فما فوق اإلزار وليس له ما تحته وأما الغسل 

أصابك ثم توضأ وضوءك للصالة ثم تفرغ  من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك ثم تدخل يدك في اإلناء فتغسل فرجك وما
 على رأسك ثالث مرات تدلك رأسك كل مرة ثم تغسل سائر جسدك 

   باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة  - 1396
على الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا ثابت البناني عن أنس بن ما  وأخبرنا أبو

لك  أن اليھود كانت إذا حاضت منھم امرأة أخرجوھا من البيت ولم يواكلوھا ولم يشاربوھا ولم يجامعوھا في البيت فسئل 



80 

 

زل هللا عز و جل ويسئلونك عن المحيض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن ذلك فأن
المحيض إلى آخر اآلية فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جامعوھن في البيوت واصنعوا كل شئ غير النكاح فقالت اليھود 

بشر إلى النبي صلى هللا عليه و سلم  ما يريد ھذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إال خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن
فقاال يا رسول هللا إن اليھود تقول كذا وكذا أفال ننكحھن في المحيض فتمعر وجه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى ظننا 

نا أنه لم أن قد وجد عليھما فخرجا فاستقبلتھما ھدية من لبن إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فبعث في أثرھما فسقاھما فظن
يجد عليھما لفظ حديث موسى بن إسماعيل وفي حديث أبي داود الطيالسي فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يؤاكلوھن 
وأن يشاربوھن وأن يجامعوھن في البيوت ويفعلوا ما شاؤا إال الجماع وذكر الباقي بمعناه رواه مسلم في الصحيح عن زھير 

 دي عن حماد بن حرب عن عبد الرحمن بن مھ

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وبن  - 1397
بكير وأحمد بن يونس وبن رمح عن الليث بن سعد قال حدثني بن شھاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة موالة ميمونة عن 

عليه و سلم  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يباشر المرأة من نسائه وھي حائض إذا كان ميمونة زوج النبي صلى هللا 
 عليھا إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن خالد بن  - 1398
لي ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزھري قال أخبرني حبيب مولى عروة بن الزبير ان ندبة موالة ميمونة خ

زوج النبي صلى هللا عليه و سلم أخبرته  أنھا أرسلتھا ميمونة إلى عبد هللا بن عباس في رسالة فدخلت عليه فإذا فراشه معزول 
لغتھا رسالتھا ثم ذكرت ذلك فقالت لھا ميمونة ارجعي إلى امرأته فسليھا عن ذلك عن فراش امرأته فرجعت إلى ميمونة فب

فرجعت إليھا فسألتھا عن ذلك فأخبرتھا أنھا إذا طمثت عزل أبو عبد هللا فراشه عنھا فأرسلت ميمونة إلى عبد هللا بن عباس 
ن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ فتغيظت عليه وقالت أترغب عن سنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فوهللا إ

 أنصاف فخذيھا ثم يباشرھا بسائر جسدھا 

وأخبرنا أبو على الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى عن جابر بن صبيح قال سمعت  -  1399
ه و سلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث خالس الھجري قال سمعت عائشة  تقول كنت أنا ورسول هللا صلى هللا علي

 فإن أصابه مني شئ غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه 

وأخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد هللا بن مسلمة ثنا عبد هللا يعني بن عمر بن غانم عن عبد  - 1400
حدثته أنھا سألت عائشة قالت  إحدانا تحيض وليس لھا ولزوجھا إال  الرحمن يعني بن زياد عن عمارة بن غراب ان عمة له

فراش واحد قالت أخبرك بما صنع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود تعني مسجد بيته فلم 
فخذيك فكشفت عن  ينصرف حتى غلبتنى عيني وأوجعه البرد فقال ادني مني قالت فقلت إني حائض قال وأن اكشفي عن

 فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفىء ونام 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو مسلم ثنا أبو عمر ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض  - 1401
اد من الحائض شيئا أمرھا فألقت على فرجھا ثوبا أزواج النبي صلى هللا عليه و سلم  أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا أر

 ثم صنع ما أراد قال أبو بكر وكل أزواج النبي صلى هللا عليه و سلم ثقات 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا العباس بن الفضل ثنا أحمد بن يونس ثنا زھير ثنا أبو إسحاق  -  1402
كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يباشرني في شعار واحد وأنا حائض ولكنه كان أملككم  عن أبي ميسرة عن عائشة قالت 

إلربه أو يملك إربه كذا رواه زھير بن معاوية وتابعه إسرائيل ورواه شعبة فبين أن ذلك كان بعد االتزار أخبرناه أبو الحسن 
رو بن مرزوق ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عم
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عن عائشة قالت كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في لحافه واألحاديث التي مضت في الباب 
  أعلم قبل ھذا أصح وأبين ويحتمل أن يكون المراد بما عسى أن يصح من ھذه األحاديث ما ھو مبين في تلك األحاديث وهللا

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب بن الليث أخبرك  -  1403
أبوك عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن حكيم بن عقال  أنه قال سألت عائشة أم المؤمنين ما يحرم علي من 

 ا قال فقلت ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت قالت فرجھا امرأتي وأنا صائم قالت فرجھ

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ھاشم بن القاسم ثنا الحكم بن  - 1404
 فضيل عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال  اتق من الحائض مثل موضع النعل 

 في كفارة من أتى امرأته حائضا باب ما روي 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا النضر بن شميل ثنا شعبة عن الحكم  - 1405
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم  في الذي يأتى امرأته وھي حائض 

ل يتصدق بدينار أو بنصف دينار وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبد الوھاب بن عطاء الخفاف عن شعبة ورواه عفان قا
بن مسلم وسليمان بن حرب عن شعبة موقوفا على بن عباس أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر الرزاز 

بة ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان ثنا شع
ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة فذكره بإسناده موقوفا على بن عباس وكذلك رواه مسلم بن إبراھيم 

ن عبد الرحمن بن مھدي عن وحفص بن عمر الحوضي وحجاج بن منھال وجماعة عن شعبة موقوفا على بن عباس وقد بي
شعبة أنه رجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه من أصل كتابه ثنا 
عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد يعني بن عبد الرحمن عن 

سم عن بن عباس في الذي يأتى امرأته وھي حائض فذكره موقوفا قال بن مھدي فقيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مق
 مجنونا فصححت فقد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول بن عباس 

الھاللي ثنا عبد هللا بن  أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف ثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان ثنا علي بن الحسن - 1406
الوليد العدني ثنا إبراھيم بن طھمان حدثني مطر الوراق عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس قال  قال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم فيمن وقع على امرأته وھي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار ھكذا رواه جماعة عن الحكم بن 

ي رواية شعبة عن الحكم داللة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم إنما سمعه من عبد الحميد بن عبد الرحمن عتيبة عن مقسم وف
 بن زيد بن الخطاب عن مقسم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوھاب بن عطاء ثنا سعيد  - 1407
عن بن عباس  أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ففسره قتادة قال إن عن قتادة عن مقسم 

 كان واجدا فدينار وإن لم يجد فنصف دينار لم يسمعه قتادة عن مقسم 

بن بكر ثنا سعيد  أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن الحسن بن عبادة ثنا عبد هللا - 1408
عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس  أن رجال غشي امرأته وھي حائض فسأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 عن ذلك فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ولم يسمعه أيضا من عبد الحميد 

الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا ھدبة بن خالد ثنا حماد  أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد -  1409
بن الجعد ثنا قتادة حدثني الحكم بن عتيبة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه أن مقسما حدثه عن بن عباس  أن رجال أتى 

لم أن يتصدق بدينار فإن النبي صلى هللا عليه و سلم فزعم أنه أتى يعني امرأته وھي حائض فأمره نبي هللا صلى هللا عليه و س
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لم يجد فنصف دينار كذا رواه حماد بن الجعد عن قتادة عن الحكم مرفوعا وفي رواية شعبة عن الحكم داللة على أن ذلك 
 موقوف وكذلك رواه أبو عبد هللا الشقري موقوفا إال أنه أسقط عبد الحميد من إسناده 

بن إسحاق ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا سعيد بن يزيد ثنا أبو عبد هللا أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر  -  1410
 الشقري أراه عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس  في الحائض إذا وقع عليھا الحديث 

أبي ما لك  أخبرنا أبو على الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني وروى األوزاعي عن يزيد بن - 1411
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  أمره أن 
يتصدق بخمسي دينار وھذا اختالف ثالث في إسناده ومتنه رواه إسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد عن األوزاعي بھذا اإلسناد 

نه أنه كانت له امرأة تكره الرجال فكان كلما أرادھا اعتلت له بالحيضة فظن أنھا كاذبة عن عمر بن الخطاب رضي هللا ع
فأتاھا فوجدھا صادقة فأتى النبي صلى هللا عليه و سلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار وكذلك رواه إسحاق عن عيسى بن 

له امرأة فذكره وھو منقطع بين عبد الحميد  يونس عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كانت
 وعمر 

أخبرنا الحسين بن محمد بن على الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح ثنا شريك  - 1412
بنصف  عن خصيف عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إذا وقع الرجل بأھله وھي حائض فليتصدق

 دينار قال الشيخ رواه شريك مرة فشك في رفعه ورواه الثوري عن علي بن بذيمة وخصيف فأرسله 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني علي بن بذيمة  -  1413
الذي يأتي امرأته وھي حائض الحديث خصيف الجزري غير محتج وخصيف عن مقسم عن النبي صلى هللا عليه و سلم  في 

 به 

وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو األسود أنا  - 1414
صلى هللا عليه و سلم قال   نافع بن يزيد عن بن جريج عن أبي أمية عبد الكريم البصري عن مقسم عن بن عباس أن رسول هللا

إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئھا وقد رأت الطھر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ھكذا في رواية 
 بن جريج ورواه بن أبي عروبة عن عبد الكريم فجعل التفسير من قول مقسم 

حمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوھاب بن عطاء ثنا أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس م -  1415
سعيد عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس  أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار وفسر 

وقيل عن سعيد عن عبد  ذلك مقسم فقال إن غشيھا في الدم فدينار وإن غشيھا بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار
 الكريم عن عكرمة عن بن عباس 

أخبرنا أبو على الروذباري أنا أبو طاھر المحمد آبادي أنا أبو قالبة ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن  -  1416
رأته وھي حائض عبد الكريم أبي أمية عن عكرمة عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  في الذي يأتي ام

يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار وفسره مقسم فقال إذا كان في إقبال الدم فدينار وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار 
وإذا لم تغتسل فنصف دينار رواه أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

 وھي حائض قال إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان في الصفرة فنصف دينار  في الذي يأتي امرأته

أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي والنرسي قاال ثنا عبيد هللا بن موسى العبسي ثنا  -  1417
 فه أبو جعفر الرازي  فذكره ورواه ھشام الدستوائي عن عبد الكريم فوق
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أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا ھشام  -  1418
الدستوائي ثنا عبد الكريم أبو أمية عن مقسم عن بن عباس  في الذي يأتى امرأته وھي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف 

ن أبي المخارق أبو أمية غير محتج به وروي عن أبي الحسن الجزري عن مقسم دينار ھذا أشبه بالصواب وعبد الكريم ب
 موقوفا على بن عباس ما يوافق تفسير مقسم 

أخبرناه أبو على الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة أنبأ أبو داود ثنا عبد السالم بن مطھر ثنا جعفر يعني بن سليمان  - 1419
حسن الجزري عن مقسم عن بن عباس قال  إذا أصابھا في الدم فدينار وإذا أصابھا في عن علي بن الحكم البناني عن أبي ال

 انقطاع الدم فنصف دينار 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو القاسم  - 1420
عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري  الحسن بن محمد بن حبيب المفسر وأ بو سعيد بن أبي

ثنا أحمد بن يونس وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن الھيثم أبو األحوص ثنا أحمد بن يونس ثنا 
عليه و سلم  في الذي يقع على امرأته أبو بكر بن عياش عن بن عطاء عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

 وھي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار ويعقوب بن عطاء ال يحتج بحديثه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أيوب ثنا محمد بن المنھال ثنا يزيد بن زريع ثنا عطاء  - 1421
نبي صلى هللا عليه و سلم في الذي يأتي امرأته وھي حائض يتصدق بدينار وإن لم العطار عن عكرمة عن بن عباس  عن ال

يجد فنصف دينار عطاء ھو بن عجالن ضعيف متروك وقد قيل عنه عن عطاء وعكرمة عن بن عباس وليس بشئ وروي 
أحمد بن إسحاق الفقيه حمله ھذه عن عطاء وعكرمة أنھما قاال ال شئ عليه يستغفر هللا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قال أبو بكر 

األخبار مرفوعھا وموقوفھا يرجع إلى عطاء العطار وعبد الحميد وعبد الكريم أبي أمية وفيھم نظر قال الشيخ وقد قيل عن بن 
 جريج عن عطاء عن بن عباس موقوفا وإن كان محفوظا فھو من قول بن عباس يصح 

وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد  أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي - 1422
بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا سفيان الثوري عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس  في الرجل يأتى امرأته وھي 

مام أحمد رحمه هللا تعالى وروى حائض قال إن أتاھا في الدم تصدق بدينار وإن أتاھا في غير الدم تصدق بنصف دينار قال اإل
عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليس عليه إال أن يستغفر هللا تعالى والمشھور عن بن جريج عن عبد الكريم أبي أمية 

 عن مقسم عن بن عباس كما تقدم وهللا أعلم 

قال  قال الشافعي رحمه هللا تعالى يعني في أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع  -  1423
كتاب أحكام القرآن فيمن أتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل يستغفر هللا تعالى وال يعود حتى تطھر وتحل لھا 

 الصالة وقد روي فيه شئ لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه ال يثبت مثله 

 باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيھا 

فيما أجاز لي أبو عبد هللا الحافظ روايته عنه عن أبي العباس األصم عن الربيع عن الشافعي قال  أعجل من سمعت  - 1424
 به من النساء يحضن نساء بتھامة يحضن لتسع سنين 

من األرزناني وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قراءة عليه حدثني أبو أحمد محمد بن أحمد الشعبي ثنا محمد بن عبد الرح -  1425
ثنا أحمد بن طاھر بن حرملة ثنا جدي ثنا الشافعي قال  رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع وولدت 
ابنة عشر وحاضت البنت ابنة تسع وولدت ابنة عشر ويذكر عن الحسن بن صالح أنه قال أدركت جارة لنا صارت جدة بنت 

أنه قال احتلمت وأنا بن اثنتي عشرة سنة وروينا عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت إحدى وعشرين سنة وعن مغيرة الضبي 
 إذا بلغت الجارية تسع سنين فھي امرأة تعني وهللا أعلم فحاضت فھي امرأة 
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 باب أقل الحيض 

جنيد ثنا النفيلي قال قرأت أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ثنا علي بن الحسين بن ال - 1426
 على معقل عن عطاء قال  أدنى وقت الحيض يوم 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا محمد بن مصعب  -  1427
 قال سمعت األوزاعي يقول  عندنا ھا ھنا امرأة تحيض غدوة وتطھر عشية 

برنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق قال قال إسحاق قال عبد الرحمن بن مھدي كانت امرأة يقال لھا أم وأخ - 1428
العالء قالت حيضتي منذ أيام الدھر يومان قال إسحاق وصح لنا في زماننا عن غير واحدة أنھا قالت حيضتي يومان وقال يزيد 

 بن ھارون عندي امرأة تحيض يومين  

وفيما أجاز لي أبو عبد هللا في روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قال  رأيت امرأة أثبت لي أنھا  -  1429
لم تزل تحيض يوما وال تزيد عليه وأثبت لي عن نساء أنھن لم يزلن يحضن أقل من ثالث وعن نساء أنھن لم يزلن يحضن 

ثالث عشرة وكيف زعمت أنه ال يكون ما علمنا أنه يكون قال الشيخ وروينا  خمسة عشر وعن امرأة أكثر أنھا لم تزل تحيض
عن علي وشريح أنھما جوزا ثالث حيض في شھر وخمس ليال وذلك يرد في كتاب العدد إن شاء هللا تعالى قال الشافعي ونحن 

أنه لم يجعل للحيض وقتا واحتج  نقول بما روي عن على رضي هللا عنه ألنه موافق لما روي عن النبي صلى هللا عليه و سلم
 بحديث النبي صلى هللا عليه و سلم إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصالة وإذا ذھب قدرھا فاغسلي الدم عنك وصلي 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأ بو بكر أحمد بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان  - 1430
ي أنبأ ما لك عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة انھا قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول هللا صلى هللا عليه ثنا الشافع

و سلم يا رسول هللا إني ال أطھر أفأدع الصالة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت 
ا فاغسلي الدم عنك وصلي رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن ما الحيضة فاتركي الصالة فإذا ذھب قدرھ

 لك 

  باب أكثر الحيض

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حبان أبو الشيخ األصبھاني حدثني  -  1431
عن مفضل بن مھلھل عن سفيان الثوري عن بن جريج عن عطاء محمد بن يحيى بن مندة ثنا أبو سعيد األشج ثنا بن إدريس 

قال  أكثر الحيض خمسة عشر يوما ورواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن مفضل وبن المبارك عن سفيان عن بن جريج 
عمر  عن عطاء قال أكثر الحيض خمس عشرة وإليه كان يذھب أحمد بن حنبل أخبرنا بذلك أبو بكر بن الحارث ثنا علي بن

 الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن سعد الزھري ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن آدم فذكره 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن إسحاق ثنا سالم بن جنادة ثنا وكيع عن الربيع عن الحسن  - 1432
 ن عطاء قال  الحيض خمسة عشر قال تجلس خمسة عشر وبإسناده عن الربيع ع

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن محمد بن محمود المروزي ثنا أبو عبد هللا محمد بن علي الحافظ ثنا  - 1433
أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا الربيع بن صبيح عن عطاء قال  الحيض خمسة عشر قالت فإن 

اضة قال ورأيت بن مھدي يذھب في الحيض إلى قول عطاء قال بن مھدي كانت عندنا امرأة حيضھا خمس زادت فھي مستح
 عشرة 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سھل ثنا محمد بن يحيى ثنا مطرف  -  1434
إنھم قالوا  في المرأة الحائض أن أكثر ما تكف عن الصالة خمس عشرة  ثنا عبد هللا بن عمر عن أخيه ويحيى بن سعيد وربيعة

 ثم تغتسل وتصلي وقال عبد هللا أدركت الناس وھم يقولون ذلك 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عثمان سعيد بن محمد الحناط ثنا أبو ھشام  - 1435
قال علي وحدثنا إبراھيم بن حماد ثنا محمد بن عبد هللا المخرمي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك قال  الرفاعي ثنا يحيى بن آدم 

عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشھر حيضا مستقيما صحيحا قال علي وحدثنا سعيد بن محمد الحناط ثنا أبو ھشام ثنا 
 يحيى بن آدم عن شريك وحسن بن صالح قاال أكثر الحيض خمس عشرة 

وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن  -  1436
حرب ثنا حماد بن زيد عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال  المستحاضة تنتظر ثالثا خمسا سبعا تسعا عشرا 

 ال تجاوز 

ن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن وأخبرنا أبو الحس - 1437
منصور ثنا إسماعيل بن إبراھيم ثنا جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة قال قال أنس بن ما لك  قرء الحائض خمس ست سبع 

 قد أنكر ذلك عليه ثمان عشر ثم تغتسل وتصوم وتصلي فھذا حديث يعرف بالجلد بن أيوب و

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي في حديث الجلد بن  - 1438
أيوب قد أخبرنيه بن علية عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن ما لك  أنه قال قرء المرأة أو قال حيض المرأة 

حتى انتھى إلى عشرة وقال لي بن علية الجلد أعرابي ال يعرف الحديث وقال لي قد استحيضت امرأة من آل أنس  ثالث أربع
فسئل بن عباس عنھا فأفتى فيھا وأنس حي فكيف يكون عند أنس بن ما لك ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره 

يث مثل الجلد ونستدل على غلط من ھو أحفظ منه بأقل من ھذا وأخبرنا فيما عنده فيه علم قال الشافعي نحن وأنت ال نثبت حد
أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال قال سليمان بن حرب كان حماد يعني بن 

 زيد يضعف الجلد ويقول لم يكن يعقل الحديث 

بو بكر بن إسحاق قال وأما خبر أنس فإن إسماعيل بن إسحاق أخبرنا قال ثنا سليمان وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أ - 1439
بن حرب ثنا حماد بن زيد قال  ذھبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب فحدثنا بحديث معاوية بن قرة عن أنس في 

 الحائض فذھبنا نوقفه فإذا ھو ال يفصل بين الحائض والمستحاضة 

أبو عبد هللا الحافظ أخبرنا أبو أحمد الدارمي قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت أحمد بن سعيد وأخبرنا  - 1440
الدارمي يقول سألت أبا عاصم عن الجلد بن أيوب فضعفه جدا وقال كان شيخا من مشائخ العرب تساھل أصحابنا في الرواية 

 عنه  

أ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد هللا بن عثمان قال قال عبد هللا وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل ببغداد أنب - 1441
يعني بن المبارك وأھل البصرة ينكرون حديث الجلد بن أيوب ويقولون شيخ من شيوخ العرب ليس بصاحب حديث قال بن 

ل وإسحاق بن إبراھيم وبلغني المبارك وأھل مصر أعلم به من غيرھم قال يعقوب وسمعت سليمان بن حرب وصدقة بن الفض
 عن أحمد بن حنبل أنھم يضعفون الجلد بن أيوب وال يرونه في موضع الحجة  

أخبرنا أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا الجنيدي يعني محمد بن عبد هللا بن الجنيد ثنا البخاري قال  -  1442
ون حديث الجلد بن أيوب البصري قال وحدثني صدقة قال كان بن عيينة ثنا عبدان عن بن المبارك قال أھل البصرة يضعف

 يقول ما جلد ومن جلد ومن كان جلد  
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أخبرنا أبو سعد الصوفي ثنا أبو أحمد بن عدي ثنا بن حماد يعني محمد بن أحمد بن حماد ثنا عبد هللا بن أحمد يعني  - 1443
س يسوى حديثه شيئا ضعيف الحديث قال الشيخ وقد روي في أقل بن حنبل قال  سمعت أبي ذكر الجلد بن أيوب فقال لي

 الحيض وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفھا في الخالفيات 

  باب المستحاضة إذا كانت مميزة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى قاال حدثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب  -  1444
ا محمد بن عبد الوھاب ثنا جعفر بن عون أنا ھشام عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول هللا ثن

صلى هللا عليه و سلم فقالت  إني امرأة أستحاض فال أطھر أفأدع الصالة قال ال إنما ذاك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت 
 ك الدم وصلي الحيضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي عن

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن العباس المؤدب ثنا أحمد بن يونس  -  1445
ثنا زھير بن معاوية ثنا ھشام بن عروة ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنا الحسن بن 

كر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن ھشام بن عروة  فذكره بإسناده مثله رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن سفيان ثنا أبو ب
يونس ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وھكذا رواه في إقبال الحيض وإدباره سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وعبد 

عبد هللا بن نمير وجماعة كبيرة عن ھشام بن عروة إال أن العزيز بن محمد وأ بو معاوية الضرير وجرير بن عبد الحميد و
حمادا زاد فيه الوضوء وبن عيينة زاد فيه االغتسال بالشك ورواه ما لك بن أنس اإلمام عن ھشام وقال في الحديث فإذا ذھب 

 قدرھا فاغسلي عنك الدم وصلي 

أنبأ محمد بن أيوب أنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني ما لك أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه  - 1446
بن أنس عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنھا قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش  يا رسول هللا إني ال أطھر أفأدع 

الصالة وإذا ذھب  الصالة فقال لھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي
قدرھا فاغسلي الدم عنك وصلى رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن ما لك ورواه البخاري عن أحمد بن 
أبي رجاء عن أبي أسامة عن ھشام فخالفھم في متنه فقال في الحديث فقال ال إن ذلك عرق ولكن دعي الصالة قدر األيام التي 

 لي وصلي وقد روي عن أبي أسامة ما دل على أنه شك فيه كنت تحيضين فيھا ثم اغتس

أخبرنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني عبد هللا بن محمد بن ياسين حدثني محمد بن كرامة الكوفي  -  1447
 ثنا أبو أسامة ومحمد بن ثنا عبد هللا بن نمير وأ بو أسامة ح قال أبو بكر وأخبرني عبد هللا بن صالح ثنا ھارون بن عبد هللا

كناسة وجعفر بن عون عن ھشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت  
إني أستحاض فال أطھر أفأدع الصالة فقال لھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنما ذلك عرق ولكن دعي الصالة األيام التي 

فيھا ثم اغتسلي وصلي أو كما قال وأنا أظن أن الحديثين على لفظ أبي أسامة فقد روينا عن غيره على اللفظ كنت تحيضين 
 الذي رواه الجماعة عن ھشام وقد روي عن أبي أسامة على اللفظ الذي رواه الجماعة في إقبال الحيض وإدباره 

ظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا بن كرامة ثنا أبو أسامة عن أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحاف - 1448
ھشام بن عروة  فذكره وقال في الحديث أفأدع الصالة قال ليس ذلك بالحيض إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة 

وقد قاله أيضا بن عيينة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي وھذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته رواية الجماعة إال أنه قال فاغتسلي 
 بالشك وهللا أعلم 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي  - 1449
ض ثنا محمد بن أبي عدي ثنا محمد بن عمرو يعني بن علقمة عن الزھري عن عروة  أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحا

فقال لھا النبي صلى هللا عليه و سلم أن دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة وإذا كان اآلخر فتوضئي 
 وصلي فإنما ھو عرق قال عبد هللا سمعت أبي يقول كان بن أبي عدي حدثنا به عن عائشة ثم تركه 
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أبو داود ثنا محمد بن المثنى ثنا بن أبي عدي عن محمد يعني وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا  -  1450
بن عمرو حدثني بن شھاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش  أنھا كانت تستحاض فقال لھا النبي صلى هللا عليه 

ئي وصلي فإنما ھو و سلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة وإذا كان اآلخر فتوض
عرق قال بن المثنى حدثنا به بن أبي عدي من كتابه ھكذا ثم حدثنا بعد حفظا قال ثنا محمد بن عمرو عن الزھري عن عروة 

 عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه 

خفى عليھن الحيضة أن دمھا أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال مكحول النساء  ال ي -  1451
أسود غليظ فإذا ذھب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنھا مستحاضة فلتغتسل ولتصل قال الشيخ رحمه هللا تعالى وقد روي معني 

 ما قال مكحول عن أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف 

سليمان ثنا عمرو بن عون ثنا حسان بن  أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا الباغندي محمد بن - 1452
إبراھيم الكرماني ثنا عبد الملك عن العالء قال سمعت مكحوال يقول عن أبي أمامة الباھلي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

غلبھا سلم  فذكر الحديث قال ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ودم المستحاضة أصفر رقيق فإن غلبھا فلتحتش كرسفا فإن 
فلتعلھا بأخرى فإن غلبھا في الصالة فال تقطع الصالة وإن قطر ويأتيھا زوجھا وتصوم وتصلي عبد الملك ھذا مجھول والعالء 
ھو بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا وهللا أعلم أخبرنا بذلك أبو بكر بن الحارث الفقيه عن أبي 

 الحسن الدارقطني الحافظ 

  غسل المستحاضة المميزة عند إدبار حيضھا باب

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنا أبو بكر اإلسماعيلي أخب ھارون بن يوسف ثنا بن أبي عمرو ثنا  - 1453
سفيان عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم  أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض 

ت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن ذلك فقال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة وإذا فسأل
أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن محمد عن سفيان ھكذا وكان بن عيينة يشك في ذكر الغسل 

أحمد بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا ھشام بن عروة فذكره فيه أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر 
بإسناده ومعناه وقال وإذا إدبرت فاغتسلي وصلي أو قال اغسلي عنك الدم وصلي وقد روي فيه زيادة الوضوء لكل صالة 

ة في سياقه وفي الخبر داللة على أنه وليست بمحفوظة ورواه أبو أسامة عن ھشام وذكر فيه االغتسال إال أنه خالف الجماع
 كان يشك فيه 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال سمعت  - 1454
وج النبي األوزاعي قال حدثني بن شھاب حدثني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة ز

صلى هللا عليه و سلم قالت  استحيضت أم حبيبة بنت جحش وھي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فاشتكت ذلك إلى 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال لھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنھا ليست بالحيضة إنما ھو عرق فإذا أقبلت الحيضة 

ي ثم صلي قالت عائشة وكانت أم حبيبة تقعد في مركن ألختھا زينب بنت جحش حتى أن فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسل
حمرة الدم لتعلو الماء ذكر الغسل في ھذا الحديث صحيح وقوله فإذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت تفرد به األوزاعي من بين 

كرھا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في ثقات أصحاب الزھري والصحيح أن أم حبيبة كانت معتادة وأن ھذه اللفظة إنما ذ
 قصة فاطمة بنت أبي حبيش وقد رواه بشر بن بكر عن األوزاعي كما رواه غيره من الثقات 

وأخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر ثنا  -  1455
عروة وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و األوزاعي حدثني الزھري حدثني 

سلم قالت  استحيضت أم حبيبة بنت جحش وھي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فاشتكت إلى رسول هللا صلى هللا عليه 
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ت تغتسل لكل صالة ثم تصلي وكانت و سلم فقال أن ھذه ليست بالحيضة ولكن ھذا عرق فاغتسلى ثم صلى قالت عائشة وكان
 تقعد في مركن ألختھا زينب بنت جحش حتى أن حمرة الدم لتعلو الماء 

 باب صالة المستحاضة واعتكافھا في حال استحاضتھا واإلباحة لزوجھا أن يأتيھا 

الصغاني ثنا عفان ثنا يزيد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق  - 1456
زريع ثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة قالت  اعتكفت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم امرأة من أزواجه مستحاضة 
وكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتھا وھي تصلي رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن يزيد بن 

 زريع 

نا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان وعمران بن موسى قاال ثنا وھب بن بقية أخبر -  1457
أنا خالد قال أبو بكر وحدثني أبو عبد الكريم ثنا إسحاق بن شاھين ثنا خالد يعني بن عبد هللا عن خالد يعني الحذاء عن عكرمة 

سلم اعتكف فاعتكفت معه بعض نسائه وھي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت عن عائشة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و 
الطست تحتھا من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان ھذا شئ كانت فالنة تجده لفظ وھب وحديث إسحاق مثله 

 سواء رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن شاھين 

و بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراھيم بن خالد ثنا معلي يعني بن منصور عن علي أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أب -  1458
 بن مسھر عن الشيباني عن عكرمة قال  كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجھا يغشاھا 

مرو بن أبي أخبرنا أبو علي أنا أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا عبد هللا بن الجھم ثنا ع - 1459
قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش  أنھا كانت مستحاضة وكان زوجھا يجامعھا ويذكر عن بن عباس أنه أباح 

 وطئھا وھو قول بن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وغيرھم 

ن حنبل قال سألت أبي عن وطء أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد هللا بن أحمد ب - 1460
المستحاضة فقال ثنا وكيع عن سفيان عن غيالن عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة قالت  المستحاضة 
ال يغشاھا زوجھا قال أبي ورأيت في كتاب األشجعي كما رواه وكيع وقد رواه غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن 

 المستحاضة ال يغشاھا زوجھا قال الشيخ وقد رواه معاذ بن معاذ عن شعبة ففصل قول الشعبي من قول عائشة الشعبي أنه قال 

أخبرناه محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ مخلد بن جعفر أنا جعفر الفريابي أنا عبيد هللا بن معاذ أنا أبي ثنا شعبة عن عبد  - 1461
مسروق عن عائشة قالت  المستحاضة تدع الصالة أيام حيضھا ثم تغتسل وتتوضأ الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير امرأة 

لكل صالة قال وقال الشعبي ال تصوم وال يغشاھا زوجھا فعاد الكالم في غشيانھا إلى قول الشعبي كما قال أحمد بن حنبل 
 وتركناه بما مضى من الداللة على إباحة وطئھا إذا تولى حيضھا واغتسلت 

 تطھار باب في االس

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وإسحاق بن  -  1462
الحسن قاال ثنا القعنبي ثنا ما لك عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت  يا رسول هللا إني ال 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت فاتركي الصالة وإذا ذھب أطھر أفأدع الصالة قال ر
 قدرھا فاغسلي عنك الدم وصلي واللفظ إلسماعيل رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن ما لك 

هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوھاب أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ثنا أبو عبد  -  1463
الفراء ثنا محاضر بن المورع ثنا ھشام وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن داسة ثنا إسحاق الفقيه ثنا إسماعيل بن 

بي حبيش جاءت إلى قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن محمد عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أ
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رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت  يا رسول هللا إني أستحاض فال أطھر أفأدع الصالة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة وإذا إدبرت فاغسلي الدم عنك ثم صلي لفظ حديث عبد 

 ر بمعناه ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى العزيز وحديث محاض

أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن  - 1464
دم فقالت عائشة جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنھا قالت  أن أم حبيبة سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن ال

رأيت مركنھا مأل دم فقال لھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي رواه مسلم في 
الصحيح عن قتيبة بن سعيد فجعلھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيھما جميعا إذا أدبرت حيضتھا أو مضى قدر ما كانت 

 الطاھرات ولم يأمر باالستطھار وقد روي في حديث ضعيف ما يوھم أن يكون فيه حيضتھا تحبسھا في حكم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا بن عبد الملك يعني محمدا ثنا  -  1465
بنة مرشد األنصارية أتت النبي صلى هللا عليه الفريابي ثنا أبو بكر بن عياش عن حرام بن عثمان عن بن جابر عن أبيه  أن ا

و سلم فقالت تنكرت حيضتي قال كيف قالت تأخذني فإذا تطھرت منھا عاودتني قال إذا رأيت ذلك فامكثي ثالثا قال الشيخ أبو 
شيخ حرام بكر يعني بن إسحاق الخبر واه ويحتمل أنه قال ألن الطھر كثيرا يقع في وسط الحيض فيكون حيضا بعد ذلك قال ال

 بن عثمان ضعيف ال تقوم بمثله الحجة 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الشيباني ثنا إبراھيم يعني بن عبد هللا السعدي ثنا يزيد  - 1466
ستحاضة فقال يا بن يعني بن ھارون أنبأ يحيى يعني بن سعيد أن القعقاع بن حكيم أخبره  أنه سأل سعيد بن المسيب عن الم

 أخي ما أحد أعلم بھذا مني إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصالة وإذا أدبرت فلتغتسل ثم لتصل وكذلك رواه حماد بن زيد عن يحيى 

 باب المعتادة ال تميز بين الدمين 

كر أحمد بن الحسن القاضي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو طاھر الفقيه وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو ب - 1467
وأ بو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ثنا إسحاق يعني بن بكر بن 
مضر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن ما لك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم 

حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الدم فقال لھا قالت  إن أم 
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وكانت تغتسل عند كل صالة رواه مسلم في الصحيح عن موسى بن قريش 

 ر بن ربيعة التميمي عن إسحاق بن بكر وكذلك رواه يزيد بن أبي حبيب عن جعف

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة ثنا الليث وأخبرنا أبو الحسن  -  1468
علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن 

ك عن عروة عن عائشة  أن أم حبيبة سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الدم قالت عائشة لقد رأيت عراك بن ما ل
مركنھا مملوءا دما فقال لھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي رواه مسلم في 

 ا الصحيح عن قتيبة عن الليث ورواه الزھري عن عروة مختصر

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك حدثني يحيى بن بكير ثنا الليث ح  - 1469
وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شھاب عن عروة 

ت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت  إني أستحاض فقال إنما بن الزبير عن عائشة أنھا قال
ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صالة رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وھكذا رواه جماعة عن الزھري 

 يعا ورواه سھيل بن أبي صالح عن الزھري عن عروة فخالفھم في اإلسناد والمتن جم
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أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة  - 1470
ثنا أبو داود قاال ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سھيل يعني بن أبي صالح عن الزھري عن عروة بن الزبير قال حدثتني 

ت أسماء أو أسماء حدثتني أنھا  أمرتھا فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول هللا صلى هللا فاطمة بنت أبي حبيش أنھا أمر
عليه و سلم فأمرھا أن تقعد األيام التي كانت تقعد ثم تغتسل ھكذا رواه جرير بن عبد الحميد عن سھيل ورواه خالد بن عبد هللا 

حبيش فذكر قصة في كيفية غسلھا إذا رأت الصفارة عن سھيل عن الزھري عن عروة عن أسماء في شأن فاطمة بنت أبي 
فوق الماء ورواه محمد بن عمرو بن علقمة عن الزھري عن عروة عن فاطمة فذكر استحاضتھا وأمر النبي صلى هللا عليه و 

أن فاطمة سلم إياھا باإلمساك عن الصالة إذا رأت الدم األسود وفيه وفي رواية ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة داللة على 
بنت أبي حبيش كانت تميز بين الدمين ورواية سھيل فيھا نظر وفي إسناد حديثه ثم في الرواية الثانية عنه داللة على أنه لم 

 يحفظھا كما ينبغي 

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن بن أبي حبيب  - 1471
بكير بن عبد هللا عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنھا  أتت رسول هللا صلى  عن

هللا عليه و سلم فشكت إليه الدم فقال لھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فال تصلي فإذا 
القرء إلى القرء وفي ھذا ما دل على أنه لم يحفظه وھو سماع عروة من فاطمة بنت أبي  مر القرء فتطھري ثم صلي ما بين

حبيش فقد بين ھشام بن عروة أن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش من عائشة وروايته في اإلسناد والمتن جميعا 
بير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت أصح من رواية المنذر بن المغيرة قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الز

جحش استحيضت فأمرھا النبي صلى هللا عليه و سلم أن تدع الصالة أيام إقرائھا ثم تغتسل وتصلي قال أبو داود وقتادة لم 
يسمع من عروة شيئا قال الشيخ ورواية عراك بن ما لك عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة أصح من ھذه الرواية أما 

واية حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة في شأن فاطمة فإنھا ضعيفة وسيرد بيان ضعفھا إن شاء هللا تعالى وكذلك ر
 حديث عثمان بن سعد الكاتب عن بن أبي مليكة عن فاطمة ضعيف 

يحيى وأخبرنا أبو نصر أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إسماعيل بن قتيبة عن يحيى بن  -  1472
عمر بن عبد العزيز بن عمر ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراھيم بن علي الذھلي ثنا يحيى بن يحيى ثنا يحيى بن المتوكل أبو 
عقيل عن بھية قالت  سمعت امرأة تسأل عائشة يعني عن سبب حيضتھا ال تدري كيف تصلي فقالت لھا عائشة سألت رسول 

سلم المرأة فسد حيضتھا وأھريقت دما ال تدري كيف تصلي قالت فأمرني رسول هللا صلى هللا عليه و  هللا صلى هللا عليه و
سلم أن آمرھا فلتنتظر قدر ما كانت تحيض في كل شھر وحيضھا مستقيم فلتعتد وفي حديث إسماعيل فلتقعد وتقدر ذلك من 

طھرھا ثم تستثفر بثوب ثم تصلي فإني أرجو أن يكون ھذا من األيام والليالي ثم لتدع الصالة فيھن بقدرھن ثم لتغتسل ولتحسن 
الشيطان وأن يذھبھا هللا تعالى عنھا إن شاء هللا تعالى قالت فأمرتھا ففعلت فأذھبھا هللا عنھا فمري صاحبتك بذلك لفظ حديث 

 إبراھيم بن علي 

العباس محمد بن يعقوب أنبأ مسلم بن عبد هللا بن وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأ بو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو  -  1473
الحكم أنبأ بن وھب عن ما لك ح وحدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف إمالء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن 

عليه و سلم  أن سليمان أنبأ الشافعي ثنا ما لك عن نافع مولى بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى هللا 
امرأة كانت تھراق الدم على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاستفتت لھا أم سلمة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال 
لتنظر عدد الليالي واأليام التي كانت تحيضھن من الشھر قبل أن يصيبھا الذي أصابھا فلتترك الصالة قدر ذلك من الشھر فإذا 

غتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصل لفظ حديث الشافعي ھذا حديث مشھور أودعه ما لك بن أنس المؤطا وأخرجه أبو خلفت ذلك فلت
 داود في كتاب السنن إال أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة 

ى بن بكير ثنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان األھوازي أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا يحي -  1474
الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجال أخبره عن أم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم  أن امرأة كانت تھراق الدم 
على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاستفتت لھا أم سلمة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
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عدد الليالي واأليام التي كانت تحيضھن قبل أن يكون بھا الذي كان بھا وقدرھن من الشھر فتترك الصالة لذلك و سلم لتنظر 
فإذا خلفت ذلك وحضرت الصالة فلتغتسل وتستثفر بثوب وتصلي تابعه عبيد هللا بن عمر وإسماعيل بن إبراھيم بن عقبة 

 وصخر بن جويرية وجويرية بن أسماء عن نافع 

حديث عبيد هللا فأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد هللا بن مسلمة ثنا أنس يعني  أما -  1475
بن عياض عن عبيد هللا عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من األنصار  أن امرأة كانت تھراق الدم فذكر معنى حديث 

 تسل وساق معناه الليث وقال فإذا خلفتھن وحضرت الصالة فلتغ

وأما حديث إسماعيل فأخبرناه أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا يوسف  -  1476
بن يزيد ثنا يعقوب بن أبي عباد عن إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجال أخبره عن أم سلمة  

الدماء على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت لھا أم سلمة سلي رسول هللا صلى هللا عليه و أن امرأة كانت تھراق 
سلم فقال لتنظر عدد األيام والليالي التي كانت تحيضھن قبل أن يكون بھا الذي كان بھا وقدرھن من الشھر فلتترك الصالة قدر 

 تصلي ذلك فإذا ذھب قدرھا فلتغتسل ثم لتستثفر بثوبھا ثم 

وأما حديث صخر بن جويرية فأخبرنا الحسين بن محمد أنبأ بن داسة ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا بن مھدي  - 1477
ثنا صخر بن جويرية عن نافع  بإسناد الليث ومعناه وقال فلتترك الصالة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصالة فلتغتسل ولتستثفر 

 بثوب ثم تصلي 

ديث جويرية بن أسماء فأخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل ثنا وأما ح -  1478
إبراھيم بن ھاشم البغوي ثنا عبد هللا بن محمد بن أسماء حدثني جويرية بن أسماء عن نافع أنه أخبره سليمان بن يسار أن رجال 

لم  أن امرأة كانت تھراق الدم على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبره عن أم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه و س
فاستفتت لھا أم سلمة النبي صلى هللا عليه و سلم فقال لتنظر عدد الليالي واأليام التي كانت تحيضھن قبل أن يكون بھا الذي 

 سل ولتستدفر بثوب ثم تصلي كان وقدرھن من األشھر فتترك الصالة قدر ذلك فإذا خلفت ذلك وحضرت الصالة فلتغت

وروي عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن أم سلمة أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه  - 1479
أنا أبو محمد بن حبان األصفھاني ثنا محمد بن حمزة ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد العزيز بن عمران ثنا خالد بن نزار األيلي 

ة ثنا إبراھيم بن طھمان وھو ثبت في الحديث حدثنا موسى بن عقبة وھو من الثقات وكان ما لك يملى عليه ثنا نافع وكان ثق
عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن أم سلمة  سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال لتنظر عدد الليالي واأليام التي 

ھن من الشھر فلتترك الصالة قدر ذلك فإذا ذھب قدرھا فلتغتسل ولتستدفر كانت تحيضھن قبل أن يكون لھا الذي كان وقدر
بثوبھا وتصلي ورواه أيوب السختياني عن سليمان بن يسار عن أم سلمة إال أنه سمى المستحاضة في الحديث فقال فاطمة بنت 

 أبي حبيش 

سلمان الفقيه ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ببغداد ثنا أحمد بن  - 1480
عفان ثنا وھيب ثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة  أن فاطمة استحيضت فكانت تغتسل من مركن لھا فتخرج وھي 

صالة غالبة الصفرة فاستفتت لھا أم سلمة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال لتنظر أيام قرئھا وأيام حيضتھا فتدع فيھا ال
وتغتسل فيما سوى ذلك وتستدفر بثوب وتصلي ورواه حماد بن زيد عن أيوب وقال فاطمة بنت أبي حبيش وحديث ھشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش أصح من ھذا وفيه داللة على أن المرأة التي استفتت لھا أم سلمة 

يث أم سلمة إن كانت لھا حالتان في مدة استحاضتھا حالة تميز فيھا بين غيرھا ويحتمل إن كانت تسميتھا صحيحة في حد
الدمين فأفتاھا بترك الصالة عند إقبال الحيض وبالصالة عند إدباره وحالة ال تميز فيھا بين الدمين فأمرھا بالرجوع إلى العادة 

 ويحتمل غير ذلك وهللا أعلم وروي عن أبي سلمة عن أم سلمة دون التسميه 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبد هللا بن  - 1481
عمر عن أبي النضر عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال  في المستحاضة تنظر عدد الليالي 

 وتصلي واأليام التي كانت تحيضھن ثم تغتسل 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن إسحاق ثنا وھبان بن بقية ثنا جعفر بن سليمان عن بن  - 1482
جريج عن أبي الزبير عن جابر عن فاطمة بنت قيس قالت  سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن المستحاضة فقال تقعد 

كل طھر ثم تحتشي ثم تصلي وھكذا رواه قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان فقال في الحديث أن  أيام إقرائھا ثم تغتسل عند
 فاطمة بنت قيس سألت وال يعرف إال من جھة جعفر بن سليمان وهللا أعلم 

جعفر   أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود وروى العالء بن المسيب عن الحكم عن أبي -  1483
أن سودة استحيضت فأمرھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا مضت أيامھا اغتسلت وصلت قال اإلمام أحمد رحمه هللا 
تعالى وھذا فيما رواه بن خزيمة عن العطاردي عن حفص بن غياث عن العالء أتم من ذلك قال أبو داود وروى سعيد بن 

م قرئھا وكذلك رواه الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة وھو قول جبير عن علي وبن عباس المستحاضة تجلس أيا
 الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراھيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصالة أيام إقرائھا 

مد بن إسحاق أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا مح -  1484
الصغاني ثنا يحيى بن أبي بكير وأ بو النضر قاال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة ومجالد وبيان قال بن أبي بكير في حديثه 
أنھم سمعوا الشعبي يحدث عن قمير امرأة مسروق عن عائشة قالت  المستحاضة تدع الصالة أيام حيضتھا ثم تغتسل ثم تتوضأ 

 عند كل صالة وضوءا 

أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا  -  1485
يزيد يعني بن ھارون ثنا سليمان يعني التيمي عن طلق يعني بن حبيب قال  كتبت امرأة إلى بن عباس في الدم منذ سنتين 

م إال أنبأھا به فقال تجلس وقت إقرائھا ثم تغتسل وتصلي فما أتى عليھا شھران حتى فكتبت إليه تعظم عليه إن كان عنده عل
 طھرت 

  باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض

أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن العدل ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم  -  1486
لك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه موالة عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم أنھا قالت  البوشنجي ثنا بن بكير ثنا ما 

كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيھا الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد 
قال ما لك عن عبد هللا بن أبي بكر عن عمته أنھا حدثته عن بذلك أي الطھر من الحيضة قال بن بكير الكرسف القطن وبإسناده 

ابنة زيد بن ثابت أنه بلغھا أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل لينظرن إلى الطھر فكانت تعيب ذلك عليھن وتقول 
 ما كان النساء يصنعن ھذا وقد روي ھذا على وجه آخر 

الوليد الفقيه ثنا محمد بن سليمان بن خلف ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل عن عباد  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو - 1487
بن إسحاق عن عبد هللا بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة  أنھا كانت تنھى النساء أن ينظرن إلى أنفسھن ليال في الحيض 

 وتقول أنھا قد تكون الصفرة والكدرة وقد روي على وجه ثالث 

زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوھاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا أخبرنا أبو  - 1488
محمد يعني بن إسحاق عن عبد هللا بن أبي بكر عن صاحبته فاطمة بنت محمد وكانت في حجر عمرة قالت  أرسلت امرأة من 

ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إال ھذا أطھرت قالت ال  قريش إلى عمرة كرسفة قطن فيھا أظنه أراد الصفرة تسألھا ھل
 حتى ترى البياض خالصا وقيل عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إبراھيم بن إسحاق الحربي ثنا أحمد بن يونس ثنا زھير  - 1489
ال وأخبرنا إبراھيم ثنا أبو بكر يعني بن أبي شيبة ثنا عبد األعلى عن محمد بن إسحاق عن فاطمة عن أسماء قالت  كنا في ق

حجرھا مع بنات أخيھا فكانت إحدانا تطھر ثم تصلي ثم تنتكس بالصفرة اليسيرة فتسألھا فتقول اعتزلن الصالة ما رأيتن ذلك 
 حتى ترين البياض خالصا 

رنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا أشعث عن أخب - 1490
الحسن قال  إذا رأت المرأة التريئة فإنھا تمسك عن الصالة فإنھا حيض قال وأخبرنا إبراھيم ثنا محمد بن عبد الملك ثنا محمد 

حيى عن أبي سلمة قال إذا رأت المرأة التريئة فلتنظر األيام التي كانت تحيض فيھن وال بن المبارك عن معاوية بن سالم عن ي
 تصلي فيھن الصواب الترية وھو الشئ الخفي اليسير 

 باب الصفرة والكدرة تراھما بعد الطھر 

بن علية عن أيوب عن محمد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو المثنى ثنا مسدد أنا إسماعيل  -  1491
 بن سيرين عن أم عطية قالت  كنا ال نعد الصفرة والكدرة شيئا رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن بن علية 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إبراھيم بن إسحاق الحربي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن  -  1492
 ن أم عطية قالت  كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطھر شيئا قتادة عن حفصة ع

أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قتادة عن أم الھذيل  - 1493
عد الطھر شيئا قال أبو داود أم عن أم عطية وكانت بايعت النبي صلى هللا عليه و سلم قالت  كنا ال نعد الكدرة والصفرة ب

الھذيل ھي حفصة قال الشيخ رحمه هللا تعالى وكذلك رواه حجاج بن المنھال وغيره عن حماد بن سلمة ورواه أيضا سعيد بن 
 أبي عروبة عن قتادة وروي عن عائشة بإسناد ضعيف ال يسوؤني ذكره 

حمد بن المبارك الحناط ثنا محمد بن أشرس السلمي حدثنا أخبرنا أبو طاھر الفقيه أخبرني أبو الطيب محمد بن م -  1494
إبراھيم بن سليمان الزيات العبدي عن بحر السقاء عن الزھري عن عروة عن عائشة أنھا قالت ما كنا نعد الكدرة والصفرة 

 شيئا ونحن مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وروي  معناه عن عائشة بإسناد أمثل من ذلك 

نا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد يعني بن راشد أخبر - 1495
عن سليمان يعني بن موسى عن عطاء عن عائشة أنھا قالت  إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصالة حتى تراه أبيض كالقصة 

 لك صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصل فإذا رأت دما أحمر فلتغتسل ولتصل فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل فإذا رأت بعد ذ

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سھل بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الھيثم ثنا يحيى بن صالح  - 1496
ئشة أخبرتھا أن رسول هللا صلى هللا عليه ثنا معاوية بن سالم ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أم أبي بكر حدثته أن عا

 و سلم قال  في المرأة التي ترى ما يريبھا بعد الطھر قال إنما ھي عرق أو إنما ھي عروق 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر  - 1497
ابق ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم أبي بكر أنھا أخبرته أن عائشة ثنا محمد يعني بن س

قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  المرأة التي ترى الشئ من الدم تراھا بعد الطھر قال إنما ھي عرق أو عروق وھذا 
 لمراد به إذا جاوز خمسة عشر يوما وهللا أعلم يحتمل أن يكون المراد به الصفرة ويحتمل أن يكون ا
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 باب ما روي في الصفرة إذا رأت في غير أيام العادة 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو عبد هللا بن يعقوب أخبرنا أبو أحمد بن عبد الوھاب ثنا جعفر بن عون ثنا  - 1498
بن عمرو بن عتبة عن أم سلمة قالت  ان كانت احدانا لتبقى  مسعر عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أخت أبي بكر

 صفرتھا حين تغتسل 

  باب المبتدئة ال تميز بين الدمين

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو عامر عبد الملك بن  - 1499
د هللا بن محمد بن عقيل ح وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا عبد هللا بن الحسين القاضي ثنا عمرو العقدي ثنا زھير بن محمد ثنا عب

الحارث بن أبي أسامة ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد هللا بن عمرو الرقي عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن إبراھيم بن محمد 
ض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول هللا بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت  كنت أستحا

صلى هللا عليه و سلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختى زينب بنت جحش فقلت يا رسول هللا إني امرأة أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة فما ترى فيھا قد منعتني الصالة والصوم قال أنعت لك الكرسف فإنه يذھب الدم قالت ھو أكثر من ذلك قال 

ثوبا قالت ھو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سآمرك بأمرين أيھما فعلت أجزأ عنك فاتخذي 
من اآلخر فإن قويت عليھما فأنت أعلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنما ھذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 

سلي حتى إذا رأيت أنك قد طھرت واستنقأت فصلى ثالثا وعشرين ليلة أو أربعا ستة أو سبعة أيام في علم هللا عز و جل ثم اغت
وعشرين ليلة وأيامھا فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شھر كما تحيض النساء وكما يطھرن ميقات حيضھن وطھرھن وإن 

ؤخرين المغرب وتعجلين قويت على أن تؤخري الظھر وتعجلي العصر فتغتسلين فتجمعين بين الصالتين الظھر والعصر وت
العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصالتين فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھذا 

 أعجب األمرين إلي 

 وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا زھير بن حرب ثنا عبد الملك بن عمرو فذكره  - 1500
بإسناده مثله إال أنه زاد عند قوله أو أربعا وعشرين ليلة وأيامھا وصومي وزاد أيضا وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن 
قدرت على ذلك قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن بن عقيل قال قالت حمنة فقلت ھذا أعجب األمرين إلي لم يجعله كالم 

كالم حمنة قال الشيخ وعمرو بن ثابت ھذا غير محتج به وبلغني عن أبي عيسى الترمذي النبي صلى هللا عليه و سلم وجعله 
أنه سمع محمد بن إسماعيل البخاري يقول حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة ھو حديث حسن إال أن إبراھيم بن محمد 

حنبل يقول ھو حديث صحيح قال الشيخ بن طلحة ھو قديم ال أدري سمع منه عبد هللا بن محمد بن عقيل أم ال وكان أحمد بن 
وأما حمنة بنت جحش فقد قال علي بن المديني ھي أم حبيبة كانت تكني بأم حبيبة وھي حمنة بنت جحش أخبرنا بذلك أبو عبد 
هللا الحافظ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال سمعت عليا يقوله وخالفه يحيى بن 

عين فزعم أن المستحاضة أم حبيبة بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف ليست بحمنة أخبرنا بذلك أبو محمد السكري م
ببغداد ثنا أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد األزھر ثنا المفضل بن غسان عن يحيى بن معين فذكره قال الشيخ وحديث بن 

ربما قال في حديث عائشة حبيبة بنت جحش وھو خطأ إنما ھي أم حبيبة عقيل يدل على أنھا غير أم حبيبة وكان بن عيينة 
كذلك قاله أصحاب الزھري سواء وحديث بن عقيل يحتمل أن يكون في المعتادة إال أنھا شكت فأمرھا إن كان ستا أن يتركھا 

ئة ترجع إلى األغلب من حيض ستا وإن كان سبعا أن يتركھا سبعا والمبتدئة ترجع إلى أقل الحيض ويحتمل أن يكون في المبتد
النساء وهللا تعالى أعلم وقد قال الشافعي رحمه هللا تعالى ويذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في البكر يستمر بھا الدم تقعد 

 كما تقعد نساؤھا 

 باب المرأة تحيض يوما وتطھر يوما 

بو داود وروى أنس بن سيرين قال  أستحيضت امرأة من أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة قال قال أ -  1501
آل أنس بن ما لك فأمروني فسألت بن عباس عن ذلك فقال إذا رأت الدم البحراني فال تصل وإذا رأت الطھر ولو ساعة من 
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بن  النھار فلتغتسل ولتصل وقرأته في كتاب بن خزيمة عن زياد بن أيوب عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أنس
 سيرين غير أنه قال أما ما رأت الدم البحراني فال تصل 

 باب النفاس 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن عبد هللا النرسي ثنا أبو غسان ثنا  - 1502
لمة قالت  كانت النفساء على عھد زھير عن علي بن عبد األعلى عن أبي سھل من أھل البصرة عن مسة األزدية عن أم س

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تقعد بعد نفاسھا أربعين يوما أو أربعين ليلة وكنا نطلي وجوھنا بالورس من الكلف ھكذا رواه 
جماعة عن زھير بن معاوية عن علي بن عبد األعلى وھو أبو الحسن األحول الكوفي وقال أبو الوليد عن زھير عن عبد 

 ى وليس بمحفوظ وقد رواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن علي بن عبد األعلى األعل

أخبرناه أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن  - 1503
ل عن مسة األزدية عن أم سلمة قالت  نصر ثنا أبو بدر الكندي شجاع بن الوليد الكوفي ثنا على بن عبد األعلى عن أبي سھ

كانت النفساء تجلس على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوھنا بالورس والزعفران بلغني عن 
أبي عيسى الترمذي أنه قال سألت محمدا يعني البخاري عن ھذا الحديث فقال علي بن عبد األعلى ثقة روى له شعبة وأ بو 

 كثير بن زياد ثقة وال أعرف له غير ھذا الحديث قال الشيخ ورواه يونس بن نافع عن أبي سھل كثير بن زياد  سھل

كما أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا الحسن بن حليم المروزي أنا أبو الموجه ثنا عبدان ثنا عبد هللا بن المبارك عن  -  1504
حدثتني مسة األزدية قالت  حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين  يونس بن نافع عن كثير بن زياد أبي سھل قال

أن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صالة الحيض فقالت ال يقضين كانت المرأة من نساء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 فاس تقعد في النفاس أربعين ليلة ال يأمرھا النبي صلى هللا عليه و سلم بقضاء صالة الن

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ھارون بن سليمان ثنا  - 1505
عبد الرحمن بن مھدي حدثني أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماھك عن بن عباس قال  النفساء تنتظر أربعين يوما أو 

حمن بن مھدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن عكرمة عن بن عباس تنتظر يعني نحوه وبإسناده قال ثنا عبد الر
النفساء سبعا فإن طھرت وإال فأربعة عشر فإن طھرت وإال فواحدة وعشرين فإن طھرت وإال فأربعين ثم تصلى وقد روي 

 فيھا عن عمر وأنس بن ما لك 

أحمد بن الحسين بن عبد الصمد ثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود  وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا - 1506
عن أبي حرة عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال  تنتظر النفساء أربعين يوما ثم تغتسل وقد روي فيھا أحاديث 

 مرفوعة كلھا سوى ما ذكرناه ضعيفة وقد ذھب إلى ما روينا بعض أصحاب الحديث 

بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز قال  سئل أحمد بن  أخبرنا أبو -  1507
حنبل وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم قال أربعين يوما ثم تغتسل وقد ذھب بعضھم إلى حمل ما روينا فيھا على 

 يجاوز ستين يوما اعتبارا بالوجود عادتھن وأن غيرھن إن رأين أكثر من ذلك مكثن ما لم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن إسحاق ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد عن ليث عن  - 1508
 عطاء والشعبي كانا يقوالن  إذا طال بھا الدم تربصت ما بينھا وبين ستين ثم تغتسل وتصلي 

هللا أنا أبو الوليد ثنا الشاماتي يعني جعفر بن أحمد ثنا الحسن بن محمد ثنا وكيع نا سفيان عن الليث  وأخبرنا أبو عبد - 1509
 عن الشعبي قال  تجلس النفساء ستين يوما 
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وأخبرنا أبو عبد هللا أنا أبو الوليد ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو األشعث ثنا حماد عن أشعث عن الحسن  قال إذا رأت  - 1510
اء أقامت خمسين ليلة وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن وفي ذلك دليل على أنه كان تأول ما رواه عن عثمان بن النفس

أبي العاص في األربعين على أن عثمان بن أبي العاص كان يذھب فيما دون األربعين إلى أنھا وإن طھرت لم يغشھا زوجھا 
 لى أنه كان يذھب إلى خالفه فيما دون األربعين حتى تبلغ أربعين وقد روينا عن بن عباس ما يدل ع

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا  - 1511
رأت الطھر وكيع ثنا إسرائيل عن عمرو بن يعلى الثقفي عن عرفجة السلمي عن علي رضي هللا عنه قال  ال يحل للنفساء إذا 

 إال أن تصلي 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد النحوي ببغداد ثنا أبو إسماعيل محمد بن  - 1512
إسماعيل السلمي ثنا عبد السالم بن محمد الحمصي ولقبه سليم ثنا بقية بن الوليد أخبرني األسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسي 

عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطھر فلتغتسل  عن
ولتصل وھكذا أخبرناه أبو عبد هللا عن أبي إسماعيل وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو سھل 

ية بن الوليد قال ثنا علي بن علي عن األسود وفي آخره قال سليم فلقيت علي بن علي فحدثني بن زياد فذكره إال أنه قال ثنا بق
عن األسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى هللا عليه و سلم ھذا أصح وإسناده 

 ليس بالقوي 

اق الفقيه ثنا محمد بن أيوب ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن زيد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسح -  1513
العمي عن أبي إياس عن أنس بن ما لك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  وقت للنفساء أربعون ليلة إال أن ترى الطھر 

انيد له عن مسة عن أم سلمة قبل ذلك وكذلك رواه سالم الطويل عن حميد عن أنس ورواه العزرمي محمد بن عبيد هللا بأس
ورواه العالء بن كثير عن مكحول عن أبي ھريرة وأبي الدرداء عن النبي صلى هللا عليه و سلم وزيد العمي وسالم بن سلم 

 المدائني والعزرمي والعالء بن كثير الدمشقي كلھم ضعفاء وهللا أعلم 

ا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل قال سھم مولى بني أخبرنا أبو بكر الفارسي ثنا أبو إسحاق األصفھاني ثن - 1514
سليم  أن موالته أم يوسف ولدت بمكة فلم تر دما فلقيت عائشة فقالت أنت امرأة طھرك هللا فلما نفرت رأت قال محمد قاله لنا 

 موسى بن إسماعيل 

 لكل صالة باب المستحاضة تغسل عنھا أثر الدم وتغتسل وتستثفر بثوب وتصلي ثم تتوضأ 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عقيل عن  - 1515
بھية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة يعني عن حيضھا أظنه قال فقالت عائشة  سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن 

فأمرني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن آمرھا فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شھر  امرأة فسد حيضھا وأھريقت دما
 وحيضھا مستقيم وقال فلتقعد بقدر ذلك من األيام ثم لتدع الصالة فيھن وبقدرھن ثم تغتسل ثم تستثفر بثوب ثم لتصل 

ر بن سعد المرثدي ثنا خلف بن ھشام ثنا حماد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أحمد بن بش - 1516
زيد قال وأخبرني أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا ھشام بن عروة 

طھر أفادع الصالة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت  إني أستحاض فال أ
فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلي فإنما 
ذلك عرق وليست بالحيضة لفظ حديث أبي الربيع وفي حديث خلف أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول هللا صلى هللا عليه 

وتوضئي وصلي والباقي بمعناه رواه مسلم في الصحيح عن خلف بن ھشام دون قوله وتوضئي و سلم فقال فاغسلي عنك الدم 
 وكأنه ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن ھشام ورواه أبو حمزة السكري عن ھشام إال أنه أرسل الحديث ولم يذكر عائشة 
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محمد ثنا أبو عبد هللا المروزي ثنا محمد بن عبد هللا أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد هللا بن  - 1517
حدثني عبد هللا بن عثمان ثنا أبو حمزة قال سمعت ھشاما يحدث عن أبيه أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت  يا رسول هللا إني 

مد الشافعي أستحاض فال أطھر الحديث وقال فيه فاغتسلي عند طھرك وتوضئي لكل صالة قال أبو بكر وروى إبراھيم بن مح
عن داود العطار عن محمد بن عجالن عن ھشام بن عروة وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة عن ھشام بن عروة الحديث 

 وقال فيه وتوضئي لكل صالة قال الشيخ والصحيح أن ھذه الكلمة من قول عروة بن الزبير 

ه ثنا إسماعيل بن أبي قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقي -  1518
عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت  يا 

ت حيضتك فدعي الصالة رسول هللا إني امرأة أستحاض فال أطھر أفادع الصالة فقال ال إنما ذلك عرق وليس بالحيض فإذا أقبل
وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال قال أبي ثم توضئي لكل صالة حتى يجيء ذلك الوقت رواه مسلم في الصحيح عن 

 يحيى بن يحيى دون قول عروة وقول عروة فيه صحيح وروي ذلك في حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة 

ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا األعمش ح وأخبرنا أخبرناه أبو علي الروذباري  - 1519
أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع ثنا األعمش عن 

ي حبيش إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت  يا حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أب
رسول هللا إني امرأة أستحاض فال أطھر أفأدع الصالة قال ال إنما ذاك عرق وليست بالحيضة اجتنبي الصالة أيام محيضك ثم 

شم وقرة بن اغتسلي وتوضئي لكل صالة وإن قطر الدم على الحصير لفظ حديث أبي بكر بن الحارث وھكذا رواه علي بن ھا
عيسى ومحمد بن ربيعة وجماعة عن األعمش واختلف فيه على عبد هللا بن داود الخريبي ورواه حفص بن غياث وأ بو أسامة 

 وأسباط بن محمد عن األعمش فوقفوه على عائشة واختصروه 

لرحمن بن بشر بن الحكم قال  أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد ا -  1520
جئنا من عند عبد هللا بن داود الخريبي إلى يحيى بن سعيد القطان فقال من أين جئتم قلنا من عند بن داود فقال ما حدثكم قلنا 
حدثنا عن األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة الحديث فقال يحيى أما أن سفيان الثوري كان أعلم الناس 

م أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو يحيى السمرقندي ثنا أبو بھذا زع
عبد هللا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى قال سمعت علي بن عبد هللا المديني يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن 

 ث حبيب عن عروة بن الزبير ال شئ الزبير شيئا قال يحيى بن سعيد حدي

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول قلت ليحيى بن  - 1521
معين  حبيب ثبت قال نعم إنما روي حديثين قال أظن يحيى يريد منكرين حديث تصلي الحائض وإن قطر الدم على الحصير 

القبلة أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستاني حديث األعمش عن حبيب ضعيف وحديث 
ودل على ضعف حديث األعمش عن حبيب ھذا أن حفص بن غياث وقفه على عائشة وأنكر أن يكون حديث حبيب مرفوعا 

عا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صالة ودل ووقفه أيضا إسباط عن األعمش ورواه بن داود عن األعمش مرفو
 على ضعف حديث حبيب ھذا أن رواية الزھري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صالة في حديث المستحاضة 

اس بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العب -  1522
محمد الدوري ثنا يزيد بن ھارون ثنا أبو العالء يعني أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج بن أرطأة عن أم كلثوم عن عائشة عن 
النبي صلى هللا عليه و سلم قال  في المستحاضة تدع الصالة أيام إقرائھا ثم تغتسل مرة ثم تتوضأ إلى مثل أيام إقرائھا فإن 

صلت قال وحدثنا العباس بن محمد ثنا يزيد بن ھارون أنا أبو العالء عن بن شبرمة عن رأت صفرة انتضحت وتوضأت و
امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه و سلم مثله أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا 

ألول من قول عائشة قال أبو داود وحديث أيوب أبي العالء أحمد بن سنان القطان ثنا يزيد فذكرھما باإلسنادين إال أنه جعل ا
 ضعيف ال يصح قال الشيخ رحمه هللا تعالى وروي عن أبي يوسف مرفوعا 
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أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه حدثنا أبو محمد بن حيان األصبھاني ثنا عبيد هللا بن عقبة ثنا عبد هللا بن عبد الصمد  -  1523
بن مطر ثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراھيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قمير امرأة  بن أبي خداش ثنا عمار

مسروق عن عائشة أن فاطمة أتت النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت  يا رسول هللا إني امرأة أستحاض فقال النبي صلى هللا 
ي واستدفري ثم توضئي لكل صالة وأخبرنا أبو بكر بن عليه و سلم إنما ذلك عرق فانظري أيام إقرائك فإذا جاوزت فاغتسل

الحارث ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن سليمان بن محمد الباھلي ثنا عبد هللا بن عبد الصمد بن أبي خداش فذكره بنحوه 
ا المستحاضة قال علي تفرد به عمار بن مطر وھو ضعيف عن أبي يوسف والذي عند الناس عن إسماعيل بھذا اإلسناد موقوف

 تدع الصالة أيام إقرائھا وتغتسل وتتوضأ لكل صالة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا مكرم بن أحمد ثنا إبراھيم بن إسحاق الحربي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن بيان  -  1524
ھا وتغتسل وتستذفر وتوضأ قال سمعت الشعبي يحدث عن قمير عن عائشة أنھا قالت  في المستحاضة تدع الصالة أيام حيضت

عند كل صالة وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أحمد بن يعقوب ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة 
ثنا بيان عن عامر فذكره وقال ثم تتوضأ لكل صالة ھكذا رواية عبد الملك بن ميسرة وبيان عن مغيرة وفراس ومجالد عن 

قمير عن عائشة تتوضأ لكل صالة ورواية داود بن أبي ھند وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل  الشعبي عن
يوم مرة وكذلك في رواية عثمان بن سعد الكاتب عن بن أبي مليكة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش عن النبي صلى هللا عليه و 

 ة عن بن أبي مليكة وليس بالقوي سلم وعثمان بن سعد ليس بالقوي وروي عن الحجاج بن أرطأ

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراھيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى  -  1525
قال قرأت على شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  المستحاضة 

صالة أيام حيضتھا وتغتسل وتتوضأ لكل صالة وتصوم وتصلي وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو عمرو ثنا إبراھيم ثنا يحيى تدع ال
 قال قرأت على شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي مثله 

مد الدوري يقول سمعت يحيى أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن مح -  1526
بن معين يقول عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم  قال يحيى وجده اسمه دينار قال أبو الفضل 
فرددته أنا على يحيى فقال ھو ھكذا أسمه دينار أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستاني 

 دي بن ثابت ھذا ضعيف ال يصح ورواه أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي حديث ع

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان األصبھاني قال أبو يعلي قرئ على بشر بن الوليد أخبرك أبو  - 1527
النبي صلى هللا عليه و سلم أمر المستحاضة أن  يوسف عن أبي أيوب اإلفريقي عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابر  أن

تتوضأ لكل صالة تفرد به أبو يوسف عن عبد هللا بن علي أبي أيوب األفريقي وأ بو يوسف ثقة إذا كان يروي عن ثقة وفيما 
النبي صلى هللا أجاز لي أبو عبد هللا الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قيل له أما أنا روينا أن 

عليه و سلم أمر المستحاضة تتوضأ لكل صالة قال الشافعي قلت نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول هللا صلى 
 هللا عليه و سلم في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج قال ولو كان ھذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس 

هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا محمد بن أيوب ثنا علي بن الحسن ثنا بن علية عن أيوب أخبرنا أبو عبد  - 1528
عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال  خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من الخالء فقرب إليه طعام فعرضوا عليه 

ر أخبر النبي صلى هللا عليه و سلم أن هللا تعالى أمره الوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصالة قال أبو بك
 بالوضوء إذا قام إلى الصالة ال دخول وقت أو خروجه 

 باب غسل المستحاضة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد هللا بن وھب ح وأخبرنا أبو  -  1529
ل حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى أنا بن وھب عبد هللا الحافظ قا
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أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شھاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة  أن أم حبيبة بنت جحش 
 صلى هللا عليه و سلم أنھا ليست بالحيضة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنھا أستحيضت سبع سنين فقال رسول هللا

ولكنھا عرق فاغتسلي لفظ حديث الربيع وفي حديث حرملة أنھا أستفتت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في ذلك فقال رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم أن ھذه ليست بالحيضة ولكن ھذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة وكانت تغتسل عند كل صالة 

ي مركن في حجرة أختھا زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء قال بن شھاب فحدثنا بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن ف
الحارث بن ھشام فقال رحم هللا ھندا لو كانت سمعت بھذه الفتيا وهللا إن كانت لتبكي ألنھا كانت ال تصلي ورواه مسلم في 

له وأخرجه البخاري من حديث بن أبي ذئب عن الزھري دون قصة ھند وكذلك الصحيح عن محمد بن سلمة عن بن وھب بطو
قاله األوزاعي عن الزھري عنھما جميعا ورواه إبراھيم بن سعد عن الزھري عن عمرة عن عائشة أخبرناه أبو عبد هللا 

اني وكذلك رواه معمر ويونس الحافظ حدثني أبو أحمد بن أبي الحسن أنبأ عبد هللا بن محمد البغوي ثنا محمد بن جعفر الورك
وبن عيينة عن الزھري عن عمرة عن عائشة وربما قال معمر ويونس عن الزھري عن عمرة عن أم حبيبة ورواه الليث بن 

 سعد عن الزھري عن عروة عن عائشة والحديث صحيح عنھما جميعا 

نا إبراھيم بن ملحان ثنا يحيى يعني بن بكير أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أ - 1530
حدثني الليث عن بن شھاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم أنھا قالت  أستفتت أم حبيبة بنت جحش 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت إني أستحاض فال أطھر فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل 

الة قال الليث فلم يذكر بن شھاب أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل يعني عند كل صالة ص
ولكنه شئ فعلته رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث وذكر كالم الليث بن سعد وبمعناه قاله بن عيينة 

عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قال إنما أمرھا رسول هللا صلى هللا  أيضا وفيما أجاز لي أبو عبد هللا روايته
عليه و سلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرھا أن تغتسل لكل صالة وال أشك إن شاء هللا تعالى أن غسلھا كان تطوعا غير 

ا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي وقد روى غير ما أمرت به وذلك واسع لھا أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ قراءة عليه ثن
الزھري ھذا الحديث أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمرھا أن تغتسل لكل صالة ولكن رواه عن عمرة بھذا اإلسناد والسياق 

ل اإلقراء اإلطھار والزھري أحفظ منه وقد روى فيه شيئا يدل على أن الحديث غلط قال تترك الصالة قدر إقرائھا وعائشة تقو
وإنما أراد وهللا أعلم ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران ببغداد أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري 
ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا إسحاق بن بكر بن مضر ثنا أبي حدثني بن الھاد حدثني أبو بكر بن محمد ح وأخبرنا أبو عبد 

ظ واللفظ له أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل ثنا بن كاسب ثنا بن أبي حازم عن يزيد بن عبد هللا بن هللا الحاف
الھاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة أستحيضت فذكرت للنبي صلى هللا عليه و سلم ذلك فقال أنھا 

نظر قدر إقرائھا التي كانت تحيض فتترك الصالة ثم تغتسل عند كل صالة وتصلي ليست بحيضة ولكنھا ركضة من الرحم فلت
قال أبو بكر قال بعض مشائخنا خبر بن الھاد غير محفوظ قال الشيخ وقد رواه محمد بن إسحاق عن يسار عن الزھري عن 

 عروة عن عائشة 

د ثنا ھناد عن عبدة عن بن إسحاق عن الزھري عن أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داو -  1531
عروة عن عائشة  أن أم حبيبة بنت جحش أستحيضت في عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمرھا بالغسل لكل صالة قال 

ائشة وساق الحديث قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزھري عن عروة عن ع
استحيضت زينب بنت جحش فقال لھا النبي صلى هللا عليه و سلم اغتسلي لكل صالة وساق الحديث قال أبو داود ورواه عبد 
الصمد يعني بن عبد الوارث عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صالة وھذا وھم من عبد الصمد والقول قول أبي الوليد قال 

 حفوظة فقد رواه مسلم بن إبراھيم عن سليمان بن كثير كما رواه سائر الناس عن الزھري الشيخ ورواية أبي الوليد أيضا غير م

أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا مسلم  -  1532
تحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين فكانت تمأل ثنا سليمان يعني بن كثير عن الزھري عن عروة عن عائشة قالت  أس

مركنا لھا ماء ثم تدخله حتى تعلو الماء حمرة الدم فاستفتت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال لھا إنه ليس بحيضة ولكنه 
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حمد بن عرق فاغتسلي وصلي ليس فيه األمر بالغسل لكل صالة وھذا أولى لموافقته سائر الروايات عن الزھري ورواية م
إسحاق عن الزھري غلط لمخالفتھا سائر الروايات عن الزھري ومخالفتھا الرواية الصحيحة عن عراك بن ما لك عن عروة 

 عن عائشة 

أخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري ثنا يحيى بن عثمان بن  -  1533
ر بن مضر والنضر بن عبد الجبار قالوا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن ما صالح ثنا أبي وإسحاق بن بك

لك عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت  أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول 
غتسلي قال فكانت تغتسل عند كل صالة من هللا صلى هللا عليه و سلم الدم فقال لھا امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم ا

عند نفسھا ففي ھذه الروايتين الصحيحتين بيان أن النبي صلى هللا عليه و سلم لم يأمرھا بالغسل عند كل صالة وأنھا كانت 
 تفعل ذلك من عند نفسھا فكيف يكون األمر بالغسل عند كل صالة ثابتا من حديث عروة 

ھرجاني ثنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا ما لك عن ھشام وقد أخبرنا أبو أحمد الم - 1534
بن عروة عن أبيه أنه قال  ليس على المستحاضة إال أن تغتسل غسال واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصالة وأخبرنا أبو سعيد بن 

لك فذكره بمثله إال أنه قال ثم توضأ بعد ذلك لكل صالة ورواه  أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ ما
 أبو معاوية عن ھشام بن عروة عن أبيه بمعناه 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد هللا ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن خالد عن بن لھيعة  - 1535
م تكن ترى على المستحاضة إال غسال واحدا وروينا فيما تقدم عن قمير امرأة عن أبي األسود عن عروة عن عائشة  أنھا ل

  مسروق عن عائشة ما يدل على ھذا 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو معمر عبد هللا بن عمرو بن  - 1536
يه المروزي أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خبيب ثنا أحمد بن محمد بن أبي الحجاج ح وأخبرنا أبو سھل محمد بن نصرو

عيسى ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا حسين وفي رواية أبي داود عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد 
ن بن عوف أن رسول هللا صلى الرحمن قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة  أن امرأة كانت تھراق الدم وكانت تحت عبد الرحم

 هللا عليه و سلم أمرھا أن تغتسل عند كل صالة وتصلي كذلك رواه حسين المعلم وخالفه ھشام الدستوائي فأرسله 

أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا ثنا مسلم بن  -  1537
ام عن يحيى عن أبي سلمة أن أم حبيبة بنت جحش سألت النبي صلى هللا عليه و سلم قالت  إني أھراق الدم إبراھيم ثنا ھش

 فأمرھا أن تغتسل عند كل صالة وتصلي ورواه األوزاعي عن يحيى فجعل المستحاضة زينب بنت أم سلمة 

عباس محمد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان ثنا بشر بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو عبد هللا السوسي قاال ثنا أبو ال -  1538
بكر ثنا األوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة وعكرمة مولى بن عباس  أن زينب بنت أم سلمة كانت تعتكف 

الة وروي من مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھي تھريق الدم فأمرھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن تغتسل لكل ص
 وجه آخر عن عكرمة بخالف ھذا 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا ھشيم عن أبي  - 1539
ثم  بشر عن عكرمة  أن أم حبيبة بنت جحش أستحيضت فسألت النبي صلى هللا عليه و سلم فأمرھا أن تنتظر أيام إقرائھا

تغتسل وتصلي فإذا رأت بعد ذلك شيئا توضأت واستثفرت واحتشت وصلت وھذا أيضا منقطع أقرب من حديث عائشة في 
باب الغسل وحديث عائشة من الوجه الثابت عنھا أولى أن يكون صحيحا وقد روينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنھا تغتسل 

  عليه و سلم فيما يرويه عنه غسال واحدا وتتوضأ وھو ال يخالف النبي صلى هللا
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا عبد هللا ثنا محمد بن عبد األعلى ثنا عبد الرحمن ثنا أبو  -  1540
 عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال  تغتسل غسال واحدا ثم تتوضأ وروي في ذلك من وجه آخر 

الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا المجوز يعني الحسن بن سھل ثنا عاصم ثنا أخبرنا أبو  - 1541
شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة  أن امرأة استحيضت على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمرھا 

تغتسل لھما غسال والمغرب والعشاء تعجل ھذه وتؤخر ھذه النبي صلى هللا عليه و سلم أن تؤخر الظھر وتعجل العصر و
 وتغتسل لھما غسال وھكذا رواه أبو بكر بن إسحاق الفقيه عن الحسن بن سھل بن عبد العزيز وھو غلط من جھة الحسن 

شعبة عن عبد  فقد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي ثنا -  1542
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة  أن امرأة استحيضت على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمرت أن تؤخر 
الظھر وتعجل العصر وتغتسل لھما غسال والمغرب والعشاء تؤخر ھذه وتعجل ھذه وتغتسل لھما غسال وتغتسل للصبح غسال 

 ة منھم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث وھكذا رواه جماعة عن شعبة وذكر جماع

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة  -  1543
و سلم فأمرت قلت عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت  أستحيضت امرأة على عھد رسول هللا صلى هللا عليه 

من أمرھا النبي صلى هللا عليه و سلم قال لست أحدثك عن النبي صلى هللا عليه و سلم شيئا قالت فأمرت أن تؤخر الظھر 
وتعجل العصر وتغتسل لھما غسال واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لھما غسال وتغتسل للصبح غسال ورواه 

فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى هللا عليه و سلم فقال ال أحدثك عن النبي صلى هللا عليه و معاذ بن معاذ عن شعبة وفيه قال 
سلم بشئ وكذلك قاله النضر بن شميل عن شعبة ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرحمن فخالف شعبة في رفعه 

 وسمى المستحاضة 

حاق أنبأ العباس بن الفضل ثنا ھناد بن السري ثنا عبدة عن محمد بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إس - 1544
إسحاق وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد يعني بن مسلمة 

حيضت فأتت النبي صلى هللا عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة  أن سھلة بنت سھيل أست
عليه و سلم فأمرھا أن تغتسل عند كل صالة فلما جھدھا ذلك أمرھا أن تجمع بين الظھر والعصر بغسل والمغرب والعشاء 
بغسل وتغتسل للصبح لفظ حديث أبي علي وفي حديث أبي عبد هللا عن عائشة قالت إنما ھي سھلة بنت سھيل أن رسول هللا 

كان يأمرھا بالغسل عند كل صالة فلما شق عليھا أمرھا الحديث قال أبو بكر بن إسحاق قال بعض  صلى هللا عليه و سلم
مشائخنا لم يسند ھذا الخبر غير محمد بن إسحاق وشعبة لم يذكر النبي صلى هللا عليه و سلم وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا 

في إسناد ھذا الخبر قال الشيخ رحمه هللا تعالى فرواه شعبة  وأخطأ أيضا في تسمية المستحاضة قال أبو بكر وقد اختلف الرواة
 ومحمد بن إسحاق كما مضى ورواه بن عيينة فأرسله إال أنه وافق محمدا في رفعه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا عبد هللا يعني بن محمد ثنا إسحاق أنبأ سفيان عن عبد الرحمن بن  - 1545
عن أبيه  أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الحديث وروي عن الثوري عن القاسم 

 عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن زينب بنت جحش 

بن أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا نعيم بن حماد ثنا  - 1546
المبارك أخبرني سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن زينب بنت جحش قالت  سألت رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم لحمنة فقلت أنھا مستحاضة فقال لتجلس أيام إقرائھا ثم تغتسل وتؤخر الظھر وتعجل العصر فتغتسل وتصلي 

 ما وتغتسل للفجر وروي عن أسماء بنت عميس من وجه آخر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليھ

أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا وھب بن بقية ثنا خالد ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  - 1547
سھيل عن الزھري عن عروة وفي ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد هللا بن محمد ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا خالد عن 
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حديث أبي علي عن أسماء بنت عميس وفي حديث أبي عبد هللا عن أسماء بنت أبي بكر ورواية أبي علي أصح قالت قلت  يا 
رسول هللا أن فاطمة بنت أبي حبيش أستحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال سبحان هللا ھذا من الشيطان لتجلس في مركن 

نا الصفارة فوق الماء فقال تغتسل للظھر والعصر غسال واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسال واحدا ثم فجلست فيه حتى رأي
تغتسل للفجر غسال واحدا ثم تتوضأ ما بين ذلك لفظ حديث أبي عبد هللا وفي حديث أبي علي لتجلس في مركن فإذا رأت 

عن الزھري عن عروة وأختلف فيه عليه والمشھور رواية صفارة فوق الماء فلتغتسل وذكره ھكذا رواه سھيل بن أبي صالح 
 الجمھور عن الزھري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما مضى وروي في ذلك عن بن أبي مليكة 

بو عاصم أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد ثنا أبو قالبة الرقاشي ثنا أ - 1548
النبيل ثنا عثمان بن سعد القرشي ثنا بن أبي مليكة قال  جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فقالت إني أخاف أن 
أقع في النار إني أدع الصالة السنة والسنتين ال أصلى فقالت انتظري حتى يجيء النبي صلى هللا عليه و سلم فجاء فقالت 

ذا فقال لھا النبي صلى هللا عليه و سلم قولي لھا فلتدع الصالة في كل شھر أيام قرئھا ثم لتغتسل عائشة ھذه فاطمة تقول كذا وك
في كل يوم غسال واحدا ثم الطھور عند كل صالة ولتنظف ولتحتشي فإنما ھو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق 

 كل صالة وخالفه غيره عن عثمان بن سعد انقطع ورواه عمر بن شبة عن أبي عاصم كذلك وقال ثم الطھور بعد ذلك ل

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا عبد هللا بن محمد ثنا عمرو بن زرارة أنا أبو عبيدة الحداد عن  - 1549
لك لھا عثمان بن سعد عن بن أبي مليكة عن خالته فاطمة بنت أبي حبيش أنھا استحاضت فأتت أم المؤمنين عائشة فذكرت ذ

فدخل النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت  يا رسول هللا فاطمة ذكرت أنھا تستحاض فقال النبي صلى هللا عليه و سلم قولي 
 لفاطمة تمسك عن الصالة في كل شھر عداد إقرائھا قبل أن يعرض لھا ھذا ثم تغتسل غسلة واحدة ثم الطھر عند كل صالة 

أنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو األشعث أحمد بن المقدام قال  وأخبرنا أبو بكر بن الحارث - 1550
علي وحدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن الحسن بن عنبسة قاال ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا عثمان بن 

بي األشعث أن خالته فاطمة بنت أبي حبيش سعد الكاتب أخبرني بن أبي مليكة  أن فاطمة بنت أبي حبيش وفي حديث أ
استحيضت فلبثت زمانا ال تصلي فأتت أم المؤمنين عائشة فذكرت ذلك لھا فدخل النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت يا رسول 

قبل هللا فاطمة ذكرت أنھا تستحاض فقال النبي صلى هللا عليه و سلم قولي لفاطمة تمسك عن الصالة في كل شھر عدد إقرائھا 
 أن يعرض لھا ھذا ثم تغتسل غسلة واحدة ثم الطھر عند كل صالة 

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو األشعث أحمد بن المقدام قال  - 1551
قال حدثني محمد بن بكر البرساني علي وثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن الحسن بن عنبسة قاال ثنا عنبسة 

ثنا عثمان بن سعد الكاتب أخبرني بن أبي مليكة  أن فاطمة بنت أبي حبيش وفي حديث أبي األشعث أن خالته فاطمة بنت أبي 
حبيش أستحيضت فلبثت زمانا ال تصلي فأتت أم المؤمنين عائشة فذكرت ذلك لھا وذكرت قصة قالت فقال النبي صلى هللا عليه 

قولي لفاطمة تمسك في كل شھر عن الصالة عدد قروئھا فإذا مضت تلك األيام فلتغتسل غسلة واحدة تستدخل وتنظف  و سلم
وتستثفر ثم الطھور عند كل صالة وتصلي فإن الذي أصابھا ركضة من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لھا قال عثمان 

ن عائشة قال الشيخ رحمه هللا تعالى وروي عن الحجاج بن أرطأة بن سعد فسألت ھشام بن عروة فأخبرني بنحوه عن أبيه ع
عن بن أبي مليكة عن عائشة معنى الرواية الثانية عن عثمان بن سعد والحجاج بن أرطأة غير محتج به وعثمان بن سعد 

 الكاتب ليس بالقوي كان يحيى بن سعيد ويحيى بن معين يضعفان أمره وروي في ذلك عن جابر بن عبد هللا 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر ثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز ثنا قطن بن نسير الغبري ثنا  - 1552
جعفر بن سليمان ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا األنصاري  أن فاطمة بنت قيس سألت رسول هللا صلى هللا 

اضة كيف تصنع قال تقعد أيام إقرائھا ثم تغتسل في كل يوم عند كل طھر وتصلي وكذلك رواه عليه و سلم عن المرأة المستح
عبد السالم بن مطھر عن جعفر وقال وھبان بن بقية تغتسل عند كل طھر أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا 

سناده عن فاطمة بنت قيس قالت سألت رسول هللا صلى هللا موسى بن إسحاق ثنا وھبان بن بقية ثنا جعفر بن سليمان فذكره بإ
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عليه و سلم عن المستحاضة فقال تقعد أيام إقرائھا ثم تغتسل عند كل طھر ثم تحتشي ثم تصلي قال أبو بكر بن إسحاق جعفر 
حجة وأختلف عليه بن سليمان فيه نظر وال يعرف ھذا الحديث البن جريج وال ألبي الزبير من وجه غير ھذا وبمثله ال تقوم 

فيه قال الشيخ رحمه هللا وروينا عن علي أنھا تغتسل لكل يوم وفي رواية لكل صالة وعن بن عباس عند كل صالة وفي رواية 
لما أشتد عليھا الغسل أمرھا أن تجمع بين الصالتين وعن بن عمر وأنس بن ما لك تغتسل من طھر إلى طھر وفي إحدى 

الرواية الثانية كل يوم غسال وفي رواية أخرى عن علي وبن عباس وعائشة الوضوء لكل الروايات عن عائشة كذلك وفي 
صالة وفيما أجاز لي أبو عبد هللا الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال وفي حديث حمنة أن النبي 

ين المغرب والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل صلى هللا عليه و سلم قال لھا إن قويت فاجمعي بين الظھر والعصر بغسل وب
وأعلمھا أنه أحب األمرين إليه لھا وأنه يجزئھا األمر األول أن تغتسل عند الطھر من الحيض ثم لم يأمرھا بغسل بعده قال وإن 

 روي في المستحاضة حديث معلق فحديث حمنة بين أنه اختيار وأن غيره يجزئ منه 

 ول باب الرجل يبتلى بالمذي أو الب

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ثنا العباس بن الفضل األسفاطي أنبأ أبو  - 1553
الوليد ثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال  كنت رجال مذاء وكان عندي ابنة رسول هللا صلى 

ن أسأله فأمرت رجال فسأله فقال إذا وجدت ذلك فاغسل ذكرك وتوضأ رواه البخاري في الصحيح هللا عليه و سلم فاستحييت أ
 عن أبي الوليد 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا بن جريج عن  -  1554
يأخذ الفتيلة فيدخلھا في أحليله أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن عطاء قال  كان علي بن أبي طالب رجال مذاء فكان 

الحسن العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا ما لك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن 
وليتوضأء وضوءا للصالة يعني المذي الخطاب قال أني ألجده ينحدر مني مثل الخزيرة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره 

وبإسناده قال ثنا ما لك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أنه قال سألت عبد هللا بن 
 عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصالة 

كر بن حبيب ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن أخبرنا عبد الخالق بن علي المؤذن أنبأ أبو ب -  1555
بالل حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بالل عن يونس بن يزيد عن الزھري عن خارجة بن زيد قال  كان زيد 

 نه بن ثابت قد سلسل منه البول فكان يداري منه ما غلب فلما غلبه أرسله قال وكان يصلي وھو يخرج م

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا عبد هللا بن محمد ثنا إسحاق يعني الحنظلي أنا عبد الرزاق  - 1556
أنا معمر عن خارجة بن زيد بن ثابت قال  كبر زيد حتى سلسل منه البول فكان يداريه ما استطاع فإذا غلبه توضأ وصلى وقد 

 سناد فيه ضعف روي في معناه حديث بإ

أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ببغداد ثنا ھشام يعني بن  -  1557
عمار ثنا بقية بن الوليد ثنا عبد الملك بن مھران عن عمرو بن دينار عن عبد هللا بن عباس أن رجال قال  يا رسول هللا أن بي 

 لما توضأت سأل فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فال وضوء عليك باسورا وك

وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الصوفي أنا أبو أحمد بن عدي ثنا أبو يعلى ثنا سويد ثنا بقية عن عبد الملك فذكره  - 1558
أن بي الناصور وأني أتوضأ فيسيل ثم ذكر الباقي بنحوه قال أبو أحمد   بإسناده أن رجال أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال

 ھذا منكر ال أعلم أحدا رواه عن عمرو بن دينار غير عبد الملك بن مھران قال أبو أحمد وھو مجھول ليس بالمعروف 
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 باب ما يفعل من غلبه الدم من رعاف أو جرح 

لحسن العدل ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن ا - 1559
بكير ثنا ما لك عن ھشام عن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه  دخل على عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بعد 

عم وال حظ في اإلسالم لمن ترك أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيھا فأوقظ عمر فقيل له الصالة الصبح فقال عمر ن
 الصالة فصلى عمر وجرحه يثعب دما 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان أنبأ إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا موسى بن عامر ثنا الوليد  -  1560
ويتوضأ ويصلي قال الوليد وأخبرني  بن مسلم أخبرني شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة  في الراعف ال يرقأ يسد أنفه

  عبد الرحمن بن نمر أنه سمع بن شھاب الزھري يقول مثل ذلك آخر كتاب الطھارة والحيض ويتلوه إن شاء هللا تعالى 
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  كتاب الصالة 

ن الحافظ والحمد  رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أخبرنا الشيخان اإلماما
بھاء الدين أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن ھبة هللا الشافعي والقاضي جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن 
أبي الفضل األنصاري رحمھما هللا إجازة قاال أنا الشيخان زاھر بن طاھر بن محمد الشحامي وأ بو المعالي محمد بن إسماعيل 

لحافظ بھاء الدين أخبرني والدي أبو القاسم علي وقال القاضي جمال الدين أخبرني اإلمام أبو الحسن الفارسي إجازة وقال ا
علي بن أحمد بن سليمان المرادي قاال أنا أبو القاسم الحافظ الشحامي وأ بو المعالي الفارسي قاال أخبرنا اإلمام أبو بكر أحمد 

  ] 358ص [ بن الحسن البيھقي رحمه هللا تعالى 

 م هللا الرحمن الرحيم بس

 باب أصل فرض الصالة 

مع عدة } وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة { قال هللا عز ثناؤه 
 آي فيھا ذكر فرض الصالة 

الصفار ثنا أحمد بن مھران ثنا عبيد هللا بن موسى ح  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا - 1561
وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي 

جل إلى بن عمر غرزة أنا عبيد هللا بن موسى أنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسا قال جاء ر
فقال يا أبا عبد الرحمن أال تغزو فقال إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يقول بني اإلسالم على خمس شھادة أن ال 
إله إال هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري في الصحيح عن عبيد هللا بن موسى ورواه مسلم 

 يه عن حنظلة عن بن نمير عن أب

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قراءة وثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج إمالء قاال أنبأ أبو الحسن أحمد  - 1562
بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا ھشام بن عمار ثنا مروان بن معاوية ثنا عمران بن حدير عن 

السدوسي عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من علم أن  عبد الملك بن عبيد
 الصالة حق واجب أو مكتوب دخل الجنة 

 باب أول فرض الصالة 

ثنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن بشر العبدي - 1563
سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن ھشام أنه دخل على عائشة فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن 
قيام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالت  ألست تقرأ يا آيھا المزمل قال قلت بلى قال فقالت فإن هللا تعالى افترض القيام في 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأصحابه حوال حتى انتفخت أقدامھم وأمسك هللا خاتمتھا اثني عشر  أول ھذه السورة فقام
شھرا في السماء ثم أنزل هللا تعالى التخفيف في آخر السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة رواه مسلم في الصحيح عن 

ار الشافعي رحمه هللا تعالى إلى معنى ھذا دون الرواية وزاد أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر في حديث طويل وقد أش
} إلى غسق الليل { ودلوك الشمس زوالھا } أقم الصالة لدلوك الشمس { فقال ويقال نسخ ما وصف في المزمل بقول هللا تعالى 

فأعلمه } ل فتھجد به نافلة لك إن قرآن الفجر كان مشھودا ومن اللي{ وقرآن الفجر الصبح } وقرآن الفجر { وغسق الليل العتمة 
 أن صالة الليل نافلة ال فريضة وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نھار 

أخبرنا أبو محمد المھرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم أنا بن بكير ثنا ما لك عن نافع أن عبد  - 1564
ده قال ثنا ما لك عن داود بن الحصين أنه قال أخبرني مخبر أن عبد هللا بن هللا بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلھا وبإسنا

 عباس  كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته 
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نبأ وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أ - 1565
عبد الوھاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة  في قوله تعالى لدلوك الشمس قال إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصالة الظھر 

 إلى غسق الليل قال بدؤ الليل صالة المغرب 

قولى ح وأنبأ أخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الھيثم الديرعا - 1566
أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد هللا المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى قاال ثنا أبو اليمان 
أخبرني شعيب عن الزھري أخبرني سعيد بن المسيب وأ بو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا ھريرة قال سمعت رسول هللا صلى 

يقول  تفضل صالة الجميع صالة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وتجتمع مالئكة الليل ومالئكة النھار في هللا عليه و سلم 
رواه البخاري في الصحيح عن } وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشھودا { صالة الفجر ثم يقول أبو ھريرة فاقرؤا إن شئتم 

 ليمان أبي اليمان ورواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي ا

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر أنا جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا عمرو بن زرارة بن واقد  -  1567
الكالبي أنا مروان الفزاري ثنا إسماعيل بن أبي خالد ثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد هللا وھو يقول  كنا 

ه و سلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون ھذا القمر ال جلوسا عند رسول هللا صلى هللا علي
تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قال إسماعيل يقول ال تفوتنكم قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا يعني 

واه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه العصر والفجر ثم قرأ جرير فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا ر
مسلم عن زھير بن حرب كالھما عن مروان إال أن الحميدي أدرج القراءة في الحديث وقد أدرج جماعة من الثقات غير 

 مروان بن معاوية القراءة في الحديث وهللا أعلم 

عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أخبرنا  - 1568
بن مھدي قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال  جاء نافع بن األزرق إلى بن عباس فقال الصلوات الخمس في القرآن 

ألرض فقال نعم فقرأ فسبحان هللا حين تمسون قال صالة المغرب وحين تصبحون صالة الفجر وله الحمد في السماوات وا
 } ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم { وعشيا صالة العصر وحين تظھرون صالة الظھر وقرأ 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ  - 1569
له تعالى فسبحان هللا حين تمسون قال صالة المغرب والعشاء عبد الوھاب بن عطاء أنا عمرو بن عبيد عن الحسن  في قو

وحين تصبحون صالة الغداة وله الحمد في السماوات واألرض وعشيا قال العصر وحين تظھرون قال الظھر قال وأخبرنا 
طرفي النھار  عبد الوھاب عن سعيد عن قتادة مثله قال وأخبرنا عبد الوھاب أنا عمرو عن الحسن في قوله تعالى أقم الصالة

قال صالة الفجر والطرف اآلخر الظھر والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء قال وأخبرنا عبد الوھاب قال وأنبأ سعيد 
عن قتادة في قوله تعالى أقم الصالة طرفي النھار قال صالة الصبح وصالة العصر وزلفا من الليل قال المغرب والعشاء قال 

 سعيد عن قتادة قال كان بدء الصالة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي أخبرنا عبد الوھاب أنبأ 

  

  باب فرائض الخمس

أخبرنا محمد بن عبد هللا بن محمد الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب ثنا عبد  -  1570
ة عن أنس بن ما لك عن ما لك بن صعصعة  عن النبي الوھاب يعني بن عطاء الخفاف أنبأ سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتاد

صلى هللا عليه و سلم فذكر قصة المعراج وفيھا قال وفرضت علي خمسون صالة كل يوم أو قال أمرت بخمسين صالة كل 
يوم الشك من سعيد فجئت حتى أتيت على موسى فقال لي بما أمرت فقلت أمرت بخمسين صالة كل يوم قال إني قد بلوت 

قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك ال يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فحط الناس 
عني خمس صلوات فما زلت أختلف بين ربي وبين موسى كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته حتى رجعت بخمس صلوات كل 
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ات كل يوم قال إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل يوم فلما أتيت على موسى قال لي بما أمرت قلت بخمس صلو
أشد المعالجة وإن أمتك ال يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فسله التخفيف ألمتك قلت لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت ولكن 

حسنة عشر  أرضى وأسلم قال فنوديت أو ناداني مناد الشك من سعيد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت بكل
 أمثالھا مخرج في الصحيحين من حديث سعيد بن أبي عروبة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف األموي من أصل كتابه ثنا الربيع بن سليمان  - 1571
نمر قال سمعت أنس بن ما لك يحدثنا  المرادي ثنا عبد هللا بن وھب القرشي ثنا سليمان بن بالل ثنا شريك بن عبد هللا بن أبي

عن  ليلة أسري برسول هللا صلى هللا عليه و سلم من مسجد الكعبة فذكر الحديث وفيه فأوحي إليه ما شاء فيما أوحي خمسين 
صالة على أمته كل يوم وليلة ثم ھبط حتى بلغ موسى فاحتبسه فقال يا محمد ما عھد إليك ربك قال عھد إلى خمسين صالة 

أمتي كل يوم وليلة قال فإن أمتك ال تستطيع فارجع فليخفف عنك وعنھم فالتفت إلى جبريل عليه السالم كأنه يستشيره في على 
ذلك فأشار إليه أن نعم إن شئت فعال به جبريل فقال يا رب خفف عنا فإن أمتي ال تستطيع ھذا فوضع عنه عشر صلوات ثم 

لى ربه حتى صار إلى خمس صلوات ثم احتبسه عند الخامسة فقال يا محمد قد رجع إلى موسى فاحتبسه ولم يزل يرده موسى إ
وهللا راودت بني إسرائيل على أدنى من ھذه الخمس فضيعوه وتركوه وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا فارجع 

ال يا رب أن أمتي ضعاف فليخفف عنك ربك فالتفت إلى جبريل ليشير عليه فال يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فق
أجسادھم وقلوبھم وأسماعھم وأبصارھم فخفف عنا فقال إني ال يبدل القول لدي ھي كما كتبت عليكم في أم الكتاب ولك بكل 
حسنة عشر أمثالھا ھي خمسون في أم الكتاب وھي خمس عليك وذكر الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سليمان 

 ھارون األيلي عن بن وھب  بن بالل وأخرجه مسلم عن

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني من أصل كتابه أنبأ أبو سعيد بن اإلعرابي ثنا الحسن بن محمد  - 1572
الزعفراني ثنا عبد هللا بن نافع ومحمد بن إدريس الشافعي قال ثنا ما لك عن عمه أبي سھيل بن ما لك عن أبيه أنه سمع طلحة 

 يقول  جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أھل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته وال نفقه ما يقول بن عبيد هللا
حتى دنا من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فإذا ھو يسأل عن اإلسالم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خمس صلوات 

إال أن تطوع فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وصيام شھر رمضان قال ھل في اليوم والليلة فقال ھل علي غيرھن قال ال 
علي غيره قال ال إال أن تطوع قال وذكر له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الزكاة قال ھل علي غيرھا قال ال إال أن تطوع 

ى هللا عليه و سلم أفلح أن صدق قال الشافعي فأدبر الرجل وھو يقول وهللا ال أزيد على ھذا وال أنقص منه فقال رسول هللا صل
 رضي هللا عنه في حديثه وذكر الصدقة فقال ھل علي غيرھا مخرج في الصحيحين من حديث ما لك 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنبأ أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا ثنا أبو عمرو  - 1573
د عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد هللا يعني بن محيريز عن رجل من كنانة قال الضرير ثنا حما

سمعت عبادة بن الصامت يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  خمس صلوات كتبھن هللا عز و جل على عبادة 
خله الجنة ومن لم يواف بھن استخفافا بحقھن فليس له عند فمن وافى بھن ولم يضيعھن كان له عند هللا عھد أن يغفر له وأن يد

 هللا عھد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقال ما لك عن يحيى بن سعيد في ھذا اإلسناد رجل من بني كنانة يدعى المخدجي 

عن بن الھاد عن محمد وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان ثنا بن بكير ثنا الليث  - 1574
بن إبراھيم عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  أرأيتم لو أن نھرا بباب أحدكم يغتسل 
منه كل يوم خمس مرات ما تقولون يبقى من درنه قالوا ال يبقى من درنه شئ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو هللا بھن 

 مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن الھاد  الخطايا رواه

  باب عدد ركعات الصلوات الخمس
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أنبأ علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعني العباس بن الفضل ثنا إسماعيل بن أبي  - 1575
أبي بكر بن محمد عن أبي مسعود  قال أتى جبريل عليه السالم النبي صلى أويس ثنا سليمان بن بالل عن يحيى بن سعيد عن 

هللا عليه و سلم فقال قم فصل وذلك دلوك الشمس حين مالت الشمس فقام فصلي الظھر أربعا ثم أتاه حين كان ظله مثله فقال قم 
أتاه حين غاب الشفق فقال قم  فصل فصلي العصر أربعا ثم أتاه حين غربت الشمس فقال قم فصل فصلى المغرب ثالثا ثم

فصل فصلى العشاء اآلخرة أربعا ثم أتاه حين برق الفجر فقال قم فصل فصلى الصبح ركعتين ثم أتاه من الغد في الظھر حين 
صار ظل كل شئ مثله فقال قم فصل فصلى الظھر أربعا ثم أتاه حين صار ظله مثليه فقال قم فصل فصلى العصر أربعا ثم 

ألمس حين غربت الشمس فقال قم فصل فصلى المغرب ثالثا ثم أتاه بعد أن غاب الشفق وأظلم فقال قم فصل أتاه الوقت با
فصلى العشاء اآلخرة أربعا ثم أتاه حين أسفر الفجر فقال قم فصل فصلى الصبح ركعتين ثم قال ما بين ھذين صالة أبو بكر بن 

 وإنما ھو بالغ بلغه وقد روي ذلك في حديث آخر مرسل  محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود األنصاري

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد  - 1576
قال ثنا أنس بن ما لك أن بن عبيد هللا يعني بن المنادي ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة 

ما لك بن صعصعة  حدثھم فذكر حديث المعراج بطوله وفيه فرض الصلوات الخمس قال قتادة وثنا الحسن يعني البصري أن 
النبي صلى هللا عليه و سلم لما جاء بھن إلى قومه خال عنھم حتى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيھم الصالة جامعة 

لذلك فاجتمعوا فصلى بھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أربع ركعات ال يقرأ فيھن عالنية يقتدي الناس بنبي قال ففزع القوم 
هللا صلى هللا عليه و سلم ويقتدي النبي صلى هللا عليه و سلم بجبريل عليه السالم حتى إذا تصوبت الشمس عن بطن السماء 

القوم لذلك فاجتمعوا فصلى بھم النبي صلى هللا عليه و سلم أربع ركعات ال وھي بيضاء نقية نودي فيھم بالصالة جامعة ففزع 
يقرأ فيھن عالنية يقتدي الناس بنبي هللا صلى هللا عليه و سلم ويقتدي نبي هللا صلى هللا عليه و سلم بجبريل عليه السالم حتى 

هللا عليه و سلم ثالث ركعات يقرأ في األوليين  إذا غربت الشمس نودي فيھم بالصالة جامعة فاجتمعوا فصلى بھم نبي هللا صلى
وال يقرأ في الواحدة يعني عالنية يقتدي الناس بنبي هللا صلى هللا عليه و سلم ويقتدي نبي هللا صلى هللا عليه و سلم بجبريل 

و سلم أربع ركعات  عليه السالم حتى إذا غاب الشفق نودي فيھم بالصالة جامعة فاجتمعوا فصلى بھم نبي هللا صلى هللا عليه
يقرأ في الركعتين عالنية وال يقرأ في الثنتين يقتدي الناس بنبي هللا صلى هللا عليه و سلم ويقتدي نبي هللا صلى هللا عليه و سلم 
بجبريل عليه السالم قال فبات القوم وھم ال يدرون أيزادون على ذلك أم ال حتى إذا طلع الفجر نودي فيھم الصالة جامعة 

وا فصلى بھم نبي هللا صلى هللا عليه و سلم ركعتين يطيل فيھما القراءة يقتدي الناس بنبي هللا صلى هللا عليه و سلم فاجتمع
ويقتدي نبي هللا صلى هللا عليه و سلم بجبريل عليه السالم ففي ھذا الحديث وما روي في معناه دليل على أن ذلك كان بمكة بعد 

 ينئذ بأعدادھن وقد ثبت ذلك عن عائشة رضي هللا عنھا خالف ذلك المعراج وأن الصلوات الخمس فرض ح

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي ثنا الحسن بن سفيان ثنا فياض بن زھير ثنا عبد  - 1577
ليه و سلم بمكة ركعتين الرزاق أنبأ معمر عن الزھري عن عروة عن عائشة قالت  فرضت الصالة على النبي صلى هللا ع

ركعتين فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا وأقرت صالة السفر ركعتين أخرجه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يزيد بن 
زريع عن معمر قال وتابعه عبد الرزاق عن معمر قال الشيخ وھذا التقييد تفرد به معمر بن راشد عن الزھري وسائر الثقات 

 أطلقوه 

أخبرنا إسحاق بن محمد بن يوسف بن يعقوب السوسي ثنا أبو العباس األصم ثنا محمد بن عوف ثنا أبو المغيرة  وقد -  1578
ثنا األوزاعي قال  سئل الزھري كيف كانت صالة النبي صلى هللا عليه و سلم بمكة قبل أن يھاجر إلى المدينة فقال أخبرني 

ول ما فرضھا ركعتين ثم أتمھا في الحضر وأقرت صالة السفر على عروة بن الزبير عن عائشة قالت فرض هللا الصالة أ
 الفريضة األولى وروي عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي هللا عنھا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو محمد بن أبي حامد المقرئ قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان  - 1579
هللا بن محمد بن سيرين ثنا داود بن أبي ھند عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت  أن أول ما فرضت  ثنا بكار بن عبد
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الصالة ركعتين فلما قدم نبي هللا صلى هللا عليه و سلم المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب ألنھا وتر وصالة الغداة لطول 
 قراءتھا قالت وكان إذا سافر صلى صالته األولى 

  أبواب المواقيت جماع

أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد هللا  -  1580
بن مسلمة عن ما لك ح وأنبأ أبو عبد هللا قال وحدثني أبو علي الحسين بن على الحافظ أنا علي بن الحسين الصفار ثنا يحيى 

يى قال قرأت على ما لك عن بن شھاب  ان عمر بن عبد العزيز أخر الصالة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره بن يح
أن المغيرة بن شعبة أخر الصالة يوما وھو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود األنصاري فقال ما ھذا يا مغيرة أليس قد علمت أن 

 صلى هللا عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم جبريل عليه السالم نزل فصلى فصلى رسول هللا
صلى فصلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم صلى فصلى رسول هللا صلى 

و أقام لرسول هللا صلى هللا عليه و هللا عليه و سلم ثم قال بھذا أمرت فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو أن جبريل ھ
سلم وقت الصالة فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى 
هللا عليه و سلم أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتھا قبل أن تظھر رواه البخاري في 

 بد هللا بن مسلمة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى الصحيح عن ع

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أمالء أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن  - 1581
ل هللا صلى بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزھري أن عروة بن الزبير قال عند عمر بن عبد العزيز قال رسو

هللا عليه و سلم  نزل جبريل عليه السالم فأمنا فصليت معه ثم نزل فأمنا فصليت معه ثم نزل فأمنا فصليت معه حتى عد خمس 
صلوات فقال عمر بن عبد العزيز اتق هللا وانظر ما تقول يا عروة فقال عروة أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبيه أن رسول 

لم قال نزل جبريل عليه السالم فأمنا فصليت معه ثم نزل فأمنا فصليت منه حتى عد خمس صلوات هللا صلى هللا عليه و س
وكذلك رواه الجمھور من أصحاب الزھري نحو معمر وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرھم لم يذكروا الوقت الذي 

 زاد ما أخبره أبو مسعود عما رآه يصنع بعد ذلك  صلى فيه ولم يفسروه وكذلك رواه أسامة بن زيد الليثي عن الزھري إال أنه

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد هللا بن وھب أخبرني أسامة  - 1582
زبير أما أن جبريل أن بن شھاب أخبره  أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن ال

عليه السالم أخبر محمدا صلى هللا عليه و سلم بوقت الصالة فقال له عمر أعلم ما تقول فقال عروة سمعت بشير بن أبي 
مسعود األنصاري يحدث عن أبيه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول نزل جبريل عليه السالم فأخبرني بوقت 

معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات ورأيت رسول  الصالة فصليت معه ثم صليت
هللا صلى هللا عليه و سلم يصلي الظھر حين تزول الشمس وربما أخرھا حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس 

روب الشمس ويصلى المغرب حين مرتفعه بيضاء قبل أن تدخلھا الصفرة فينصرف الرجل من الصالة فيأتى ذا الحليفة قبل غ
تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود األفق وربما أخرھا حتى يجتمع الناس وصلى الصبح بغلس ثم صلى مرة أخرى 
فأسفر بھا ثم كانت صالته بعد ذلك بغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر وتفسير كيفية صالة جبريل عليه السالم بالنبي صلى 

 حديث أبي بكر بن حزم وھو في رواية بن عباس وغيره هللا عليه و سلم في 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران ببغداد أنبأ علي بن محمد المصري ثنا عبد هللا بن محمد بن  -  1583
بن جبير بن مطعم أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد عن نافع 

عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أمني جبريل عليه السالم مرتين عند البيت فصلى بي الظھر حين 
مالت الشمس فكانت بقدر الشراك ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شئ مثله ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم 

صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى بي الظھر من الغد حين  صلى بي العشاء حين غاب الشفق ثم
كان ظل كل شئ مثل ظله ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شئ مثليه ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى 
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األنبياء من قبلك والوقت فيما بين  بي العشاء لثلث الليل األول ثم صلى بي الفجر فأسفر فالتفت إلى فقال يا محمد ھذا وقت
ھذين الوقتين وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إبراھيم بن 
حمزة الزبيري ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن وھو بن الحارث بن عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة 

مخزومي عن حكيم فذكره بمعناه وروينا عن جابر بن عبد هللا وأبي مسعود األنصاري وعبد هللا بن عمر وأبي ھريرة وأبي ال
سعيد الخدري في قصة إمامة جبريل عليه السالم النبي صلى هللا عليه و سلم بمكة وثبت عن أبي موسى األشعري وبريدة بن 

نبي صلى هللا عليه و سلم في مواقيت الصالة في غير ھذه القصة ونحن نأتي الحصيب وعبد هللا بن عمرو بن العاص عن ال
 على روايتھا إن شاء هللا تعالى 

  باب أول وقت الظھر

 قال الشافعي رضي هللا عنه دلوك الشمس زوالھا } أقم الصالة لدلوك الشمس { قال هللا جل ثناؤه 

إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن علي بن عفان ثنا بن نمير عن  أنبأ علي بن محمد بن بشران العدل ببغداد أنا - 1084
 عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال دلوك الشمس ميلھا بعد نصف النھار 

أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن  -  1585
 أبو عوانة وخالد بن مغيرة عن الشعبي عن بن عباس قال  دلوك الشمس زوالھا منصور ثنا 

أنبأ أبو طاھر محمد بن محمد بن محمش الفقيه من أصل كتابه أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ثنا  - 1586
اج بن الحجاج عن قتادة عن أبي أيوب أحمد بن يوسف السلمي ثنا عمرو بن عبد هللا بن رزين ثنا إبراھيم بن طھمان عن الحج

عن عبد هللا بن عمرو  سئل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن وقت الصالة فقال وقت صالة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس 
األول ووقت صالة الظھر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صالة العصر ما لم تصفر الشمس 

األول ووقت صالة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صالة العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم  ويسقط قرنھا
 بن الحجاج في الصحيح عن أحمد بن يوسف السلمي 

وأنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام يعني محمد بن غالب ثنا أبو عمرو  -  1587
ثنا ھمام بن يحيى ثنا قتادة عن أبي أيوب العتكي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  الحوضي

و سلم  وقت صالة الظھر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وذكر باقي الحديث بمعناه أخرجه 
 مسلم عن الدورقي عن عبد الصمد عن ھمام 

أنبأ أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ثنا  -  1588
عثمان ح وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا 

سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن األسود أن عبد هللا بن مسعود  قال كان قدر عبيدة بن حميد عن أبي ما لك األشجعي 
صالة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في الصيف ثالثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام لفظ 

 عروف به بأمر الزوال حديث أبي داود وھذا أمر يختلف في البلدان واألقاليم فيقدر في كل أقليم بالم

 باب آخر وقت الظھر وأول وقت العصر 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ إمالء ثنا محمد بن  -  1589
ل قال قال صالح بن كيسان إسماعيل البخاري ثنا أيوب بن سليمان بن بالل حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بال

سمعت أبا بكر بن حزم بلغه أن أبا مسعود قال  نزل جبريل عليه السالم على النبي صلى هللا عليه و سلم بالصالة فأمره فصلى 
الظھر حين زالت الشمس ثم صلى العصر حين صار ظل كل شئ بقدره مرة ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى 
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ن غاب الشفق ثم صلى الصبح حين طلع الفجر ثم جاءه من الغد فأخر الظھر إلى قدر ظله وأخر العصر العتمة وھي العشاء حي
إلى قدر ظله مرتين ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ثم أعتم بالعشاء ثم أصبح بالصبح ثم قال ما بين ھذين صالة قال 

في وقت الصالة نحو ما كان أبو مسعود يحدث قال صالح بن كيسان وكان عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد هللا 
 صالح وكان عمرو بن دينار وأ بو الزبير المكي يحدثان مثل ذلك عن جابر بن عبد هللا السلمي 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا  -  1590
عن سفيان ثنا عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة قال حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن سھل بن حنيف  الحسين بن حفص

عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أمني جبريل عليه السالم عند البيت مرتين فصلى 
عصر حين صار ظل كل شئ مثله وذكر الحديث قال فيه ثم بي الظھر حين زالت الشمس وكانت بقدر الشراك ثم صلى بي ال

صلى بي الغد الظھر حين كان ظل كل شئ مثله ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثليه وذكر الحديث وفي آخره ثم 
ه يذھب إلى التفت إلي فقال يا محمد إن ھذا وقت األنبياء من قبلك والوقت فيما بين ھذين الوقتين وكان الشافعي رضي هللا عن

أن أول وقت العصر ينفصل من آخر وقت الظھر وأن قول بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم صلى بي العصر حين 
كان ظل كل شئ مثله يعني حين تم ظل كل شئ مثله جاوز ذلك بأقل مما يجاوزه قال وبلغني عن بعض أصحاب بن عباس 

 معنى ما وصفته وأحسبه ذكره عن بن عباس 

قال الشيخ وكأنه أراد ما أخبرني أبو بكر محمد بن إبراھيم الحافظ ثنا أبو نصر أحمد بن عمرو أخبرنا سفيان بن  - 1591
محمد الجوھري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد هللا بن الوليد عن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال  وقت الظھر إلى 

والعشاء إلى الفجر تابعه حبيب بن أبي حبيب صاحب األنماط عن عمرو العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء 
بن ھرم عن جابر بن زيد عن بن عباس في وقت الظھر فقال ووقت صالة الظھر حين تزول الشمس إلى صالة العصر أي 

أبو بكر محمد بن وقت ما صليت فقد أدركت وموجود في السنة الثابتة يعني ما وصف الشافعي رحمه هللا تعالى وھي ما أنبأ 
الحسن بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة وھمام عن قتادة عن أبي أيوب 
األزدي عن عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال وقت الظھر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم 

صر ما لم يصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق وقال شعبة ما لم يقع ثور الشفق ووقت يحضر العصر ووقت الع
العشاء ما بينك وبين نصف الليل ووقت الصبح إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس قال أبو داود قال شعبة أحيانا يرفعه وأحيانا 

ان أن وقت الظھر يمتد إلى وقت العصر فإذا جاء وقت ال يرفعه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وھمام وفيه البي
 العصر ذھب وقت الظھر 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد هللا بن ھاشم ثنا وكيع ثنا بدر  -  1592
فظ أنبأ عبد هللا بن محمد الكعبي ثنا إسماعيل بن بن عثمان ثنا أبو بكر بن أبي موسى األشعري عن أبيه وأنبأ أبو عبد هللا الحا

قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه  أن سائال أتى النبي 
فصلى ثم أمره فأقام  صلى هللا عليه و سلم فسأله عن مواقيت الصالة فلم يرد عليه شيئا ثم أمر بالال فأقام حين انشق الفجر

الظھر والقائل يقول قد زالت الشمس أو لم تزل وھو كان أعلم منھم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعه ثم أمره فأقام 
المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق قال ثم صلى الفجر من الغد والقائل يقول قد طلعت الشمس 

ن أعلم منھم وصلى الظھر قريبا من وقت العصر باألمس وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس أو لم تطلع وھو كا
وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء ثلث الليل األول ثم قال أين السائل عن الوقت ما بين ھذين الوقتين وقت 

بن نمير عن بالل بن عثمان وقال في الحديث ثم أخر أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه عبد هللا 
 الظھر حتى كان قريبا من وقت العصر باألمس وفي ذلك دليل على صحة تأويل الشافعي رحمه هللا تعالى 
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 باب آخر وقت االختيار للعصر 

م بن حمزة الزبيري ثنا عبد أنبأ أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إبراھي - 1593
العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن عن حكيم عن نافع بن جبير عن عبد هللا بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و 
سلم قال  أتاني جبريل عند باب الكعبة مرتين فذكر الحديث وفيه يعني في المرة األخرى ثم صلى العصر حين صار ظل كل 

 شئ مثليه 

 خر وقت الجواز لصالة العصر باب آ

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى وعمران بن موسى قاال ثنا  - 1594
عبيد هللا بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  وقت 

لظھر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف ا
الليل ووقت صالة الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم في الصحيح عن عبيد هللا بن معاذ العنبري ورواه الحجاج بن الحجاج 

 لم تصفر الشمس ويسقط قرنھا األول وقد مضى بإسناده  عن قتادة وقال في الحديث ووقت صالة العصر ما

أنبأ أبو عبد هللا الحافظ وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس  - 1595
بو بكر قاال ثنا أبو محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ علي بن وھب أخبرك ما لك بن أنس ح وأخبرنا أبو زكريا وأ 

العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ما لك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد 
وعبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 

بح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر لفظ حديث بن وھب مخرج في الشمس فقد أدرك الص
 الصحيحين من حديث ما لك 

وأنبأ محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا زكريا بن عدي وكان  - 1596
بن مبارك ح وأنبأ محمد بن عبد هللا وثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء ثنا محمد بن أحمد بن  من خيار خلق هللا تعالى ثنا عبد هللا

النضر ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن مبارك أنبأ معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن أبي ھريرة قال قال 
الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب

 أن تطلع الشمس فقد أدرك لفظ حديث أبي العباس رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن الربيع 

  باب وقت المغرب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا  - 1597
حسين بن حفص عن سفيان ثنا عبد الرحمن بن عياش حدثني حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول ال

هللا صلى هللا عليه و سلم  أمني جبريل عليه السالم عند البيت مرتين فذكر الحديث وفيه قال ثم صلى بي المغرب حين أفطر 
 غرب حين أفطر الصائم الصائم وقال في المرة األخرى ثم صلى بي الم

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري وأ بو محمد الحسن بن حليم المروزيان قاال أنا  - 1598
أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري ثنا عبدان بن عثمان أنبأ عبد هللا بن مبارك أنا الحسين بن علي بن الحسين أنا وھب بن 

سان ثنا جابر بن عبد هللا األنصاري قال  جاء جبريل عليه السالم إلى النبي صلى هللا عليه و سلم حين زالت الشمس فقال قم كي
يا محمد فصل الظھر فقام فصلى الظھر حين زالت الشمس ثم مكث حتى كان فيء الرجل مثله فجاءه فقال قم يا محمد فصل 

الشمس فقال قم فصل المغرب فقام فصالھا حين غابت سواء ثم مكث حتى  العصر فقام فصلى العصر ثم مكث حتى غابت
ذھب الشفق فجاءه فقال قم فصل العشاء فقام فصالھا ثم جاءه حين سطع الفجر للصبح فقال قم يا محمد فصل فقام فصلى 

م جاءه حين كان فيء الصبح ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل الظھر فقام فصلى الظھر ث
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الرجل مثليه فقال قم يا محمد فصل فقام فصلى العصر ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم 
فصل المغرب ثم جاءه العشاء حين ذھب ثلث الليل األول فقال قم فصل العشاء ثم جاءه الصبح حين أسفر جدا فقال قم فصل 

 ذين كله وقت وبمعناه رواه برد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد هللا الصبح ثم قال ما بين ھ

أنبأ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ثنا إسحاق بن  - 1599
طاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد هللا  أن إبراھيم الصواف بالبصرة ثنا عمرو بن بشر الحارثي ثنا برد بن سنان عن ع

جبريل عليه السالم أتى النبي صلى هللا عليه و سلم يعلمه الصالة فجاءه حين زالت الشمس فتقدم جبريل ورسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم خلفه والناس خلف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فصلى الظھر ثم جاءه حين صار الظل مثل قامة شخص 
الرجل فتقدم جبريل ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم خلفه والناس خلف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فصلى العصر ثم 
جاءه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل عليه السالم ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم خلفه والناس خلف رسول هللا صلى هللا 

حديث وقال فيه ثم أتاه اليوم الثاني جاءه حين وجبت الشمس لوقت واحد فتقدم عليه و سلم فصلى المغرب ثم ذكر باقي ال
جبريل عليه السالم ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم خلفه والناس خلف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فصلى المغرب قال 

يه و سلم عن الصالة فصلى بھم كما صلى وقال في آخره ثم قال ما بين الصالتين وقت قال فسأل رجل رسول هللا صلى هللا عل
 به جبريل عليه السالم ثم قال أين السائل عن الصالة ما بين الصالتين وقت 

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان األصفھاني ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم أخبرني محمد بن  - 1600
ا األوزاعي ثنا حسان بن عطية حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  سأل عقبة بن علقمة فيما كتب إلى ثنا أبي ثن

رجل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن وقت الصالة فصلى الظھر حين فاء الفيء وصلى العصر حين صار ظل كل شئ 
جر ثم صلى الظھر مثله وصلى المغرب حين وجبت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الصبح حين بدا أول الف

اليوم الثاني حين كان ظل كل شئ مثليه وصلى العصر حين كان ظل كل شئ مثليه وصلى المغرب حين وجبت الشمس 
 وصلى العشاء في ثلث الليل وصلى الصبح بعد ما أسفر ثم قال إن جبريل أمني ليعلمكم أن ما بين ھذين الوقتين وقت 

أ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ثنا أبو الموجه محمد بن عمرو ثنا يوسف وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنب -  1601
بن عيسى ثنا الفضل بن موسى ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  

ى المغرب حين غربت الشمس ثم لما جاءه من ھذا جبريل عليه السالم يعلمكم دينكم ثم ذكر مواقيت الصالة ثم ذكر أنه صل
 الغد صلى المغرب حين غربت الشمس في وقت واحد 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين  - 1602
يخبرھم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حدثھم  إن جبريل ثنا عمر بن عبد الرحمن بن أسيد عن محمد أنه سمع أبا ھريرة 

عليه السالم أتاه فصلى به الصلوات في وقتين إال المغرب قال فجاءني في المغرب فصلى بي ساعة غابت الشمس ثم جاءني 
ي بكر بن حزم من الغد في المغرب فصلى بي ساعة غابت الشمس لم يغيره محمد ھو بن عمار بن سعد المؤذن وروينا عن أب

 عن أبي مسعود األنصاري وعن أبي سعيد الخدري وعبد هللا بن عمر في ھذه القصة في صالة المغرب بنحو ذلك 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ثنا مكي عن  -  1603
كوع قال  كنا نصلى مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المغرب إذا توارت بالحجاب يزيد بن أبي عبيد عن سلمة يعني بن األ

 رواه البخاري في الصحيح عن مكي بن إبراھيم وأخرجه مسلم من وجه أخر عن يزيد 

عقوب أنا أنبأ أبو عبد هللا الحافظ وأ بو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قاال أنبأ أبو العباس محمد بن ي -  1604
العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أبي ثنا األوزاعي أنا أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج األنصاري قال  كنا نصلي المغرب 
على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فينصرف أحدنا وأنه لينظر إلى مواقع نبله مخرج في الصحيحين من حديث 

 األوزاعي 
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حمد بن الحسن بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أبي ذئب عن أخبرنا أبو بكر م - 1605
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد هللا قال  كنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

إسناده قال ثنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد المغرب ثم نأتي بني سلمة فلو رمينا لرأينا مواقع نبلنا وب
 الجھني قال كنا نصلى مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المغرب ثم نأتي السوق فلو رمينا بالنبل لرأينا مواقعھا 

امة ثنا يزيد بن ھارون ثنا محمد أنبأ أبو عبد هللا الحافظ أنا عبد هللا بن الحسين القاضي بمرو ثنا الحارث بن أبي أس -  1606
بن إسحاق ح قال وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي واللفظ له ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسماعيل وھو بن 
علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزني قال  قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة 

ن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما ھذه الصالة يا عقبة فقال شغلنا فقال أما وهللا ما آسى إال ب
أن يظن الناس أنك رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم تصنع ھكذا سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ال تزال 

 لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم أمتي بخير أو على الفطرة ما 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا جدي أبو عمرو بن بجيد أنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا ما لك عن عمه أبي  - 1607
سھيل بن ما لك عن أبيه  أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى األشعري أن صل الظھر إذا زالت الشمس والعصر 

يضاء نقية قبل أن تدخلھا صفرة والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية واقرأ والشمس ب
 فيه سورتين طويلتين من المفصل 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السالم أنا إسحاق أنا جرير عن األعمش عن  - 1608
ة عن عبد الرحمن بن يزيد قال  كان عبد هللا يعني بن مسعود يصلي المغرب ونحن نرى أن الشمس طالعة قال إبراھيم وعمار

أقم { فنظرنا يوما إلى ذلك فقال ما تنظرون قالوا إلى الشمس قال عبد هللا ھذا والذي ال إله غيره ميقات ھذه الصالة ثم قال 
 الشمس  فھذا دلوك} الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 

  باب من قال للمغرب وقتان

 وقد ذكره الشافعي رحمه هللا تعالى معلقا على ثبوت الخبر 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنا أحمد بن سلمان قال قرئ على عبد الملك بن محمد أنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو محمد  - 1609
خميمي بمكة ثنا موسى بن الحسن ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا عبد هللا بن يوسف األصفھاني أنا أبو بكر أحمد بن سعد األ

بدر بن عثمان ثنا أبو بكر بن أبي موسى األشعري عن أبيه  عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت 
بعضھم بعضا ثم أمره فأقام الظھر الصالة فلم يرد عليه شيئا فأمر بالال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس ال يكاد يعرف 

حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النھار وھو كان أعلم منھم وأمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب 
حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منھا والقائل يقول طلعت 

كادت ثم أخر الظھر حتى كان قريبا من العصر ثم أخر العصر حتى انصرف منھا والقائل يقول أحمرت الشمس ثم الشمس أو 
أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل األول ثم أصبح فدعا السائل ثم قال الوقت فيما 

 محمد بن عبد هللا بن نمير عن أبيه عن بدر بن عثمان بھذا اللفظ بين ھذين لفظ حديث بن يوسف رواه مسلم في الصحيح عن 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أحمد بن سلمان ثنا محمد بن إسماعيل السلمي ثنا قبيصة ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو  -  1610
سلمة ثنا أبو قدامة عبيد هللا بن  صالح بن أبي طاھر العنبري من أصل سماعه ثنا جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن

سعيد اليشكري وأ بو أيوب النھرواني ثنا أحمد بن عبد الصمد األنصاري ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا سفيان الثوري عن 
علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال  أتى النبي صلى هللا عليه و سلم رجل فسأله عن وقت الصالة فقال صل 

ھذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بالال فأذن ثم أمره فأقام يعني الظھر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء معنا 
نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غاب حاجب الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر 
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فأبرد بھا فأنعم أن يبرد بھا وأمره فأقام العصر والشمس بيضاء فأخرھا فوق ذلك الذي كان  فلما كان من الغد أمره فأقام الظھر
وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق وأمره فأقام العشاء حين ذھب ثلث الليل وأمره فأقام الفجر فأسفر بھا ثم قال وقت 

وقت الصالة فقال الرجل أنا يا رسول هللا قال وقت صالتكم  صالتكم كما رأيتم زاد أبو أيوب في حديثه ثم قال أين السائل عن
بين ما رأيتم لفظ حديث أبي صالح رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي قدامة عبيد هللا بن سعيد وفي علل أبي عيسى 

يه في المواقيت الترمذي عن البخاري أنه قال حديث أبي موسى حسن وحديث الثوري عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أب
 ھو حديث حسن 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق اإلسفرائيني ثنا يوسف بن يعقوب  - 1611
القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد هللا بن عمرو قال شعبة وكان أحيانا يرفعه وأحيانا ال 

ال  وقت الظھر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم يحضر المغرب ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق يرفعه ق
ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن شعبة وفي بعضھا 

 يحيى والحجاج بن الحجاج عن قتادة لم يرفعه مرتين ورفعه مرة وقد رواه ھشام الدستوائي وھمام بن 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا عمران بن موسى ثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن  - 1612
ه وقت ھشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد هللا بن عمرو أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إذا صليتم الفجر فإن

إلى أن يطلع قرن الشمس األول ثم إذا صليتم الظھر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن 
تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل رواه مسلم في 

 الصحيح عن محمد بن المثنى 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد هللا  -  1613
بن الحارث المخزومي حدثني ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد هللا قال  سأل 

وقت الصالة فقال صل معنا فذكر الحديث وفيه ثم صلى المغرب حين وجبت  رجل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن
الشمس وقال في اليوم الثاني ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق ورواه برد بن سنان عن عطاء فذكر قصة إمامة جبريل 

قصة أخرى كما نظن  النبي صلى هللا عليه و سلم وذكر وقت المغرب واحدا وتلك قصة وسؤال السائل عن أوقات الصلوات
 وهللا أعلم وروينا عن بن عباس من قوله وقت المغرب إلى العشاء 

 باب السنة في تسمية المغرب بصالة المغرب دون العشاء 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد  - 1614
لوارث حدثني أبي ثنا حسين المعلم عن عبد هللا بن بريدة قال حدثني عبد هللا المزني أن رسول هللا صلى هللا الصمد بن عبد ا

عليه و سلم قال  ال يغلبنكم األعراب على اسم صالة المغرب فقال تقول األعراب ھي العشاء رواه البخاري في الصحيح عن 
 بد هللا عن عبد الصمد أبي معمر عن عبد الوارث وبمعناه رواه ھارون بن ع

وأخبرنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلسماعيلي أنبأ الفريابي ثنا أبو مسعود أنا عبد الصمد أنا أبي عن حسين المعلم  - 1615
عن بن بريدة عن عبد هللا بن المغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم فإن 

راب تسميھا عتمة قال الشيخ أبو بكر اإلسماعيلي حديث أبي مسعود يدل على أنه في صالة عشاء اآلخرة وكذلك روي األع
 عن بن عمر في العشاء اآلخرة قال الشيخ إال أن الذين رووه عن عبد الصمد على اللفظ األول أكثر 
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  باب السنة في تسمية العشاء بصالة العشاء دون العتمة

رنا أبو عبد هللا الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ سفيان بن أخب -  1616
عيينة عن بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بن عمر أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال يغلبنكم األعراب على 

 تمون باإلبل رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب وغيره عن سفيان اسم صالتكم ھي العشاء إال أنھم يع

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسين بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر  -  1617
ن عبد الرحمن بن عوف ثنا يحيى بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي رواد عن رجل من أھل الطائف عن غيالن بن شرحبيل ع

عن النبي صلى هللا عليه و سلم  ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم فإنھا في كتاب هللا عز و جل العشاء وإنما سمتھا 
 األعراب العتمة من أجل إبلھا لحالبھا 

  باب أول وقت العشاء

ا عبد هللا بن ھاشم ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا حاجب بن أحمد الطوسي ثن - 1618
الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن 

وصلى بي عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أمني جبريل عليه السالم عند البيت مرتين فذكر الحديث وقال فيه 
 العشاء حين غاب الشفق 

  باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا الحسن بن علي بن زياد ثنا أبو مصعب ثنا الدراوردي عن  -  1619
 ك الشفق الحمرة عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال  الشفق الحمرة قال أبو مصعب قال ما ل

وأخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن  - 1620
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال  الشفق الحمرة وكذلك رواه عبد هللا بن نافع 

 موقوفا وروي عن عتيق بن يعقوب عن ما لك عن نافع مرفوعا والصحيح موقوف  عن أبيه عن بن عمر

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا عبد العزيز بن محمد ثنا علي بن عبد الصمد ثنا ھارون  -  1621
سول هللا صلى هللا عليه و سلم  الشفق بن سفيان عن عتيق بن يعقوب بن صديق عن ما لك عن نافع عن بن عمر قال قال ر

 الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصالة 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد هللا يعني أحمد بن  -  1622
الصدفي عن حبان بن أبي جبلة عن بن  حنبل ثنا ھشيم عن عبد الرحمن بن يحيى قال أبو عبد هللا ھو أخو معاوية بن يحيى

 عباس قال  الشفق الحمرة وروينا عن عمر وعلي وأبي ھريرة أنھم قالوا الشفق الحمرة 

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن شاذان ثنا معلي ثنا  - 1623
مكحول عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قاال  الشفق شفقان الحمرة والبياض فإذا يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن 

غابت الحمرة حلت الصالة والفجر فجران المستطيل والمعترض فإذا انصدع المعترض حلت الصالة وروي عن سفيان عن 
نا ألن البياض ال يذھب حتى ثور عن مكحول أنه قال إذا ذھبت الحمرة فصل قال سفيان وھو أحب إلينا وذلك الشفق عند

يمضى الليل قال الشيخ والذي رواه سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي صلى هللا عليه و سلم في 
أوقات الصالة ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق مخالف لسائر الروايات وأخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو عبد هللا الصفار ثنا 

 بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد هللا بن الحارث المخزومي حدثني ثور بن يزيد عن سليمان فذكره ورواه أبو عبد عبد هللا
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الرحمن النسائي عن عبيد هللا بن سعيد عن عبد هللا بن الحارث المخزومي فقال في األول والعشاء حين غاب الشفق وقال في 
 في العشاء أرى إلى ثلث الليل  الثاني قال عبد هللا بن الحارث ثم قال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ثنا أبو  -  1624
صالة  عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال  إني ألعلم الناس بوقت ھذه الصالة

العشاء اآلخرة كأن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصليھا لسقوط القمر لثالثة وكذلك رواه شعبة عن أبي بشر ورواه ھشيم 
 بن بشير ورقبة بن مصقلة عن أبي بشر عن حبيب بن سالم 

  باب آخر وقت العشاء وفيه قوالن أحدھما ثلث الليل واآلخر نصفه فمن قال باألول احتج بما

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد هللا بن ھاشم ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد  - 1625
الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أمني جبريل 

 حديث وفيه وصلى بي العشاء ثلث الليل األول يعني في المرة اآلخرة عليه السالم عند البيت مرتين فذكر ال

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد هللا بن داود عن بدر بن عثمان ثنا أبو  -  1626
رد عليه شيئا حتى أمر بالال فأقام فذكر بكر بن أبي موسى عن أبي موسى  أن سائال سأل النبي صلى هللا عليه و سلم فلم ي

الحديث قال فيه وأمر بالال فأقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان من الغد فذكر الحديث قال فيه وصلى العشاء إلى ثلث الليل 
 ثم قال أين السائل عن وقت الصالة الوقت فيما بين ھذين أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن بدر بن عثمان 

أخبرنا أبو القاسم عبيد هللا بن عمر بن علي الفقيه في مسجد الرصافة ببغداد ثنا أحمد بن سلمان النجاد ثنا إسماعيل  -  1627
بن إسحاق ثنا علي بن عبد هللا ثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه  

و سلم فسأله عن مواقيت الصالة فقال اشھد معنا الصالة فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و  أن رجال أتى النبي صلى هللا عليه
سلم بالال فأذن بغلس فصلى الصبح ثم أمره بالظھر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم 

بالغد فنور بالصبح ثم أمره بالظھر فأبرد ثم أمره أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وجب الشفق ثم أمره 
بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطھا صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذھاب ثلث الليل أو 

د بن عرعرة بعضه شك أبو روح فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت رواه مسلم في الصحيح عن إبراھيم بن محم
 عن حرمي بن عمارة أبي روح وقد رويناه من حديث الثوري عن علقمة بن مرثد قال فأقام العشاء حين ذھب ثلث الليل 

وأنبأ أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد هللا المزني أنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان  -  1628
رني عروة بن الزبير أن عائشة قالت  أعتم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالعتمة حتى أخبرني شعيب عن الزھري قال أخب

ناداه عمر فقال الصالة نام النساء والصبيان فخرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ما ينتظرھا أحد من أھل األرض 
يغيب شفق الليل إلى ثلث الليل األول رواه البخاري عن  غيركم وال تصلى يومئذ إال بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن

 أبي اليمان وكذلك أخرجه من حديث صالح بن كيسان عن الزھري 

ومن قال بالقول الثاني احتج بما أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو عمرو  -  1629
عن أبي أيوب العتكي عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول هللا صلى هللا الحوضي ثنا ھمام بن يحيى ثنا قتادة 

عليه و سلم  فذكر الحديث قال فيه وقت صالة العشاء إلى نصف الليل أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ھمام وغيره عن 
 العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل  قتادة وقال في الحديث إلى نصف الليل األوسط وفي حديث ھشام عن قتادة فإذا صليتم

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أخبرنا أبو طاھر محمد بن الحسن المحمد أبادي أخبرنا إبراھيم بن عبد هللا السعدي ثنا يزيد  -  1630
بن ھارون أنا حميد الطويل عن أنس بن ما لك أنه  سئل ھل اصطنع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خاتما فقال نعم أخر 
الصالة صالة العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجھه فقال الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في 
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الصالة منذ انتظرتم الصالة فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن منير عن يزيد بن 
 ھارون 

الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قرة ح وأخبرنا أخبرنا أبو بكر محمد بن  - 1631
أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن محمد بن سختويه ثنا أبو عمرو أحمد بن نصر وعبد هللا بن محمد قاال ثنا عبد هللا بن الصباح 

ادة عن أنس بن ما لك قال  نظرنا النبي صلى هللا عليه و سلم ليلة حتى العطار ثنا عبيد هللا بن عبد المجيد الحنفي ثنا قرة عن قت
كان قريبا من نصف الليل فجاء نبي هللا صلى هللا عليه و سلم فصلى قال فكأنما أنظر إلى وبيض خاتمه حلقة فضة وفي رواية 

 لصباح أبي داود حتى مضى شطر الليل والباقي بمعناه رواه مسلم في الصحيح عن عبد هللا بن ا

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا ھشام بن علي ثنا محمد بن كثير ثنا حماد  -  1632
عن ثابت عن أنس قال  سئل ھل كان لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم خاتم قال نعم أخر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

شطر الليل أو عند شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في  العشاء ذات ليلة وقد كاد يذھب
الصالة ما انتظرتم الصالة قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة وأشار بيده اليسرى ووصف أخبرنا أبو صالح بن 

محمد بن نافع ثنا زيد العمي ثنا حماد بن سلمة عن  أبي طاھر أنا جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا أبو بكر
ثابت أنھم سألوا أنس بن ما لك عن خاتم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكره بمعناه إال أنه قال ورفع أصبعه اليسرى 

 الخنصر رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن نافع 

محمد عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم بن الخرساني العدل ثنا يحيى  أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو - 1633
يعني بن جعفر بن الزبرقان ثنا علي بن عاصم أنا داود بن أبي ھند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال  أخر رسول هللا صلى 

وا في الصالة ما انتظرتموھا هللا عليه و سلم صالة العشاء اآلخرة إلى قريب من شطر الليل ثم خرج فصلى فقال أنكم لن تزال
ولوال كبر الكبير وضعف الضعيف أحسبه قال وذو الحاجة ألخرت ھذه الصالة إلى شطر الليل ھكذا رواه بشر بن المفضل 

 وغيره عن داود بن أبي ھند وخالفھم أبو معاوية الضرير عن داود فقال عن جابر بن عبد هللا 

ني أنا أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن داود بن أخبرناه أبو محمد بن يوسف األصفھا -  1634
أبي ھند عن أبي نضرة عن جابر بن عبد هللا قال  خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على أصحابه وھم ينتظرون العشاء 

الضعيف وكبر الكبير ألخرت ھذه فقال صلوا ورقدوا وأنتم تنتظرونھا أما إنكم في الصالة ما انتظرتموھا ولوال ضعف 
الصالة إلى شطر الليل وفي رواية أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة في ھذه القصة حتى ذھب عامة الليل وحتى نام أھل 
المسجد وفي حديث أبي موسى األشعري حتى أبھار الليل وفي حديث بن عباس حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا 

م بن عتيبة عن نافع عن بن عمر فخرج علينا حين ذھب ثلث الليل أو بعده وفي حديث أبي المنھال عن أبي وفي رواية الحك
برزة األسلمي وكان ال يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث 

 الليل وقال حماد بن سلمة عن أبي المنھال إلى ثلث الليل الليل وقال خالد بن الحارث عن شعبة إلى نصف 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق اإلسفرائيني ثنا يوسف بن يعقوب  - 1635
هللا صلى هللا القاضي ثنا أبو موسى ثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول 

عليه و سلم  إن للصالة أوال وآخرا وإن أول وقت صالة الظھر حين تزول الشمس وإن آخر وقتھا حين يدخل وقت العصر 
وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتھا وإن آخر وقتھا حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن 

لعشاء حين يغيب األفق وإن آخر وقتھا حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر آخر وقتھا حين يغيب األفق وإن أول وقت ا
حين يطلع الفجر وإن آخر وقتھا حين تطلع الشمس أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت 

عن أبي صالح عن أبي العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يضعف حديث محمد بن فضيل عن األعمش 
ھريرة أحسب يحيى يريد إن للصالة أوال وآخرا وقال إنما يروى عن األعمش عن مجاھد وقال في موضع آخر من التاريخ 
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حديث األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن للصالة أوال وآخرا رواه الناس 
 سال قال الشيخ وبمعناه ذكره البخاري رحمه هللا تعالى كلھم عن األعمش عن مجاھد مر

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن محمد بن النضر ثنا معاوية عن عمرو ثنا زائدة  - 1636
م بن محمد الفزاري وأ بو عن األعمش عن مجاھد قال  كان يقال أن للصالة أوال وآخرا فذكره وكذلك رواه أبو إسحاق إبراھي

 زبيد عبثر بن القاسم عن األعمش عن مجاھد 

وأخبرنا أبو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان أنبأ أبو األشعث ثنا  - 1637
يوافق حديثي ما سمعتم من الكتاب  محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن مجاھد كان يقول انظروا 

أن عمر رضي هللا عنه كتب إلى أبي موسى األشعري أن صلوا الظھر حين ترتفع الشمس يعني تزول وصلوا العصر 
والشمس بيضاء نقية وصلوا المغرب حين تغيب الشمس وصلوا العشاء إلى نصف الليل األول وصلوا الصبح بغلس أو بسواد 

 وأطيلوا القراءة 

 خر وقت الجواز لصالة العشاء باب أ

روينا عن بن عباس أنه قال وقت العشاء إلى الفجر وعنه وعن عبد الرحمن بن عوف في المرأة تطھر قبل طلوع  -  1638
الفجر صلت المغرب والعشاء وعن عبيد بن جريج أنه قال ألبي ھريرة ما أفراط صالة العشاء قال طلوع الفجر وروينا عن 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذھب عامة الليل وقد نام أھل المسجد ثم خرج إليھم عائشة قالت  أعتم 
 فصلى بھم وقال إنه لوقتھا لوال أن أشق على أمتي وھذا يرد في باب تأخير العشاء 

ثنا إبراھيم بن الحارث البغدادي  أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصفھاني ثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان - 1639
ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا سليمان بن المغيرة حدثني ثابت البناني عن عبد هللا بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى هللا عليه 
 و سلم في حديث طويل قال  ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصالة حتى يجيء وقت األخرى رواه مسلم

 بن الحجاج في الصحيح عن شيبان عن سليمان بن المغيرة 

  باب السنة في تسمية صالة الصبح بالفجر والصبح

وروينا عن أبي ھريرة ما دل على أنه أراد به صالة الفجر وقال } وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشھودا { قال هللا تعالى 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وذلك قد مضى بإسناده باب  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أدرك ركعة من

 أول وقت صالة الصبح 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا حاجب بن أحمد ثنا عبد هللا بن ھاشم ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرحمن  - 1641
ال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أمني جبريل عليه بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن بن عباس قال ق

السالم عند البيت مرتين فذكر الحديث قال فيه في المرة األولى وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وقال 
صة قال ثم جاءه في المرة اآلخرة فصلى بي الفجر فاسفر وروينا في حديث وھب بن كيسان عن جابر بن عبد هللا في ھذه الق

يعني جبريل عليه السالم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين سطع الفجر للصبح وقال قم يا محمد فصل فقام فصلى الصبح 
 وقال في المرة الثانية حين أسفر جدا 

  باب الفجر فجران ودخول وقت الصبح بطلوع اآلخر منھما

لحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمرو ثنا عبد هللا بن روح أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ا - 1642
المدائني ثنا يزيد بن ھارون أنبأ بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن 

ذي يكون كذنب السرحان فال يحل الصالة وال عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الفجر فجران فأما الفجر ال
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يحرم الطعام وأما الذي يذھب مستطيال في األفق فأنه يحل الصالة ويحرم الطعام ھكذا روي بھذا اإلسناد موصوال وروي 
 مرسال وھو أصح 

ل وثنا أبو نصر أحمد أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ثنا عمر بن حفص ثنا عاصم بن علي قا - 1643
بن سھل ثنا صالح بن محمد ثنا علي بن الجعد قاال أنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن 
 ثوبان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الفجر فجران فذكر الحديث مثله سواء وقد روي من وجه آخر مسندا وموقوفا 

أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو الحسن أحمد بن عثمان بن يحيى  أخبرنا -  1644
اآلدمي ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق الطبري ثنا عمرو بن محمد يعني الناقد ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن بن 

و سلم قال  الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام ويحرم فيه الصالة  جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه
 وفجر يحل فيه الصالة ويحرم فيه الطعام ھكذا رواه أبو أحمد مسندا ورواه غيره موقوفا والموقوف أصح 

ن عاصم ثنا وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد ب -  1645
الحسين بن حفص عن سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال  الفجر فجران فجر يطلع بليل يحل فيه الطعام 

 والشراب وال يحل فيه الصالة وفجر يحل فيه الصالة ويحرم فيه الطعام والشراب وھو الذي ينتشر على رؤوس الجبال 

  باب آخر وقت االختيار لصالة الصبح

خبرنا أبو طاھر الفقيه ثنا أبو طاھر محمد بن الحسن المحمد آبادي أنا إبراھيم بن عبد هللا السعدي أنا يزيد بن أ -  1646
ھارون ثنا حميد الطويل عن أنس بن ما لك أن رجال  سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن وقت صالة الفجر فأمر بالال 

من الغد أخر حتى أسفر ثم أمره أن يقيم فأقام فصلى ثم دعا الرجل فقال أشھدت فأذن حين طلع الفجر ثم أقام فصلى فلما كان 
الصالة أمس واليوم قال نعم قال ما بين ھذا وھذا وقت وروينا معناه في حديث بريدة بن الحصيب عن النبي صلى هللا عليه و 

 سلم وھو حديث صحيح 

  باب آخر وقت الجواز لصالة الصبح

سن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا أبو عمرو الحوضي أخبرنا أبو الح - 1647
ثنا ھمام بن يحيى ثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  فذكر 

طلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة فإنھا تطلع بين الحديث قال فيه ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم ت
قرني شيطان أخرجه مسلم عن أحمد بن إبراھيم الدورقي عن عبد الصمد عن ھمام إال أنه قال فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 

ن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا الصالة فإنھا تطلع بين قرني شيطان أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أحمد بن جعفر ثنا عبد هللا ب
 عبد الصمد يعني بن عبد الوارث ثنا ھمام فذكره بإسناده 

  باب إدراك صالة الصبح بإدراك ركعة منھا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو  - 1648
بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك يونس بن يزيد وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن  العباس محمد بن يعقوب ثنا

يعقوب يعني الشيباني الحافظ ثنا تميم بن محمد ثنا حرملة بن يحيى ثنا بن وھب أخبرني يونس عن بن شھاب أن عروة بن 
ه و سلم  من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الزبير حدثه عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا صلى هللا علي

الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركھما رواه مسلم في الصحيح عن حرملة وزاد في الحديث والسجدة إنما ھي 
 الركعة 
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عباس الدوري ثنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار ثنا  - 1649
محمد بن عبيد ثنا عبيد هللا بن عمرو وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا عبد هللا بن محمد ثنا محمد بن المثنى ثنا 
عبد الوھاب ثنا عبيد هللا عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أدرك من 

 ركعة فقد أدركھا كلھا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى  الصبح

  باب الدليل على أنھا ال تبطل بطلوع الشمس فيھا

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي المحاربي بالكوفة ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا محمد بن  - 1650
بن دكين ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن النبي الحسين بن أبي الحسين ثنا الفضل يعني 

صلى هللا عليه و سلم قال  إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صالته وإذا أدرك أول 
ي نعيم الفضل بن دكين أخبرنا أبو سجدة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صالته رواه البخاري في الصحيح عن أب

صالح بن أبي طاھر بن ابنة يحيى بن منصور القاضي ثنا جدي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا عبد العزيز بن 
محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ح قال أحمد بن سلمة 

ا إسحاق بن إبراھيم الحنظلي ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد وعن وحدثن
األعرج يحدثونه عن أبي ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 

العصر قبل أن تغرب الشمس وثالثا بعد ما تغرب فقد أدرك  وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من
 العصر وبمعناه رواه مسلم بن خالد الزنجي عن زيد بن أسلم عن األعرج وعطاء في صالة الصبح 

وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ثنا  - 1651
حمد بن شاكر ثنا عفان ثنا ھمام قال  سئل قتادة عن رجل صلى ركعة ثم طلع قرن الشمس قال فقال حدثني خالس جعفر بن م

 عن أبي رافع أن أبا ھريرة حدثه أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال يتم صالته 

بن منصور الطوسي ثنا محمد بن أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزار بالطابران ثنا عبد هللا بن أحمد  -  1652
إسماعيل الصائغ ثنا روح ثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن خالس عن أبي رافع عن أبي ھريرة أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه و سلم قال  من صلى من صالة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت فليصل إليھا أخرى 

د بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا معاذ بن ھشام ثنا أبي أخبرنا أبو الحسن بن محم -  1653
عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إذا صلى أحدكم ركعة من صالة الصبح ثم 

 طلعت الشمس فليصل إليھا أخرى 

الفقيه ثنا أبو سعيد عبد هللا بن محمد بن عبد الوھاب الرازي ثنا محمد بن أيوب  أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف - 1654
ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا ھشام ثنا قتادة عن أنس قال  صلى بنا أبو بكر صالة الصبح فقرأ آل عمران فقالوا كادت الشمس تطلع 

 قال لو طلعت لم تجدنا غافلين 

ھاني ثنا أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عاصم أخبرنا أبو محمد بن يوسف األصب -  1655
األحول عن أبي عثمان النھدي قال  صليت خلف عمر رضي هللا عنه الفجر فما سلم حتى ظن الرجال ذوو العقول أن الشمس 

قلت أي شئ قال فقالوا قال لو طلعت قد طلعت فلما سلم قالوا يا أمير المؤمنين كادت الشمس تطلع قال فتكلم بشئ لم أفھمه ف
 الشمس لم تجدنا غافلين 
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  باب مراعاة أدلة المواقيت

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قاال ثنا بشر بن موسى ثنا عبد الجبار بن العالء  -  1656
عن بن أبي أوفى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم   العطار بمكة ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراھيم السكسكي

إن خيار عباد هللا الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم واألظلة لذكر هللا عز و جل تفرد به عبد الجبار بن العالء بإسناده 
 ھكذا وھو ثقة 

ب ثنا محمد بن عبد الوھاب ثنا جعفر بن عون وقد أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقو - 1657
أنا مسعر عن إبراھيم السكسكي حدثني أصحابنا عن أبي الدرداء أنه قال  إن أحب عباد هللا إلى هللا الذين يحبون هللا ويحببون 

 ناه هللا إلى الناس والذين يراعون الشمس والقمر والنجوم واألظلة لذكر هللا روي موقوفا على أبي ھريرة في مع

أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان أنبأ بن أبي عاصم ثنا محمد بن أحمد أبو يوسف نا محمد بن سلمة  -  1658
عن واصل بن أيوب األسواري عن أبي ھريرة قال  أال إن خيار أمة محمد صلى هللا عليه و سلم الذين يراعون الشمس والقمر 

 والنجوم لمواقيت الصالة 

  السنة في األذان لصالة الصبح قبل طلوع الفجرباب 

أخبرنا الفقيه أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب بالطابران أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف  - 1659
 صلى هللا الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنبي فيما قرأ على ما لك عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه أن رسول هللا

عليه و سلم قال  إن بالال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم قال بن شھاب وكان بن أم مكتوم رجال أعمى ال 
ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وأرسله الشافعي وجماعة من الرواة عن ما لك 

قد وصله جماعة عن ما لك منھم بن وھب وروح بن عبادة وعبد الرزاق وكامل بن طلحة والحديث في األصل موصول و
 ووصله أيضا جماعة عن الزھري 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد محمد بن موسى قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا  - 1660
يث بن سعد عن بن شھاب عن سالم عن عبد هللا بن عمر قال سمعت رسول هللا صلى عبد هللا بن وھب قال أخبرني يونس والل

هللا عليه و سلم يقول  إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوم قال يونس في الحديث وكان بن أم 
كان يؤذن مع بالل قال سالم وكأن رجال } عبس وتولى أن جاءه األعمى { مكتوم ھو األعمى الذي أنزل هللا عز و جل فيه 

ضرير البصر ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن 
 يحيى عن الليث وعن حرملة بن وھب دون القصة 

بن إسحاق القاضي ثنا القعنبي عن ما لك عن أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أحمد بن سلمان النجاد ثنا إسماعيل  -  1661
عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إن بالال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي 

 بن أم مكتوم رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن ما لك 

حمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أخبرنا أبو الحسن علي بن م - 1662
أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا عبد هللا بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

طير ھكذا وحكاه حماد بيده يعني معترضا رواه سلم  ال يغرنكم من سحوركم أذان بالل وال بياض األفق المستطيل حتى يست
مسلم في الصحيح عن أبي الربيع أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن 

 سفيان ثنا 
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دأباذ ھمذان أنا أحمد بن أبو عبد الرحمن يعني عبد هللا بن يزيد المقرئ ح وأخبرنا أبو أحمد الحسين بن علوشا بأس - 1663
جعفر القطيعي أنبأ أبو علي بشر بن موسى األسدي ثنا عبد هللا بن يزيد المقرئ ثنا عبد الرحمن بن زياد حدثني زياد بن نعيم 
الحضرمي قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي يحدث قال  أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فبايعته على اإلسالم وذكر 

ويال قال فلما كان أذان صالة الصبح أمرني فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجعل رسول حديثا ط
هللا صلى هللا عليه و سلم ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول ال حتى إذا طلع الفجر نزل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

به قال ھل من ماء يا أخا صداء فقلت ال إال شئ قليل ال يكفيك فقال رسول هللا صلى فتبرز ثم انصرف إلي وقد تالحق أصحا
هللا عليه و سلم اجعله في إناء ثم إيتني به ففعلت فوضع كفه في الماء قال الصدائي فرأيت بين أصبعين من أصابعه عينا تفور 

ينا وأسقينا ناد بأصحابي من كان له حاجة في الماء فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لوال أني أستحيي من ربي لسق
فناديت فيھم فأخذ من أراد منھم ثم قام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى الصالة فأراد بالل أن يقيم فقال له رسول هللا صلى 

ود في السنن عن عبد هللا بن هللا عليه و سلم إن أخا صداء ھو أذن ومن أذن فھو يقيم قال الصدائي فأقمت الصالة أخرجه أبو دا
مسلمة عن عبد هللا بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد مختصرا وقال في الحديث لما كان أول أذان الصبح أمرني 

  النبي صلى هللا عليه و سلم فأذنت 

 باب ذكر المعاني التي يؤذن لھا بالل بليل 

محمد بن يعقوب األصم ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أزھر بن سعد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس  - 1664
اليمان ثنا سليمان التيمي ح قال وأنبأ أحمد بن جعفر القطيعي واللفظ له ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسماعيل 

ال يمنعن أحدا منكم أذان بالل أو قال نداء   عن سليمان عن أبي عثمان عن بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
بالل من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم أو لينبه نائمكم ثم قال ليس أن يقول ھكذا أو قال ھكذا حتى يقول ھكذا 

 رواه البخاري من وجه عن سليمان ورواه مسلم عن زھير بن حرب عن إسماعيل بن علية 

  ن أذان بالل وبن أم مكتوم ورواية من قدم أذان بن أم مكتوم على أذان باللباب القدر الذي كان بي

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا بن أحمد األديب ثنا أبو بكر اإلسماعيلي أنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا إسحاق  - 1665
ئشة وعن نافع عن بن عمر قاال  كان للنبي بن موسى ثنا عبدة بن سليمان ثنا عبيد هللا بن عمر عن القاسم بن محمد عن عا

صلى هللا عليه و سلم مؤذنان بالل وبن أم مكتوم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
ق بن إبراھيم يؤذن بن أم مكتوم قال القاسم لم يكن بين أذانھما إال أن ينزل ھذا ويرقى ھذا رواه مسلم في الصحيح عن إسحا

 عن عبدة ورواه البخاري من أوجه أخر عن عبد هللا 

حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن  -  1666
صلى هللا عليه و سلم فقال رسول  حبيب بن عبد الرحمن قال حدثتني عمتي أنيسة قالت  كان بالل وبن أم مكتوم يؤذنان للنبي

هللا صلى هللا عليه و سلم إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم وكنا نحبس بن أم مكتوم عن األذان فنقول 
 كما أنت حتى نتسحر ولم يكن بين أذانھما إال أن ينزل ھذا ويصعد ھذا ھكذا رواه عمرو بن مرزوق وجماعة عن شعبة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو بكر بن إسحاق الفقيه أنا محمد بن أيوب ثنا أبو الوليد وأ بو عمرو قاال ثنا شعبة  - 1667
عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عمتي أنيسة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إن بن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا 

اه محمد بن أيوب الرازي عنھما ورواه محمد بن يونس الكديمي عن أبي الوليد كما رواه واشربوا حتى ينادى بالل ھكذا رو
 الطيالسي وعمرو بن مرزوق ورواه سليمان بن حرب وجماعة بالشك 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إبراھيم بن عبد هللا ثنا سليمان بن حرب ثنا  - 1668
حدثني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عمتي وكانت قد حجت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالت قال رسول  شعبة

هللا صلى هللا عليه و سلم  إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم أو قال إن بن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا 
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ذا وينزل ھذا فكنا نتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر وأخبرنا أبو عبد هللا واشربوا حتى يؤذن بالل قالت وكان يصعد ھ
الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال فإن صح رواية أبي عمرو وغيره فقد يجوز أن يكون بين بن أم مكتوم وبين بالل نوب 

بليل وھذا جائز صحيح وإن لم يصح فقد صح خبر فكان بالل إذا كانت نوبته أذن بليل وكان بن أم مكتوم إذا كانت نوبته أذن 
بن عمر وبن مسعود وسمرة وعائشة أن بالال كان يؤذن بليل قال الشيخ وقد روي في حديث عروة عن عائشة تقديم أذان بن 

 أم مكتوم 

ن إسحاق الصغاني ثنا أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا محمد ب - 1669
يعقوب بن محمد بن عيسى المدني ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم  إن بن أم مكتوم رجل أعمى فإذا أذن فكلوا وأشربوا حتى يؤذن بالل قالت عائشة وكان بالل يبصر الفجر قال 

ئشة تقول غلط بن عمر كذا روي بإسناده وحديث عبيد هللا بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة أصح ھشام وكانت عا
 ورواه الواقدي وليس بحجة بإسناد له عن زيد بن ثابت 

أخبرناه أبو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى وأ بو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قاال ثنا أبو  - 1670
محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا أسامة بن زيد عن عبد هللا بن يزيد مولى العباس 

األسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  أن بن أم مكتوم يؤذن 
 بليل فكلوا وأشربوا حتى يؤذن بالل 

أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى بن الحاكم ثنا أبو بحر البربھاري ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي أنا سفيان  - 1671
ثنا شبيب بن غرقدة أنه سمع حبان بن الحارث يقول  أتيت علي بن أبي طالب وھو معسكر بدير أبي موسى فوجدته يطعم فقال 

 أريد الصوم فلما فرغ من طعامه قال البن التياح أقم الصالة أدن فكل فقلت إني أريد الصوم فقال وأنا 

  باب رواية من روى النھي عن األذان قبل الوقت

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو عمر الضرير ثنا حماد بن  -  1672
بكر بن إسحاق الفقيه ثنا محمد بن أيوب نا موسى ثنا حماد عن أيوب عن بن عمر   سلمة ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو

أن بالال أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى هللا عليه و سلم أن يرجع فينادي أال إن العبد نام أال إن العبد نام ثالثا زاد 
فرد بوصله حماد بن سلمة عن أيوب وروي أيضا عن موسى بن إسماعيل في حديثه فرجع فنادى أال إن العبد نام ھذا حديث ت

سعيد بن زربي عن أيوب إال أن سعيدا ضعيف ورواية حماد منفردة وحديث عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أصح 
ن ثنا منھا ومعه رواية الزھري عن سالم عن أبيه أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ نا عبدا

ھدبة وطالوت قاال ثنا حماد بن سلمة فذكر الحديث نحو حديث أبي عمر الضرير ثم قال قال علي بن المديني أخطأ حماد في 
 ھذا الحديث والصحيح حديث عبيد هللا يعني عن نافع وحديث الزھري عن سالم 

أبا بكر المطرز يقول سمعت محمد بن يحيى وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال سمعت  -  1673
يقول حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر  أن بالال أذن قبل طلوع الفجر شاذ غير واقع على القلب وھو 
خالف ما رواه الناس عن بن عمر قال الشيخ وقد رواه معمر بن راشد عن أيوب قال أذن بالل مره بليل فذكره مرسال وروي 

 د العزيز بن أبي رواد عن نافع موصوال وھو ضعيف ال يصح عن عب

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن علي الخراز ثنا محمد بن بكر بن  - 1674
ن عمر  أن بالال أذن خالد النيسابوري نا إبراھيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ب

بليل فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم ما حملك على ذلك قال استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد طلع فأذنت فأمره 
النبي صلى هللا عليه و سلم أن ينادي في المدينة ثالثا إن العبد رقد ثم أقعده إلى جنبه حتى طلع الفجر ثم قال قم اآلن ثم ركع 

هللا صلى هللا عليه و سلم ركعتي الفجر ورواه أيضا عامر بن مدرك عن عبد العزيز موصوال مختصرا وھو وھم رسول 
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والصواب رواية شعيب بن حرب أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني ثنا أيوب بن 
افع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر منصور ثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد ثنا ن

ذكر نحوه يعني نحو حديث حماد بن سلمة قال أبو داود رواه حماد بن زيد عن عبيد هللا بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا 
عمر مؤذن يقال له لعمر يقال له مسروح أو غيره ورواه الدراوردي عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان ل

مسعود فذكر نحوه قال أبو داود وھذا أصح من ذاك يعني حديث بن عمر أصح قال الشيخ وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه 
 قال عجلوا األذان بالصبح يدلج المدلج ويخرج العامرة 

الفريابي ثنا سفيان عن جعفر بن أخبرنا أبو طاھر اإلمام ثنا أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزھر ثنا محمد بن يوسف  -  1675
برقان عن شداد مولى عياض قال  جاء بالل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم وھو يتسحر فقال ال تؤذن حتى ترى الفجر ثم 
جاءه من الغد فقال ال تؤذن حتى يطلع الفجر ثم جاءه من الغد فقال ال تؤذن حتى ترى الفجر ھكذا وجمع بين يديه ثم فرق 

ھذا مرسل قال أبو داود السجستاني شداد مولى عياض لم يدرك بالال وأخبرنا بذلك أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن بينھما و
داسة عن أبي داود قال الشيخ وقد روي من أوجه أخر كلھا ضعيفة قد بينا ضعفھا في كتاب الخالف وإنما يعرف مرسال من 

د هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا المقرئ أنا حديث حميد بن ھالل وغيره أخبرناه محمد بن عب
سليمان بن المغيرة عن حميد قال أذن بالل بليل فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ارجع إلى مقامك فنادى ثالثا أال إن العبد 

دى ثالثا إن العبد قد نام ھكذا رواه جماعة عن حميد بن قد نام وھو يقول ليت بالال لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبينه فنا
 ھالل مرسال واألحاديث الصحاح التي تقدم ذكرھا مع فعل أھل الحرمين أولى بالقبول منه وبا التوفيق 

بن  أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو عمرو بن السماك ثنا إسحاق حدثني أبو عبد هللا يعني أحمد - 1676
حنبل ثنا شعيب بن حرب قال  قلت لمالك بن أنس أليس قد أمر النبي صلى هللا عليه و سلم بالال أن يعيد األذان فقال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا قلت أليس قد أمره أن يعيد األذان قال ال لم يزل األذان 

 عندنا بليل 

  األذان لسائر الصلوات بعد دخول الوقتباب السنة في 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا  -  1677
 عليه و أبو إسحاق ثنا سماك ثنا جابر بن سمرة قال  كان بالل يؤذن إذا دحضت الشمس ثم ال يقيم حتى يرى النبي صلى هللا

 سلم فإذا رآه أقام حين يراه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي خيثمة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن حمدان الھمداني ثنا ھالل بن العالء الرقي ثنا معلي بن أسد ثنا  -  1678
لنبي صلى هللا عليه و سلم في نفر من قومي فأقمنا وھيب بن خالد عن أيوب عن أبي قالبة عن ما لك بن الحويرث قال  أتيت ا

عنده عشرين ليلة وكان رحيما رقيقا فلما رأى شوقنا إلى أھلنا قال ارجعوا فكونوا فيھم وعلموھم وصلوا فإذا حضرت الصالة 
 فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواه البخاري في الصحيح عن معلي بن أسد 

ھرجاني نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير قال قال ما لك  لم أخبرنا أبو أحمد الم -  1679
 يزل الصبح ينادي بھا قبل الفجر فأما غيرھا من الصلوات فإنا لم نرھا ينادى بھا إال بعد أن يحل وقتھا 

بيع بن سليمان قال  قال الشافعي ال يؤذن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الر -  1680
لصالة غير الصبح إال بعد وقتھا ألني لم أعلم أحدا حكى عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه أذن لصالة قبل وقتھا غير 

 الفجر ولم نر المؤذنين عندنا يؤذنون إال بعد دخول وقتھا إال الفجر 
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 از وعملھم باب ما يستدل به على ترجيح قول أھل الحج

 وإنما أوردته ھا ھنا ألن الشافعي أشار إليه في مسألة األذان وھو بتمامه مخرج في كتاب المدخل 

أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروذباري الفقيه بنيسابور وأ بو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران  - 1681
بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا بن عون عن بن سيرين عن أبي  ببغداد قاال ثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان

ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أتاكم أھل اليمن ھم أرق أفئدة اإليمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية رواه 
الح عن أبي ھريرة قال الشافعي مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن إسحاق األزرق وأخرجه البخاري من حديث أبي ص

ومكة والمدينة يمانيان مع ما دل به على فضلھم في علمھم وذكر الحديث الذي حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود 
العلوي إمالء وقراءة أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا سفيان عن بن جريج عن أبي الزبير عن 

لح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوشك أن تضربوا أكباد اإلبل فال تجدون عالما أعلم من أبي صا
 عالم المدينة رواه الشافعي في القديم عن سفيان بن عيينة 

مرو قالوا ثنا أبو أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو طاھر الفقيه وأ بو زكريا بن أبي إسحاق وأ بو سعيد بن أبي ع -  1682
العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم المصري ثنا بن أبي فديك حدثني بن أبي ذئب ح وأخبرنا أبو 
الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنا زيد بن الحباب أنا بن أبي ذئب عن الزھري عن طلحة 

عن عبد الرحمن بن أزھر عن جبير بن مطعم  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال للقرشي مثل قوة  بن عبد هللا بن عوف
 الرجلين من غير قريش لفظ حديث بن أبي فديك زاد زيد في روايته فقيل للزھري ما تريد بذلك قال نبل الرأي 

 وقت فيدرك من وقت الصالة شيئا باب الصبي يبلغ والكافر يسلم والمجنون يفيق والحائض تطھر قبل مضي ال

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا القعنبي عن ما لك عن زيد بن أسلم عن  - 1683
عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن األعرج يحدثونه عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من أدرك 

الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر  ركعة من
 رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كالھما عن ما لك 

  باب قضاء الظھر والعصر بإدراك وقت العصر وقضاء المغرب والعشاء بإدراك وقت العشاء

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ما لك بن  - 1684
أنس عن بن شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من أدرك ركعة من 

 ن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن ما لك الصالة فقد أدرك الصالة رواه البخاري عن ب

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ سنة خمس  - 1685
 وعشرين وثلثمائة ثنا محمد بن يحيى وعلي بن سعيد قاال ثنا عثمان بن عمر ثنا سفيان قال علي يعني الثوري عن عمرو بن
دينار عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جمع بين الظھر والعصر والمغرب والعشاء عام 
تبوك وقال علي بن سعيد في غزوة تبوك مخرج في الصحيح من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل وھو من حديث عمرو بن 

 دينار غريب تفرد به عثمان بن عمر 

برنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو القاسم البغوي ثنا شريح بن يونس ثنا عبد العزيز بن محمد أخ - 1686
الدراوردي عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرحمن عن مولى لعبد الرحمن بن عوف 

غرب الشمس صلت الظھر والعصر جميعا وإذا طھرت قبل عن عبد الرحمن بن عوف قال  إذا طھرت الحائض قبل أن ت
 الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا  - 1687
في وقت صالة العصر فلتبتدء بالظھر فلتصلھا ثم لتصل  يزيد بن أبي زياد عن طاوس عن بن عباس قال  إذا طھرت المرأة

العصر فإذا طھرت في وقت العشاء اآلخرة فلتصل المغرب والعشاء ورواه ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء عن بن 
ا الشاماتي عباس قال وإذا طھرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء وھو فيما أجاز لي أبو عبد هللا روايته عنه أنا أبو الوليد ثن

ثنا أبو سعيد األشج ثنا حفص عن ليث فذكره وقيل عنه عنھما من قولھما ورويناه عن جماعة من التابعين سواھما وعن الفقھاء 
 السبعة من أھل المدينة 

  باب المغمى عليه يفيق بعد ذھاب الوقتين فال يكون عليه قضاؤھما

العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن  أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن -  1688
بكير ثنا ما لك عن نافع  أن عبد هللا بن عمر أغمي عليه فذھب عقله فلم يقض الصالة قال وقال ما لك وذلك أن الوقت قد ذھب 

هللا بن عمر عن نافع يوم وليلة وفي  وأما من أفاق وھو في وقت فإنه يصلي ھكذا في رواية جماعة عن نافع وفي رواية عبيد
 رواية أيوب عن نافع ثالثة أيام 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء أنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن  - 1689
ركت من فقھائنا الذين ينتھي إلى قولھم إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال  كان من أد

يعني من تابعي أھل المدينة يقولون فذكر أحكاما وفيھا المغمى عليه ال يقضي الصالة إال أن يفيق وھو في وقت صالة فليصلھا 
وھو يقضى الصوم والذي يغمى عليه فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظھر والعصر وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى 

والعشاء قالوا وكذلك تفعل الحائض إذا طھرت قبل غروب الشمس أو طلوع الفجر وروي فيه حديث مسند في إسناده المغرب 
 ضعف وهللا أعلم 

أخبرناه أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي ثنا خارجة بن مصعب ثنا  - 1690
هللا بن عطاء ھو بن يسار عن الحكم بن عبد هللا األيلي عن القاسم  أنه سأل عائشة عن  مغيث بن بديل ثنا خارجة عن عبد

الرجل يغمى عليه فيترك الصالة اليوم واليومين وأكثر من ذلك فقالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس بشئ من ذلك 
 قضاء إال أن يغمى عليه في صالته فيفيق وھو في وقتھا فيصليھا 

وأخبرنا أبو سعد أنا أبو أحمد ثنا محمد ثنا خارجة ثنا مغيث ثنا خارجة عن عبد هللا بن عطاء عن الحكم عن نافع عن  -  1691
بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  مثل ذلك وكذلك رواه أحمد بن خالد عن خارجة األكبر وكذلك روي عن سليمان 

سين بن عطاء بن يسار ذكره البخاري في التاريخ وقال فيه نظر والحكم بن عبد هللا بن بالل عن أبي حسين وھو عبد هللا بن ح
 األيلي تركوه كان بن المبارك يوھنه ونھى أحمد بن حنبل عن حديثه 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا علي بن عبد هللا بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا عبد  - 1692
من بن سفيان عن السدي عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر  أغمي عليه في الظھر والعصر والمغرب والعشاء الرح

 فأفاق نصف الليل فصلى الظھر والعصر والمغرب والعشاء 

  باب المرأة تدرك من أول الوقت مقدار الصالة ثم حاضت أو أغمي عليھا

القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ھمام بن منبه  أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر -  1693
قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة عن محمد صلى هللا عليه و سلم فذكر أحاديث قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ذروني 

نھيتكم عن شئ فاجتنبوه وإذا أمرتكم باألمر فآتوا منه ما تركتكم فإنما ھلك الذين من قبلكم بسؤالھم واختالفھم على أنبيائھم وإذا 
 ما استطعتم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 
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أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا يحيى بن حماد ثنا شعبة عن عقبة  - 1694
قة عن أبي الجوزاء  أن عمر بن الخطاب نھى النساء أن يبتن عن العشاء مخافة أن يحضن وھو بن أبي ثبيت الراسبي وھو ث

 يريد صالة العشاء 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا بن شبرمة عن  - 1695
 قضت تلك الصالة الشعبي قال  إذا فرطت المرأة في الصالة حتى تحيض 

 باب ال يقرب الصالة سكران 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا إسحاق بن منصور السلولي أبو  - 1696
لنبي عبد الرحمن الكوفي ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال قال عمر رضي هللا عنه  سمعت منادي ا

 صلى هللا عليه و سلم ينادي إذا أقيمت الصالة فال يقرب الصالة سكران 

أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباد بن موسى الختلي ثنا إسماعيل بن جعفر عن  -  1697
الخمر فذكر الحديث وفيه فنزلت إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  في قصة تحريم 

فكان منادي رسول هللا صلى } يا أيھا الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون { اآلية التي في النساء 
 هللا عليه و سلم ينادي أن ال يقربن الصالة سكران 

 باب صفة أقل السكر 

بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو  - 1698
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي هللا عنه  أن رجال من األنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاھما قبل أن يحرم 

ربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ال تق{ فخلط فيھا فنزلت } قل يا أيھا الكافرون { الخمر فأمھم علي في المغرب وقرأ 
 } تقولون 

  باب زوال العقل بالسكر ال يكون عذرا في سقوط الفرض عنه

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأ بو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا  - 1699
حدثني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنا بن وھب 

عمرو بن العاص عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من ترك الصالة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليھا 
قالوا ما طينة الخبال يا رسول هللا قال  فسلبھا ومن ترك الصالة سكرا أربع مرات فكان حقا على هللا أن يسقيه من طينة الخبال

 عصارة أھل جھنم 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو بكر محمد بن محمويه العسكري باألھواز ثنا أبو الفضل جعفر بن  - 1700
د بن المنكدر عن جابر قال محمد بن حماد القالنسي بالرملة ثنا ھشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا زھير بن محمد عن محم

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ثالثة ال تقبل لھم صالة وال تصعد لھم حسنة العبد اآلبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده 
 في أيديھم والمرأة الساخط عليھا زوجھا والسكران حتى يصحو تفرد به زھير ھكذا 
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  ذكر جماع أبواب األذان واإلقامة

  دء األذان باب ب

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد  -  1701
بن الوليد الفحام ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد هللا بن عمر أنه كان يقول  كان 

لمدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بھا أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضھم نتخذ ناقوسا المسلمون حين قدموا ا
مثل ناقوس النصارى وقال بعضھم بل قرنا مثل قرن اليھود فقال عمر رضي هللا عنه أفال تبعثون رجال ينادي بالصالة فقال 

ة رواه مسلم في الصحيح عن ھارون بن عبد هللا عن حجاج وأخرجه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قم يا بالل فناد بالصال
 البخاري من وجه آخر عن بن جريج 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا عبد الوھاب  -  1702
وا وقت الصالة بشئ فيعرفونه فذكروا أن يضربوا ناقوسا أو ينوروا نارا ثنا خالد عن أبي قالبة عن أنس قال  ذكروا أن يعلم

 فأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر األقامة رواه البخاري عن محمد عن عبد الوھاب الثقفي ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراھيم 

حمد بن شاذان الجوھري ثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ م - 1703
القطيعي ثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة ثنا خالد الحذاء عن أبي قالبة عن أنس قال  كانت الصالة إذا حضرت على عھد 

ا يا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سعى رجل في الطريق فنادى الصالة الصالة فاشتد ذلك على الناس فقالوا لو اتخذنا ناقوس
 رسول هللا فقال ذلك للنصارى فقالوا لو اتخذنا بوقا قال ذلك لليھود قال فأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن  - 1704
ھشيم عن أبي بشر قال زياد أنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من األنصار قال  أيوب وحديث عباد أتم قاال ثنا 

اھتم النبي صلى هللا عليه و سلم للصالة كيف يجمع الناس لھا فقيل له انصب راية عند حضور الصالة فإذا رأوھا آذن بعضھم 
بور اليھود فلم يعجبه ذلك وقال ھو من أمر اليھود قال فذكر بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعني الشبور وقال زياد ش

له الناقوس فقال ھو من أمر النصارى فانصرف عبد هللا بن زيد وھو مھتم لھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأري األذان 
ئم ويقظان إذ أتاني آت فأراني في منامه قال فغدا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأخبره فقال يا رسول هللا إني لبين نا

األذان قال وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما قال ثم أخبر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال له ما 
رك به منعك أن تخبرنا فقال قد سبقني عبد هللا بن زيد فاستحييت فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا بالل قم فانظر ما يأم

عبد هللا بن زيد فافعله قال فأذن بالل قال أبو بشر أخبرني أبو عمير أن األنصار تزعم أن عبد هللا بن زيد لوال أنه كان يومئذ 
 مريضا لجعله رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مؤذنا 

دي ثنا أبو عبد هللا محمد بن نصر ثنا أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو يحيى أحمد بن محمد بن إبراھيم السمرقن - 1705
عبيد هللا بن سعد الزھري ثنا عمى يعقوب بن إبراھيم ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراھيم بن الحارث التيمي 
لم عن محمد بن عبد هللا بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد هللا بن زيد قال  لما أمر رسول هللا صلى هللا عليه و س

بالناقوس يعمل ليضرب به للناس في الجمع للصالة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد هللا أتبيع 
الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصالة قال أفال أدلك على ما ھو خير من ذلك قلت بلى قال تقول هللا أكبر هللا 

 أشھد أن ال إله إال هللا أشھد أن محمدا رسول هللا أشھد أن محمدا رسول هللا حي على الصالة حي أكبر أشھد أن ال إله إال هللا
على الصالة حي على الفالح حي على الفالح هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا ثم استأخر غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت الصالة 

 أشھد أن محمدا رسول هللا حي على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت هللا أكبر هللا أكبر أشھد أن ال إله إال هللا
الصالة هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا فلما أصبحت أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأخبرته ما رأيت فقال إنھا لرؤيا 

به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بالل فجعلت ألقيه عليه ويؤذن حق إن شاء هللا تعالى فقم يا بالل فألق عليه ما رأيت فليؤذن 
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به فسمع بذلك عمر بن الخطاب وھو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول هللا لقد رأيت مثل ما رأى 
ر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلله الحمد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أحمد بن جعف

حنبل حدثني أبي ثنا يعقوب فذكره بإسناده مثله إال أنه ذكر التكبير في صدر األذان مرتين وكذلك ذكر محمد بن سلمة عن بن 
بد إسحاق وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود وھكذا رواه الزھري عن سعيد بن المسيب عن ع

هللا بن زيد يعني قصة الرؤيا في تثنية األذان وانفراد اإلقامة وقال فيه بن إسحاق عن الزھري هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا 
أكبر وقال فيه معمر ويونس عن الزھري هللا أكبر هللا أكبر لم يثنيا أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ قال سمعت اإلمام أبا بكر 

اق بن أيوب يقول سمعت أبا بكر محمد بن يحيى المطرز يقول سمعت محمد بن يحيى يقول ليس في أخبار عبد أحمد بن إسح
هللا بن زيد في قصة األذان خبر أصح من ھذا يعني حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراھيم التيمي عن محمد بن عبد هللا 

ن عبد هللا بن زيد وفي كتاب العلل ألبي عيسى الترمذي قال سألت بن زيد ألن محمدا سمع من أبيه وبن أبي ليلى لم يسمع م
 محمد بن إسماعيل البخاري عن ھذا الحديث يعني حديث محمد بن إبراھيم التيمي فقال ھو عندي حديث صحيح 

  باب استقبال القبلة باألذان واإلقامة

نبأ جدي يحيى بن منصور ثنا أبو بكر عمر بن أخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر بن بنت يحيى بن منصور القاضي أ - 1706
حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا المسعودي ثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال  

وا أحيلت الصالة ثالثة أحوال فذكر أوال حال القبلة فذكر آخرا حال المسبوق ببعض الصالة وذكر بين ذلك حال األذان فقال كان
يجتمعون للصالة يؤذن بعضھم بعضا حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا ثم أن رجال يقال له عبد هللا بن زيد أتى النبي صلى هللا 
عليه و سلم فقال يا رسول هللا بينا أنا بين النائم واليقظان رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران قائم فاستقبل القبلة فقال هللا أكبر 

ر هللا أكبر حتى فرغ من األذان مرتين مرتين ثم قال في آخر أذانه هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا ثم أمھل شيئا هللا أكبر هللا أكب
ثم قام فقال مثل الذي قال غير أنه زاد قد قامت الصالة قد قامت الصالة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم علمھا بالال فكان 

مر بن الخطاب فقال يا رسول هللا قد طاف بي مثل الذي طاف بعبد هللا بن زيد غير أنه سبقني أول من أذن بھا بالل وجاء ع
 إليك وبمعناه رواه جماعة عن عبد الرحمن بن عبد هللا المسعودي غير أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يذكر معاذ فھو مرسل 

  باب القيام في األذان واإلقامة

سن القاضي وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن أخبرنا أبو بكر بن الح - 1707
إسحاق ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد هللا بن عمر أنه كان يقول كان المسلمون 

لى هللا عليه و سلم  يا بالل قم فناد بالصالة حين قدموا المدينة فذكر الحديث في بدء األذان وفي آخره فقال رسول هللا ص
 أخرجه مسلم كما مضى 

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو محمد جعفر بن ھارون ثنا عبد هللا بن محمد بن سنان ثنا سلمة بن  -  1708
ن وائل عن أبيه قال  حق وسنة مسنونة أن سليمان الضبي ثنا صدقة بن عبيد هللا المازني ثنا الحارث بن عتبة عن عبد الجبار ب

 ال يؤذن الرجل إال وھو طاھر وال يؤذن إال وھو قائم 

  باب األذان راكبا وجالسا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا  - 1709
 هللا العمري عن نافع قال  كان بن عمر ربما أذن على راحلته الصبح ثم يقيم باألرض عبد الوھاب بن عطاء ثنا عبد 

وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو قالبة ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن سفيان الثوري عن  -  1710
 أبي طعمة أن بن عمر  كان يؤذن على راحلته وروي فيه حديث مرسل 
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أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وأ بو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا  - 1711
عبد الوھاب ثنا إسماعيل عن الحسن  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر بالال في سفر فأذن على راحلته ثم نزلوا فصلوا 

 فصلى بھم الصبح  ركعتين ركعتين ثم أمره فأقام

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا إسماعيل  - 1712
بن مسلم عن الحسن بن محمد قال  دخلت على أبي زيد األنصاري فأذن وأقام وھو جالس قال وتقدم رجل فصلى بنا وكان 

 ل هللا تعالى وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يكره أن يؤذن قاعدا إال من عذر أعرج أصيب رجله في سبي

  باب الترجيع في األذان

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا األمام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب أنا الحسن بن محمد بن زياد ثنا عبد هللا بن  - 1713
األحول عن مكحول عن عبد هللا بن محيريز عن أبي محذورة  أن النبي صلى هللا  سعيد ثنا معاذ بن ھشام ثنا أبي عن عامر

مدا عليه و سلم علمه ھذا األذان هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر أشھد أن ال إله إال هللا أشھد أن ال إله إال هللا أشھد أن مح
ال إله إال هللا أشھد أن ال إله إال هللا أشھد أن محمدا رسول هللا  رسول هللا أشھد أن محمدا رسول هللا ثم يعود فيقول أشھد أن

أشھد أن محمدا رسول هللا حي على الصالة مرتين حي على الفالح مرتين هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا رواه مسلم بن 
 الحجاج في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم عن معاذ بن ھشام 

 الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنا مسلم أخبرنا أبو عبد هللا - 1714
بن خالد عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد هللا بن محيريز أخبره وكان يتيما في 

أي عم إني خارج إلى الشام وإني أخشى أن أسئل عن تأذينك  حجر أبي محذورة حتى جھزه إلى الشام فقلت ألبي محذورة
فأخبرني فقال نعم  خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين فقفل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من حنين فلقينا رسول هللا 

 صلى هللا عليه و صلى هللا عليه و سلم في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالصالة عند رسول هللا
سلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستھزىء به فسمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأرسل إلينا 
إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلھم إلي وصدقوا 

ني فقال قم فأذن بالصالة فقمت وال شئ أكره إلي من النبي صلى هللا عليه و سلم وال مما يأمرني به فقمت فأرسل كلھم وحبس
بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فألقى علي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم التأذين ھو بنفسه فقال قل هللا أكبر هللا 

ال هللا أشھد أن ال إله إال هللا أشھد أن محمدا رسول هللا أشھد أن محمدا رسول هللا ثم قال أكبر هللا أكبر هللا أكبر أشھد أن ال إله إ
لي ارجع فامدد من صوتك ثم قال قل أشھد أن ال إله إال هللا أشھد أن ال إله إال هللا أشھد أن محمدا رسول هللا أشھد أن محمدا 

حي على الفالح هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا ثم دعاني حين  رسول هللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح
قضيت التأذين فأعطاني صرة فيھا شئ من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرھا على وجھه ثم من بين ثدييه 

فيك وبارك عليك فقلت يا رسول ثم على كبده ثم بلغت يده سرة أبي محذورة ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بارك هللا 
هللا مرني بالتأذين بمكة فقال قد أمرتك به وذھب كل شئ كان لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم من كراھية وعاد ذلك كله محبة 
للنبي صلى هللا عليه و سلم فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأذنت بالصالة عن أمر رسول 

 صلى هللا عليه و سلم قال بن جريج وأخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو ما أخبرني بن محيريز قال هللا
الشافعي رحمه هللا وأدركت إبراھيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى بن محيريز وسمعته يحدث 

ي صلى هللا عليه و سلم معنى ما حكاه بن جريج وبمعناه رواه حجاج بن عن أبيه عن بن محيريز عن أبي محذورة عن النب
 .محمد وأ بو عاصم وروح بن عبادة عن بن جريج 
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