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  سنن البيھقي الكبرى

  الجزء الخامس

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  تتمة كتاب الصالة

 الرزاق عبد ثنا يحيى بن محمد ثنا النيسابوري بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ سلميال الرحمن عبد أبو أخبرناه -  3449
 وإن ھذا عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قول مثل  المسيب بن سعيد عن قتادة عن معمر وثنا قال فذكره قتادة عن معمر أنبأ
  عنه هللا ضير علي عن الحارث لرواية شاھد فھو عنه هللا رضي علي عن مرسال كان

 ثنا عيسى بن محمد بن علي ثنا المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو ثنا الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا - 3450
 المغرب صالة من ركعة الرجل أدرك إذا السنة أن  المسيب بن سعيد ثنا الزھري عن حمزة أبي بن شعيب أخبرني اليمان أبو
 سلم ثم فيھا فتشھد الثالثة الركعة فركع قام ثم وتشھد فيھا فجلس الثانية فركع قام اإلمام سلم فإذا ماماإل مع يجلس أن اإلمام مع

 ثالث فيھن يتشھد ركعات بثالث حدثوني المسيب بن سعيد قال الزھري قال منھن فيه يجلس فيما السنة ھذه على والصلوات
  فيھما فيتشھد ركعتين يدرك ثم بركعة نھام الرجل يسبق المغرب صالة تلك قال عنھا سئل فإذا مرات

 ثنا عامر بن موسى ثنا الحسن بن محمد بن إبراھيم ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  3451
 حتى قام اإلمام سلم فلما المغرب من ركعة فاتته أنه  عمير بن عبيد عن دينار بن عمرو عن جريج بن وأخبرني قال الوليد
  تلظى نارا فأنذرتكم قراءته أسمع فكأني بالقراءة صوته رفع

  اإلمام مع يدركھا ثم وحده يصلي الرجل باب

 ثنا الصفار محمد بن إسماعيل على أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 3452
 أمير كان قال الصامت بن هللا عبد عن العالية أبي عن أيوب عن الثوري يانسف ثنا عقبة بن قبيصة ثنا الدوري محمد بن عباس
 فخذي فضرب سلم و عليه هللا صلى النبي يعني خليلي سألت  فقال فخذي فضرب ذر أبا فسألت الصالة يؤخر األمراء من
  معھم أصلي فلن صليت قد إني تقل وال معھم فصل أدركت فإن لميقاتھا الصالة صل فقال

 بن الحسين ثنا عاصم بن أسيد أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3453
 فسألته الصامت بن هللا عبد فلقيت الصالة زياد بن هللا عبيد أخر قال العالية أبي عن السختياني أيوب حدثني سفيان عن حفص
 فخذي فضرب سلم و عليه هللا صلى النبي يعني خليلي سألت  وقال فخذي فضرب ذر أبا خليلي سألت وقال فخذي فضرب
 حديث من الصحيح في مسلم أخرجه أصلي فال صليت قد أني تقل وال معھم فصل أدركت فإن لميقاتھا الصالة صل فقال

  أيوب عن علية بن إسماعيل

 العباس أبو ثنا قالوا المزكى إسحاق أبي بن زكريا وأبو قاضيال الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3454
 يقال الديل بني من رجل عن أسلم بن زيد عن أنس بن مالك أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد
 هللا صلى هللا رسول فقام بالصالة فأذن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع جالسا كان أنه  محجن أبيه عن محجن بن بسر له

 الناس مع تصلي أن منعك ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ھو كما مجلسه في ومحجن رجع ثم فصلى سلم و عليه
 كنت وأن الناس مع فصل جئت فإذا قال أھلي في صليت كنت قد هللا رسول يا ولكني هللا رسول يا بلى قال مسلم برجل ألست
  صليت قد

  بمثله  فذكره مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو رناأخب - 3455
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 عبد ثنا الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ ببغداد الحمامي بن المقرئ حفص بن عمر بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 3456
 النبي مع صلينا  قال أبيه عن األسود بن يزيد بن جابر نع عطاء بن يعلى عن شعبة ثنا جرير بن وھب ثنا محمد بن الملك
 بھما فجيء سلم و عليه هللا صلى النبي بھما فأمر رواحلھما على وقفا حتى رجالن فجاء بمني الفجر سلم و عليه هللا صلى
 فقال رحالنا في صلينا ناك إنا هللا رسول يا بلى قاال مسلمين ألستما الناس مع تصليا أن منعكما ما لھما فقال فرائصھما ترعد
  نافلة لكما فإنھما معه فصليا اإلمام أتيتما ثم رحالكما في صليتما إذا لھما

 أخبرني وھب بن على قرأت قال صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 3457
  قال األنصاري أيوب أبا سأل أنه خزيمة بن أسد من رجل دثنيح يقول المسيب بن عمر بن عفيف سمع أنه بكير عن عمرو
 سألنا أيوب أبو فقال شيئا ذلك من نفسي في فأجد معھم فأصلي الصالة وتقام المسجد يأتى ثم الصالة منزله في أحدنا يصلي
  جمع سھم له ذلك فقال سلم و عليه هللا صلى النبي ذلك عن

 عمر بن عفيف عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا حفص بن بكر أبو بأأن المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 3458
 يصلي اإلمام فأجد المسجد آتي ثم بيتي في أصلي أني فقال األنصاري أيوب أبا سأل أنه  أسد بني من رجل عن السھمي
  جمع سھم مثل أو جمع سھم له فإن ذلك صنع من نعم أيوب أبو فقال معه فأصلي

  نافلة منھما يكون ما باب

 قال عمران أبو أخبرني شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 3459
 يؤخرون أمراء سيكون إنه  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي ذر أبي عن يحدث الصامت بن هللا عبد سمعت
 فكانت معھم صليت وإال صالتك أحرزت قد كنت صلوا قد كانوا فإن إيتھم ثم لوقتھا الصالة فضل أال امواقيتھ عن الصالة
  شعبة عن إدريس بن هللا عبد حديث من الصحيح في مسلم أخرجه نافلة

 الربيع أبو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  3460
 فصليت حجته سلم و عليه هللا صلى النبي مع شھدت  قال أبيه عن األسود بن يزيد بن جابر ثنا عطاء بن يعلى ثنا ھشيم ثنا
 علي قال معه يصليا لم القوم أخريات في برجلين ھو فإذا وانحرف صالته قضى فلما قال الخيف مسجد في الفجر صالة معه
 إذا تفعال فال قال رحالنا في صلينا قد كنا هللا رسول يا قاال معنا تصليا أن منعكما ما الق فرائصھما ترعد بھما فأتي بھما

  نافلة لكما فإنھما معھم فصليا جماعة مسجد أتيتما ثم رحالكما في صليتما

 ثنا عاصم نب أسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3461
 رسول مع صلينا  قال أبيه عن الخزاعي األسود بن يزيد بن جابر ثنا عطاء بن يعلى أخبرني قال سفيان عن حفص بن الحسين

 ما فقال فرائصھما ترعد بھما فجيء بھما فدعا الناس وراء من رجلين فأبصر فانحرف بمني الفجر سلم و عليه هللا صلى هللا
 مع الصالة أدرك ثم رحله في أحدكم صلى إذا تفعلوا ال قال الرحل في صلينا هللا رسول يا قاال الناس مع تصليا أن منعكما
 الثوري سفيان عن وغيرھما الجراح بن ووكيع مھدى بن الرحمن عبد رواه ھكذا نافلة له فإنھا اإلمام مع فليصلھا اإلمام

  سفيان عن فرواه النبيل عاصم أبو وخالفھم

 بن محمد ثنا النيسابوري بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر وأب أخبرنا كما -  3462
 و عليه هللا صلى النبي مع صليت  قال أبيه عن يزيد بن جابر عن عطاء بن يعلى عن سفيان عن عاصم أبو ثنا الجنيد بن أحمد
 رسول يا قاال معنا تصليا لم لكما ما فقال فرائصھما ترعد فجاءا مابھ فدعا قال القوم مؤخر في رجلين رأى انصرف فلما سلم
 نافلة بيته في صلى التي وليجعل معه فليصل اإلمام إلى جاء ثم رحله في أحدكم صلى إذا تفعال فال قال الرحال في صلينا هللا
 وأبو جامع بن وغيالن ريكوش حسان بن وھشام شعبة منھم عطاء بن يعلى أصحاب ومعھم الثوري أصحاب خالفه على قال
 قال سفيان عن يعني وكيع قول مثل عطاء بن يعلى عن ورووه وغيرھم وھشيم عوانة وأبو فضالة بن ومبارك الداالني خالد
 قال نحوه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن عطاء بن يعلى عن أرطأة بن حجاج ورواه علي



4 

 

 نمير بن ثنا حرب بن علي ثنا قالوا وغيره النيسابوري بكر أبو حدثناه علي قال فريضة رحالكما في لتيوا نافلة لكما فتكون
 وذكر الجماعة رواية والصحيح متنه في أصاب وإن إسناده في أرطأة بن حجاج أخطأ هللا رحمه الشيخ قال بذلك حجاج عن

 ألن أعلم وهللا ذلك قال وأنما مجھول إسناد وھذا قال ثم عطاء بن يعلى بحديث احتج من احتجاج القديم في هللا رحمه الشافعي
 وجماعة معين بن يحيى وكان عطاء بن يعلى غير راو يزيد بن لجابر وال يزيد بن جابر ابنه غير راو له ليس األسود بن يزيد
  أعلم وهللا صحيح هوبشواھد به فاالحتجاج ذكرھا تقدم قد شواھد له الحديث وھذا عطاء بن يعلى يوثقون األئمة من

   نظر وفيه فريضة الثانية قال من باب

 نوح عن السائب بن سعيد عن عيسى بن معن ثنا قتيبة ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 3463
 قال الصالة في ھممع أدخل ولم فجلست الصالة في سلم و عليه هللا صلى والنبي جئت  قال عامر بن يزيد عن صعصعة بن

 أسلمت قد هللا رسول يا بلى قال يزيد يا تسلم ألم فقال جالسا يزيد فرأى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بوجھه علينا فانصرف
 إلى جئت إذا فقال صليتم قد أن أحسب وأنا منزلي في صليت قد كنت إني قال صالتھم في الناس مع تدخل أن منعك وما قال

 في الصالة إعادة في مضى لما موافق فھذا مكتوبة وھذه نافلة لك فلتكن صليت قد كنت وإن معھم فصل لناسا فوجدت الصالة
  أعلم وهللا أولى فھو وأشھر أكثر مضى وما منھما المكتوبة في له مخالف الجماعة

 بن يزيد ثنا مكرم بن لحسنا أنبأ عليه قراءة الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 3464
 قال معھم يصليھا قال الجماعة يدرك ثم بيته في يصلي الرجل عن المسيب بن سعيد سألت  قال ھند أبي بن داود أنبأ ھارون
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن حدثنا عنه هللا رضي ھريرة أبا فإن اإلمام مع صلى بالذي قال يحتسب فبأيھما قلت
  صالة وعشرين خمسا وحده صالته على تزيد الجمع في لالرج صالة

  فرضه عن شاء بأيتھما له يحتسب جل و عز هللا إلى ذلك قال من باب

  نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 3465
 نعم عمر بن هللا عبد فقال معه أفأصلي اإلمام مع الصالة أدرك ثم بيتي في أصلى أني فقال عمر بن هللا عبد سأل رجال أن

 شاء أيتھما يجعل تعالى هللا إلى ذلك إنما إليك وذلك عمر بن هللا عبد له فقال صالتي أجعل فأيتھما الرجل فقال معه فصل
 اإلمام فأجد المسجد آتي ثم بيتي في أصلي إني فقال المسيب بن سعيد سأل رجال أن سعيد بن يحيى عن مالك ثنا وبإسناده
 شاء أيتھما يجعل هللا إلى ذلك إنما تجعلھا وأنت سعيد فقال صالتي أجعل فأيتھما الرجل قال نعم سعيد فقال معه أفأصلي يصلي
 عن عمر بن سألت لقا أنه رافع أبي بن هللا عبيد بن عثمان عن ويذكر األسود بن ويزيد ذر أبي لحديث أصح األول والقول
  أعلم تعالى وهللا بشيء فيھا يقطع لم حين يبلغه لم ما ذلك في بلغه فكأنه األولى المكتوبة فقال الصالة إعادة

   جماعة في صالھا وإن أعادھا من باب

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى وقد المسجد دخل الذي الرجل في عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي حديث في روينا
 ھذا في مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن الحسن وعن معه فصلى رجل فقام معه فيصلي ھذا على يتصدق رجل أال فقال
  سلم و عليه هللا صلى النبي مع صلى كان وقد معه فصلى عنه هللا رضي بكر أبو فقام الخبر

 محمد يعني األنصاري ثنا الرازي حاتم أبو ثنا السمسار الحسين بن عبدوس الفضل أبو ثنا الفقيه طاھر أبو وأخبرنا -  3466
 إلى انتھينا ثم بالمربد الغداة بنا فصلى األشعري موسى أبي مع قدمنا  أنس قال قال الطويل حميد حدثني المثنى بن هللا عبد بن

 على موسى أبو كان أنس قال قال الطويل حميد حدثني قال اإلسناد وبھذا شعبة بن المغيرة مع فصلينا الصالة فأقيمت المسجد
 بأصحابه أحدھما فصلى غدوة عندي يلتقيا أن فتواعدا بينھما وكنت الكوفة أھل جند على مقرن بن والنعمان البصرة أھل جند
  معنا فصلى جاء ثم
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  جماعة في صالھا قد كان إذا إعادتھا ير لم من باب

  وحده صالھا من على إلعادةبا األمر لورود ذلك على كالداللة األخبار من مضى وفيما

 بن ومحمد البزار مكرم بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 3467
 بن عمرو عن المعلم حسين ثنا يزيد حديث وھذا عطاء بن الوھاب وعبد مكرم بن زاد  ھارون بن يزيد ثنا قاال العطار عيسى
 في صالة تصلوا ال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عمر بن سمع أنه ميمونة مولى سليمان حدثني شعيب
  مرتين يوم

 أحمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا - 3468
 ميمونة مولى سليمان أخبرني شعيب بن عمرو أخبرني ذكوان بن حسين أخبرني سامةأ أبو ثنا أبي ثنا بھلول بن إسحاق بن
 أنى قال الصالة في الناس الرحمن عبد أبا فقلت العصر صالة في والناس بالبالط جالس وھو يوم ذات عمر بن على أتيت  قال
 المعلم الحسين به تفرد علي قال مرتين يوم في مكتوبة صالة ال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني صليت قد
 ال وقوله يعدھا فلم جماعه في صالھا كان قد أنه على فمحمول صح إن وھذا الشيخ قال أعلم تعالى وهللا شعيب بن عمرو عن

 ىتعال وهللا بحتم وليس أختيار بإعادتھا األمر أن على ذلك ويرجع الفرض وجه على كلتاھما أي مرتين يوم في مكتوبة صالة
  أعلم

  المريض صالة باب

 سفيان ثنا المروزي يحيى بن زكريا يحيى أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 3469
 عليه فدخلنا األيمن شقه فجحش فرس من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سقط  قال مالك بن أنس عن الزھري عن عيينة بن

 ركع وإذا فكبروا كبر فإذا به ليؤتم اإلمام جعل إنما قال الصالة قضى فلما قعودا فصلينا قاعدا فصلى الصالة فحضرت نعوده
 قعودا فصلوا قاعدا صلى وإذا فاسجدوا سجد وإذا الحمد ولك ربنا فقولوا حمده لمن هللا سمع قال وإذا فارفعوا رفع وإذا فاركعوا
 ھذه وأخرجا سفيان عن وغيره يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه سفيان عن نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه أجمعين
  عنھا هللا رضي عائشة حديث من أيضا القصة

 ھشام عن عبدة ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3470
 أصحابه من ناس عليه فدخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اشتكى  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن

 قال انصرف فلما فجلسوا اجلسوا أن إليھم فأشار قياما بصالته فصلوا جالسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصلى يعودونه
 أبي عن الصحيح في مسلم رواه جلوسا فصلوا جالسا صلى وإذا فارفعوا رفع وإذا فاركعوا ركع فإذا به ليؤتم اإلمام جعل إنما
  ھشام عن مالك حديث من البخاري وأخرجه شيبة أبي بن بكر

 أبو أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا -  3471
 يؤذنه بالل جاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ثقل لما  قالت عائشة عن األسود عن إبراھيم عن األعمش عن معاوية
 الناس يسمع ال مقامك يقوم متى وإنه أسيف رجل بكر أبا إن هللا رسول يا فقلت قالت بالناس فليصل بكر أبا مروا فقال بالصالة

 ال مقامك يقوم متى وإنه أسيف رجل كرب أبا إن له قولي لحفصة فقلت قالت بالناس فليصل بكر أبا مروا قال عمر أمرت فلو
 فليصل بكر أبا مروا يوسف صواحب ألنتن إنكن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال له فقالت عمر أمرت فلو الناس يسمع
 تقال خفة نفسه من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجد الصالة في دخل فلما قالت بالناس فصلى بكر أبا فأمروا قالت بالناس
 رسول إليه فأومأ ليتأخر ذھب حسه بكر أبو سمع المسجد دخل فلما قالت األرض في تخطان ورجاله رجلين بين يھادى فقام
 هللا رسول فكأن قالت بكر أبي يسار عن جلس حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجاء مكانك قم سلم و عليه هللا صلى هللا

 الناس ويقتدي سلم و عليه هللا صلى النبي بصالة بكر أبو يقتدي قائما بكر وأبو لساجا بالناس يصلي سلم و عليه هللا صلى
  معاوية أبي عن قتيبة عن البخاري ورواه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه بكر أبي بصالة
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 بكر أبو وأخبرنا ح محمد بن هللا عبيد ثنا بيان بن الحسن بن علي ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا -  3472
 سلمة بن حماد ثنا العيشي محمد بن هللا عبيد ثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن
 لييص أن بكر أبا فأمر وجعا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن

 و عليه هللا صلى هللا رسول فأم بكر أبي جنب إلى فقعد فجاء خفة نفسه من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فوجد قالت بالناس
 مرضه في جالسا سلم و عليه هللا صلى صالته وفي سواء حديثھما لفظ قائم وھو الناس بكر أبو وأم قاعد وھو بكر أبا سلم
 وأن منسوخا صار األول األمر أن على داللة قائم بكر وأبو قاعد وھو بكر بأبي صالته وفي بالبا بھذا قصدناه ما على داللة

  التوفيق وبا بالعذر قاعدا إمامه صلى وإن قائما يصلي الصحيح

 بن عباس ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد القطان الفضل بن محمد بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 3473
 إبراھيم كان يقول المبارك بن وسمعت إسحاق أبو قال طھمان بن إبراھيم عن المبارك بن ثنا الطالقاني إسحاق أبو ثنا حمدم
 فسألت بواسير بي كانت  قال حصين بن عمران عن بريدة بن هللا عبد عن المكتب حسين عن الحديث في ثبتا طھمان بن

  جنب فعلى تستطع لم فإن فقاعدا تستطع لم فإن اقائم صل فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 حسين عن طھمان بن إبراھيم ثنا شقيق بن الحسن بن علي ثنا محمد بن عباس ثنا إسماعيل أنبأ الحسن أبو وأخبرنا -  3474
 عن عبدان عن الصحيح في البخاري رواه نحوه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن حصين بن عمران عن بريدة بن عن المعلم
  المبارك بن

  القعود ھذا كيفية في روي ما باب

 داود أبو ثنا أبي ثنا هللا عبد بن ھارون بن موسى ثنا الثقفي يعقوب بن أحمد سعيد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3475
 هللا صلى هللا رسول ترأي  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن شقيق بن هللا عبد عن حميد عن غياث بن حفص ثنا الحفري
  متربعا يصلي سلم و عليه

 قالوا العباس بن ومحمد يحيى بن ومحمد التستري زھير بن ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 3476
  الطويل حميد عن قال أنه إال بمثله فذكره  الحفري داود أبو ثنا القطان يوسف ثنا

 األصبھاني بن سعيد بن محمد ثنا خزيمة بن السري ثنا ھانئ بن صالح بن محمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  3477
 يصلي سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  قالت أنھا عائشة عن شقيق بن هللا عبد عن قيس بن حميد عن غياث بن حفص ثنا

 هللا صلى هللا رسول كأن قال أبيه عن الزبير بن هللا عبد نب عامر عن حكيم بن عثمان عن الثابت الحديث في روينا وقد متربعا
 ذلك ولعل للتشھد القعود في ذلك أن إال اليمنى قدمه وفرش وساقه فخذه بين اليسرى قدمه جعل الصالة في قعد إذا سلم و عليه
  أعلم وهللا شكوى من كان

 بن عن سفيان ثنا الزھري محمد بن هللا عبد ثنا انعبد ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  3478
 ركبتيه على يديه ووضع ھكذا يدعو سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  قال أبيه عن الزبير بن هللا عبد بن عامر عن عجالن
 عنه أيضا هوروا متربعا يصلي مالك بن أنس رأى أنه الطائي عبيد بن سعيد أخو عقبة روى وقد الشيخ قال جالس متربع وھو
  األنصار من شيخ عمر

 ثنا حنبل بن أحمد يعني هللا عبد أبو ثنا إسحاق بن حنبل ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  3479
 أعلم ال هللا عبد أبو قال فراشه على متربعا يصلي مالك بن أنس رأيت  قال الطويل حميد سمعت قال المقدمي علي بن عمر
  متربعا فيه يقول ال يرويه عباد وكان قال منه إال سمعته أنى

 أنه أنس عن قتادة عن شعبة ثنا روح ثنا يونس بن محمد ثنا بالويه بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  3480
 بن هللا عبد كان سيرين بن محمد الق فقال الصالة في التربع عن قتادة سألت  قال شعبة ثنا قال وبإسناده الصالة في يتربع كان
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 شاء إن يرد وذلك تحمالنه ال رجليه بأن ذلك في واعتذر التشھد في كذلك قعد إنما أنه عمر بن عن روينا الشيخ قال يفعله عمر
  تعالى هللا

 بن بكر رأيت قال  الطويل حميد ثنا معاذ بن معاذ ثنا سعدان ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 3481
 العزيز عبد بن عمر عن وروينا متربعا يصلي المريض في النخعي وإبراھيم مجاھد عن وروينا ومتكئا متربعا يصلي هللا عبد
  كرھه أنه عباس بن عن ويذكر فعله أنه

  قال شعبة أنبأ الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا الشريحي الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو اإلمام أخبرنا - 3482
  كرھه عباس بن أحسب وقال فكرھه الصالة في التربع عن الحكم سألت

 عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3483
 الصالة في متربعا أقعد أن من إلي أحب جمرتين أو جمرة على أقعد ألن  قال مسعود بن ھو هللا عبد عن الھيثم عن حصين
 وھم الصالة في الرجل تربع من مسعود بن يكره ما يكره وقال اإلطالق على هللا وعبد علي كتاب في الشافعي حمله قد وھذا
 متربعا القيام موضع في يقعد قال البويطي كتاب في ثم التربع الجالس صالة قيام ويقولون مسعود بن يخالفون العراقيين يعني
  أعلم وهللا مضى ما ببعض إليه ذھب أو الخصوص على حمله وكأنه أمكنه وكيف

  عنھما عجز إذا والسجود بالركوع اإليماء باب

 ثنا الرزاز البختري بن عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا -  3484
 يحيى بكر أبو ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ ببغداد الھاشمي إبراھيم بن هللا عبد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح فرجع بن يحيى
 صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن الثوري سفيان ثنا الحنفي بكر أبو ثنا طالب أبي بن
 على صل وقال به فرمى فأخذه عليه ليصلي عودا فأخذ بھا فرمى فأخذھا وسادة لىع يصلي فرآه مريضا عاد سلم و عليه هللا

 بكر أبي عن البحراني معمر بن محمد رواه وكذلك ركوعك من أخفض سجودك واجعل إيماء فأوم وإال استطعت إن األرض
  الثوري عن الحنفي بكر أبي إفراد في يعد الحديث وھذا الحنفي

 سفيان ثنا عطاء بن الوھاب عبد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا خبيب بن بكر أبو ثنا المروزي لسھ أبو أخبرنا وقد - 3485
 يصلي فرآه مريضا عاد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن الثوري
  استطعت نإ باألرض صل قال أنه إال بمثله ذكر ثم بھا فرمى فأخذھا وساده على

 نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 3486
 جماعه رواه وكذلك شيئا جبھته إلى يرفع ولم إيماء برأسه أومأ السجود المريض يستطع لم إذا  يقول كان عمر بن هللا عبد أن
 بن عن أخر وجه من روي وقد بشيء وليس مرفوعا نافع عن األسلمي عامر بن هللا عبد ورواه موقوفا مرع بن عن نافع عن
  موقوفا عمر

 جبلة عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3487
 واسجد قاعدا صل أندادا  تتخذ ال وقال آخر إلھا هللا مع تتخذ ال فقال المروحة على ةالصال عن أسمع وأنا عمر بن سئل  قال
  الركوع من أخفض السجود وإجعل إيماء فأوم تستطع لم فإن األرض على

 ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا العدل جعفر بن محمد عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3488
 أخيه مع فرأى مريض وھو نعوده عتبة أخيه على هللا عبد مع دخلت  قال علقمة عن معاوية بن زيد عن إسحاق أبي عن شعبة

 من أخفض السجود واجعل إيماء فأوم تستطع لم فإن األرض على إسجد وقال هللا عبد منه فانتزعھا عليھا يسجد مروحة
  الركوع
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  عليھا فسجد األرض على وسادة وضع من باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيره إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  3489
 رمد من آدم من وسادة على تسجد سلم و عليه هللا صلى النبي زوج سلمة أم رأيت  قالت أمه عن الحسن عن يونس عن الثقة
  بھا

 بن حماد ثنا طلحة بن كامل ثنا نجدة بن معاذ أنبأ الھروي شيبان بن إسحاق بن أحمد أنبأ قتادة بن نصر أبو اوأخبرن -  3490
 رمد من وسادة على تصلي سلمه أم رأت أنھا  الحسن أم عن الحسن عن عبيد بن ويونس زيد بن وعلي البناني ثابت عن سلمة
 على السجود في رخص أنه عباس بن عن وروي بمثله أمه عن الحسن عن فضالة بن مبارك ثنا كامل وثنا قال بعينھا كان

  والمخدة الوسادة

 ثنا عمرو أبو بكار بن بكر أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا -  3491
  ذراع قدر فاعهارت المسجد في جدار على يسجد حاتم بن عدي رأيت  قال إسحاق أبو ثنا إسرائيل

 هللا عبد أنبأ موسى بن ھو حبان ثنا سفيان بن الحسن ثنا جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3492
 يشتكى وكان  أوس بن أھبان اسمه الشجرة أصحاب من منھم رجل عن زاھر بن مجزأة ثنا إسرائيل عن المبارك بن ھو

 عن العقدي عامر أبي حديث من الصحيح في البخاري أخرجه وساده ركبتيه تحت جعل سجد إذا فكان ركبتيه أو ركبته
  إسرائيل

  نظر وفيه االستلقاء أو الجنب على الصالة كيفية في روي ما باب 434

 بن نالحسي ثنا بطحاء بن علي بن محمد بن إبراھيم ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 3493
 بن الحسين عن حسين بن علي عن أبيه عن محمد بن جعفر عن زيد بن حسين ثنا العرني حسين بن حسن ثنا الحيري الحكم
 صلى يستطع لم فإن استطاع إن قائما المريض يصلي  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي طالب أبي بن علي
 األيمن جنبه على صلى قاعدا يصلي أن يستطع لم فإن ركوعه من أخفض ودهسج وجعل أومأ يسجد أن يستطع لم فإن قاعدا

  القبلة يلي مما رجله مستلقيا صلى األيمن جنبه على يصلي أن يستطع لم فإن القبلة مستقبل

 أبو أنبأ الرزاق عبد ثنا يزيد بن عباس ثنا حماد بن إبراھيم أنبأ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  3494
 وھذا القبلة قدماه تلي قفاه على مستلقيا المريض يصلي  قال قال عمر بن عن نافع عن أبيه عن عمر بن هللا عبيد بن بكر

  التوفيق وبا جنبه على الصالة عن عجز لو ما على محمول وھو موقوف

  منفردا قائما فصلى اإلمام مع يطقه ولم قائما منفردا يصلي أن أطاق من باب

 الوليد بن أحمد أنبأ الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 3495
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  حصين بن عمران عن بريده بن هللا عبد عن المعلم حسين أنبأ ھارون بن يزيد ثنا الفحام
 نائما صلى ومن القائم أجر نصف فله قاعدا صلى ومن أفضل فھو قائما صلى من سلم و عليه هللا صلى فقال القاعد صالة عن
  المعلم حسين عن أوجه من الصحيح في البخاري أخرجه القاعد أجر نصف فله

 آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا بھمذان األسدي الحسن بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3496
 أستطيع ال إني  سلم و عليه هللا صلى للنبي األنصار من رجل قال يقول مالك بن أنس سمعت قال سيرين بن أنس ثنا شعبة ثنا

 طرف ونضح حصيرا له وبسط منزله إلى فدعاه طعاما سلم و عليه هللا صلى للنبي فصنع ضخما رجال وكأن قال معك الصالة
 هللا رسول أكأن مالك بن وألنس الجارود آل من رجل فقال ركعتين سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول عليه فصلى الحصير
   إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه يومئذ إال صالھا رأيته ما فقال الضحى يصلي سلم و عليه هللا صلى
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  عنه عجز فيما وقعد أطاق فيما قام من باب

 يحيى ثنا الوراق السالم عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا بما استدالال -  3497
 هللا رسول أن  عائشة عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن النضر وأبي يزيد بن هللا عبد عن مالك على قرأت قال يحيى بن

 وھو فقرأ قام آية أربعين أو ثالثين يكون ما درق قراءته من بقى فإذا جالس وھو فيقرأ جالسا يصلي كان سلم و عليه هللا صلى
 عبد عن البخاري وأخرجه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه ذلك مثل الثانية الركعة في يفعل ثم سجد ثم ركع ثم قائم
  مالك عن يوسف بن هللا

  الماء عينيه في وقع من باب

 عيني في وقع لما  قال عمرو عن سفيان ثنا المكي الربيع بن يحيى ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 3498
  فكرھه مضطجعا إال تصلي ال يوما وكذا كذا تمكث له فقيل منه يعالج أن أراد الماء عباس بن

 ثنا داود أبو ثنا سليمان بن ھارون ثنا أحمد بن هللا عبد ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  3499
 أيام سبعة تستلقي إنك له فقيل عينيه من يخرجه أن أراد الماء عينيه في سقط لما  عباس بن أن عكرمة عن سماك عن شريك

 عليه وھو تعالى هللا لقى يصلي أن يستطيع وھو الصالة ترك من أنه بلغني أنه وقال ذلك فكره قال مستلقيا إال تصلي ال
  غضبان

 الحسن بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان أنبأ عمرو بن أحمد نصر أبو أنبأ الحافظ إبراھيم بن بكر وأب وأخبرنا - 3500
 وقد البرد على باألطباء عباس بن إلى بعث غيره أو الملك عبد أن  الضحى أبي عن جابر عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا
 األعمش عن سفيان وعن فنھتاه ذلك عن وعائشة سلمة أم فسأل قفاك على امستلقي أيام سبعه تصلي فقالوا عينيه في الماء وقع
  ذلك قبل األجل كان إن أرأيت قال عباس بن أن رافع بن المسيب عن

  التسبيح وآية العذاب وآية الرحمة آية عند الوقوف باب

 المقرئ أحمد بن محمد وأخبرني قال ح الفريابي جعفر ثنا الدقاق جعفر بن مخلد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3501
 عن عبيده بن سعد عن األعمش عن معاوية وأبو نمير بن هللا عبد ثنا شيبه أبي بن بكر أبو ثنا قاال سفيان بن الحسن أنبأ

 يصلي فقلت البقرة فافتتح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صليت  قال حذيفة عن زفر بن صلة عن األحنف بن المستورد
 تسبيح فيھا بآية مر إذا مترسال يقرأ فقرأھا عمران آل افتتح ثم فقرأھا النساء افتتح ثم بھا يركع فقلت مضى ثم ركعة في ھاب

 هللا سمع قال ثم قيامه من نحوا ركوعه فكان العظيم ربي سبحان فقال ركع ثم تعوذ بتعوذ مر وإذا سئل بسؤال مر وإذا سبح
 أبي عن الصحيح في مسلم رواه قيامه من قريبا سجوده فكان األعلى ربي سبحان فقال سجد ثم ركع مما قريبا قام ثم حمده لمن
  شيبة أبي بن بكر

 يعني لسليمان قلت قال شعبة ثنا عمر بن حفص ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 3502
 أنه  حذيفة عن زفر بن صلة عن مستورد عن عبيدة بن سعد عن فحدثني تخوف بآية مررت إذا الصالة في أدعو األعمش
 مر وما األعلى ربي سبحان سجوده وفي العظيم ربي سبحان ركوعه في يقول فكان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صلى
  فتعوذ عندھا وقف إال عذاب بآية وال فسأل عندھا وقف إال رحمة بآية

 قال أبي ثنا جرير بن وھب أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا روعم أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 3503
 قلت  قال مخراق بن مسلم عن الحضرمي نعيم بن زياد عن الحضرمي يزيد بن الحارث عن يحدث أيوب بن يحيى سمعت
 مع أقوم كنت يقرءوا ولم قرؤوا ولئكأ فقالت ثالثا أو مرتين الليلة في القرآن أحدھم يقرأ رجاال أن عنھا هللا رضي لعائشة
 مر وإذا ورغب دعا استبشار فيھا بآية مر فإذا والنساء عمران وآل بالبقرة فيقرأ التام الليل في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  واستعاذ دعا تخويف فيھا بآية
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 صالح بن معاوية حدثني وھب بن ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 3504
 فقام ليلة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع قمت  قال األشجعي مالك بن عوف عن حميد بن عاصم عن قيس بن عمرو عن
 عهركو في يقول قيامه بقدر ركع ثم قال فتعوذ وقف إال عذاب بآية يمر وال فسأل وقف إال رحمة بآية يمر ال البقرة سورة فقرأ

 ثم عمران بآل فقرأ قام ثم ذلك مثل سجوده في قال ثم قيامه بقدر سجد ثم والعظمة والكبرياء والملكوت الجبروت ذي سبحان
  سورة سورة قرأ

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الفضل بن موسى بن محمد سعيد وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  3505
 كان  قال أبيه عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن البناني ثابت عن ليلى أبي بن عن موسى بن هللا عبيد ثنا إسحاق بن محمد ثنا

  النار ألھل ويل النار من بك أعوذ إني اللھم يقول فسمعته تطوعا يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 إسحاق أبي عن إسرائيل عن وكيع ثنا حرب بن زھير اثن داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 3506
 قال}  األعلى ربك اسم سبح{  قرأ إذا كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن

 عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي عن وشعبة وكيع أبو رواه الحديث ھذا في وكيع خولف داود أبو قال األعلى ربي سبحان
  موقوفا عباس بن

 عن شعبة ثنا جعفر بن محمد حدثني المثنى بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 3507
 فبلى سبحانك قال}  الموتى يحيي أن على بقادر ذلك أليس{  قرأ إذا فكان بيته فوق يصلي رجل كان  قال عائشة أبي بن موسى
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته فقال ذلك عن فسألوه

 سمعت قال أمية بن إسماعيل حدثني سفيان ثنا الزھري محمد بن هللا عبد ثنا داود أبو ثنا محمد أنبأ علي أبو أخبرنا - 3508
 أخرھا إلى فانتھى زيتونوال بالتين منكم قرأ من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمعت يقول أعرابيا
 على بقادر ذلك أليس{  إلى فانتھى}  القيامة بيوم أقسم ال{  قرأ ومن الشاھدين من ذلك على وأنا فليقل الحاكمين بأحكم هللا أليس
 يدأع ذھبت إسماعيل قال با آمنا فليقل}  يؤمنون بعده حديث فبأي{  فبلغ والمرسالت قرأ ومن بلى فليقل}  الموتى يحيي أن

 أعرف وأنا إال حجة منھا ما حجة ستين حججت لقد أحفظه لم أني أتظن أخي بن يا قال لعله وأنظر األعرابي الرجل على
  عليه حججت الذي البعير

 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3509
 وثنا قال األعلى ربي سبحان فقال}  األعلى ربك اسم سبح{  يقرأ عليا سمعت  قال خير عبد عن السدي عن سفيان عن وكيع
 األعلى ربي سبحان فقال األعلى ربك اسم بسبح الجمعة في يقرأ موسى أبا سمعت قال سعيد بن عمير عن مسعر عن وكيع
  الغاشية حديث أتاك وھل

 معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا حنبل بن أحمد ثنا البوشنجي هللا عبد أبو ثنا الوليد أبو األستاذ ثنا لحافظا هللا عبد أبو أخبرنا -  3510
 عنه هللا رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عند بت  قال المدري قيس بن حجر عن الصغاني جابان بن بشر عن

 ثالثا رب يا أنت بل قال}  الخالقون نحن أم تخلقونه أأنتم منونت ما أفرأيتم{  اآلية بھذه فمر يقرأ الليل من يصلي وھو فسمعته
 تشربون الذي الماء أفرأيتم{  قرأ ثم ثالثا رب يا أنت بل قال}  الزارعون نحن أم تزرعونه أأنتم تحرثون ما أفرأيتم{  قرأ ثم

 أم شجرتھا أنشأتم أأنتم تورون التي النار تمأفرأي{  قرأ ثم ثالثا رب يا أنت بل قال}  المنزلون نحن أم المزن من أنزلتموه أأنتم
  ثالثا رب يا أنت بل قال}  المنشئون نحن

  صالته عليه يفسد ال الرجل بجنب المرأة وقوف أن على الدليل باب

 سفيان ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 3511
 من صالته يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن عيينة بن
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 من البخاري وأخرجه عيينة بن عن جماعة عن الصحيح في مسلم رواه الجنازة كاعتراض القبلة وبين بينه معترضة وأنا الليل
  الزھري عن آخر وجه

 بن الحسن ثنا النيسابوري أحمد بن محمد العباس أبو ثنا ببغداد الخوارزمي غالب بن محمد بن أحمد بكر أبو وأخبرنا -  3512
  أنه عنھا هللا رضي عائشة عن مسروق عن مسلم عن األعمش عن مسھر بن علي ثنا الحارث بن منجاب ثنا زياد بن علي
 رأيت لقد كالبا جعلتمونا قد عنھا هللا رضي عائشة قالتف والمرأة والحمار الكلب يقطعھا فقالوا الصالة يقطع ما عندھا ذكر

 أستقبله أن فأكره الحاجة لي فيكون السرير على مضطجعة وأنا القبلة وبين لبينه وإني يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عن آخر هوج من مسلم وأخرجه مسھر بن علي عن الخليل بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري رواه انسالال فأنسل

  األعمش

 بن يحيى ثنا البيھقي الحسين بن داود ثنا اإلسفرائيني أحمد بن بشر أنبأ المستملي أحمد بن كامل جعفر أبو حدثنا - 3513
 هللا رسول أن  قتادة أبي عن الزرقي سليم بن عمرو عن الزبير بن هللا عبد بن عامر عن أنس بن مالك على قرأت قال يحيى
 بن ربيعة بن العاص وألبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنت زينب بنت أمامة حامل وھو يصلي كان لمس و عليه هللا صلى
 تقدم كما البخاري وأخرجه وغيره يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه حملھا قام وإذا وضعھا سجد فإذا شمس عبد
  رعم عن عندنا والرواية عمر عن ذلك في روي بما محتج وإحتج ذكره

 الحسن بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان أنبأ العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا كما - 3514
 سألت  قال الكندي الحارث بن غضيف عن نسي بن عبادة عن سنان بن برد العالء أبي عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا

 وبينھا بينك اقطع عمر فقال قرت امرأتي خرجت وإن قررت خرجت فإن األبنية في فنكون ونبد إنا قلت قال الخطاب بن عمر
  منكما واحد كل ليصل ثم ثوبا

  التالوة سجود أبواب جماع

  سجد بآية مر ما متى سلم و عليه هللا صلى النبي سجود باب

 بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا اضيالق منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 3515
 المنيعي ھو القاسم أبو أخبرنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا ح سعيد بن يحيى ثنا قاال المثنى بن ومحمد

 القرآن يقرأ كان أنه مسل و عليه هللا صلى النبي عن  هللا عبد عن نافع أخبرني قال هللا عبيد ثنا سعيد بن يحيى ثنا خيثمة أبو ثنا
 حديث وفي خيثمة أبي حديث لفظ جبھته لمكان موضعا بعضنا يجد ما حتى معه ونسجد فيسجد سجدة فيھا السورة فيقرأ

 يحيى عن وغيره مسدد عن الصحيح في البخاري رواه لجبينه موضعا أحدنا يجد ال حتى وقاال القرآن علينا يقرأ األخرين
  وغيرھما المثنى بن محمدو خيثمة أبي عن مسلم ورواه

  التالوة سجود فضل باب

 الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3516
 آدم بن قرأ إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن معاوية أبو ثنا العطاردي
 رواه النار فلي فأبيت بالسجود وأمرت الجنة فله فسجد بالسجود آدم بن أمر ويله يا يقول يبكي الشيطان إعتزل فسجد السجدة
  معاوية أبي عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم

  سجدة عشرة إحدى القرآن في قال من باب

 غيره ورواه عباس وابن ثابت بن وزيد كعب بن أبي عن ورواه مالك عن هللا حمهر الشافعي حكاه شيء منھا المفصل في ليس
  الدرداء وأبي عمر بن عن أيضا
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 بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3517
 بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وأخبرنا ح عباس بن عن عكرمة عن الوراق مطر عن قدامة أبو أنبأ داود أبو ثنا طالب أبي

 يسجد لم  قال عباس بن عن عكرمة عن رجل أو الوراق مطر عن قدامة أبو الحارث ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر
 بن أزھر عن رافع بن محمد رواه بمعناهو المدينة إلى تحول ما بعد المفصل من شيء في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 سجد سلم و عليه هللا صلى النبي أن متنه في وقال أزھر عن المقرئ ختن خلف بن بكر ورواه مطر عن الحارث عن القاسم
  تركھا المدينة إلى ھاجر فلما بمكة وھو النجم في

 يشك ولم فذكرة  المقرئ ختن خلف بن بكر ثنا يعل بن أحمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 3518
 عبد عنه وحدث معين بن يحيى ضعفه وقد البصري األيادي قدامة أبي عبيد بن الحارث على يدور الحديث وھذا إسناده في

  عباس بن عن عكرمة عن والمحفوظ أعلم وهللا خيرا إال رأيت وما شيوخنا من كان وقال مھدي بن الرحمن

 عن الوارث عبد ثنا مسدد أنبأ أيوب بن محمد ثنا يعقوب بن أحمد سعيد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو ناأخبر ما -  3519
 واإلنس والجن والمشركون المسلمون معه فسجد بالنجم قرأ سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن عكرمة عن أيوب
 الشافعي روي وفيما عبيد بن الحارث عن القاسم بن أزھر بھا أتى يالت الزيادة فيه وليس مسدد عن الصحيح في البخاري رواه
  الزيادة ھذة بمعنى مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن البصري الحسن وعن مجاھد عن بإسناده القديم في

 عن ذئب أبي بن ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا -  3520
 فلم والنجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند قرأت  قال ثابت بن زيد عن يسار بن عطاء عن قسيط بن هللا عبد بن يزيد
 يكون أن ويحتمل قسيط بن عن آخر وجه من مسلم وأخرجه ذئب أبي بن عن آدم عن الصحيح في البخاري رواه فيھا يسجد
  أعلم وهللا القارىء ھو وكان يسجد لم زيدا ألن يسجد لم إنما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن محمد ثنا المطرز سھل بن يحيى بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3521
 بن الرحمن عبد بن المھدي عن وةحي بن رجاء بن عاصم عن فائد بن عثمان ثنا الدمشقي الرحمن عبد بن سليمان ثنا يحيى
 من فيھا ليس سجدة عشرة إحدى سلم و عليه هللا صلى النبي مع سجدت  قال الدرداء أبي عن الدرداء أم عمتي حدثتني عبيد

 وص والسجدة النمل بسورة وسليمان والفرقان سجدة والحج ومريم إسرائيل وبني والنحل والرعد األعراف شيء المفصل
  اإلسناد بھذا روي كذا الحواميم وسجدة

 العباس أبو ثنا قالوا المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد - 3522
 من عن ھالل أبي بن سعيد عن الحارث بن عمرو أخبرك وھب بن هللا عبد على قرئ قال نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد
 وكيع بن سفيان ورواه النجم منھن سجدة عشرة إحدى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع سجد أنه  لدرداءا أبي عن أخبره
 يزيد بن خالد عن سعد بن الليث ورواه الدرداء أبي عن الدرداء أم عن الدمشقي عمرو عن سعيد عن عمرو عن وھب بن عن
  الدرداء أبي عن الدرداء أم عن يخبر مخبرا تسمع قال الدمشقي حيان بن وھو عمرو عن ھالل أبي بن سعيد عن

 النبي عن الدرداء أبي عن روي  قال السجستاني داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 3523
  سجدتين الحج في سجد أنه الدرداء أبي عن وروينا الشيخ قال واه وإسناده سجدة عشرة إحدى سلم و عليه هللا صلى

 أحمد ثنا الرفاء الحسن بن محمد ثنا حنبل بن أحمد بن هللا عبد أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3524
 قال سجدة المفصل في ليس عباس بن قال قال العريان أبي أو العريان عن األحول عاصم ثنا زھير ثنا الحراني الملك عبد بن

 والمؤمنون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سجد  مسعود بن يعني هللا عبد قال قال عباس بن قال ما له فذكرت عبيدة أبا فلقيت
  بعد نسجد نزل فلم النجم في والمشركون
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  المفصل في ثالث منھا سجدة عشرة خمس القرآن في قال من باب

 يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد نبأأ ببغداد القطان الفضل بن محمد بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  3525
 كالل عبد بني من منين بن هللا عبد عن العتقي سعيد بن الحارث أخبرني يزيد بن نافع أنبأ مريم أبي بن سعيد حدثني سفيان بن
 وسورة لالمفص في ثالث منھا القرآن في سجدة عشرة خمس أقرأه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  العاص بن عمرو عن
  سجدتين الحج

  النجم سجدة باب

 مسلم ثنا عيسى بن محمد بن أحمد أنبأ ببغداد الفقيه الحسن بن سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3526
 سورة قرأ نهأ سلم و عليه هللا صلى النبي عن  هللا عبد عن األسود عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا قاال عمر وأبو إبراھيم بن

 لقد هللا عبد قال ھذا يكفيني وقال جبھته على فوضعه حصباء من كفا رفع رجل إال سجد إال القوم من أحد بقي وما فسجد النجم
  شعبة عن غندر حديث من مسلم وأخرجه عمر بن حفص عمر أبي عن الصحيح في البخاري رواه كافرا قتل ذلك بعد رأيته

 عبد ثنا محمد بن الملك عبد ثنا ببغداد البغوي إسحاق بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  3527
 والنجم يعني فيھا سجد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن عكرمة عن أيوب ثنا أبي حدثني الوارث عبد بن الصمد
  الوارث عبد عن وغيره معمر أبي عن لصحيحا في البخاري رواه واألنس والجن والمشركون المسلمون فيھا وسجد

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  3528
 رسول رأيت  قال وداعة أبي بن المطلب عن خالد بن عكرمة عن طاوس بن عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور

 السجود أدع فال المطلب قال كافر يومئذ ھو أسجد ولم المطلب قال معه الناس وسجد النجم في سجد سلم و عليه هللا صلى هللا
  أبدا فيھا

 ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا -  3529
 أبيه عن السھمي وداعة أبي بن المطلب بن جعفر عن خالد بن عكرمة عن طاوس بن عن معمر عن رباح ثنا خالد بن إبراھيم

 أسلم يكن ولم أسجد أن وأبيت رأسي فرفعت عنده من وسجد فسجد النجم سورة بمكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قرأ  قال
  سجد إال قرأھا أحدا يسمع ال بعد فكان المطلب يومئذ

 عبد عن شھاب بن عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا نجيد بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو خبرناأ -  3530
 فقرأ قام ثم فيھا فسجد ھوى إذا والنجم لھم قرأ عنھما هللا رضي الخطاب بن عمر أن  ھريرة أبي عن األعرج بن الرحمن
  أخرى سورة

 عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا سليمان بن ھارون أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا ظالحاف هللا عبد أبو وأخبرنا -  3531
 عاصم عن سفيان ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا ح سفيان
 عن سفيان وثنا يعلي قال ربك باسم واقرأ والنجم ةالسجد وحم تنزيل ألم أربع القرآن في السجود عزائم  قال علي عن زر عن
  ذلك مثل علي عن الحارث عن إسحاق أبي

 بن ومسلم مرزوق بن عمرو ثنا غالب بن محمد أنبأ بالويه بن أحمد بن محمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3532
 شعبة ثنا حكام بن عمرو ثنا سورة أبي بن أحمد بن نصر ثنا بمرو المحبوبي العباس أبو وأخبرني قال شعبة ثنا قاال إبراھيم
 واقرأ السجدة وحم تنزيل ألم أربع السجود عزائم  قال أنه مسعود بن يعني هللا عبد عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم عن
  سفيان رواية نحو شعبة عن ھشيم عن ويذكر شعبة عن الجماعه رواه ھكذا والنجم خلق الذي ربك باسم
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 بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر أخبرناه -  3533
 والنجم السجدة وحم تنزيل ألم أربع السجود عزائم  قال علي عن زر عن بھدلة بن عاصم عن شعبة أنبأ ھشيم ثنا منصور
  ربك باسم واقرأ

  انشقت السماء إذا سجدة باب

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيرھما المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3534
 يحيى ثنا الصفار الحسين بن علي ثنا الحافظ علي أبو أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع
 قرأ ھريرة أبا أن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سفيان بن األسود مولى يزيد بن هللا عبد عن مالك على قرأت قال يحيى بن
 الصحيح في مسلم رواه فيھا سجد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أخبرھم انصرف فلما فيھا فسجد انشقت السماء إذا لھم
  يحيى بن يحيى عن

 أبو وأخبرنا ح بكر بن هللا عبد ثنا الفضل بن الحسين ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3535
 ھشام ثنا السھمي بكر بن هللا عبد ثنا أسامة أبي بن ھو الحارث ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن

 أراك إني ھريرة أبا يا فقلت فيھا فسجد انشقت سماءال إذا قرأ عنه هللا رضي ھريرة أبا رأيت  قال سلمة أبي عن يحيى ثنا
 ھشام حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه سجدت ما سجد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أر لم لو فقال سجدت

  الدستوائي

 وأخبرنا ح مسدد ثنا رميالدا سعيد بن عثمان ثنا آباذي المحمد طاھر أبو أنبأ الوكيل أحمد بن جامع الخير أبو أخبرنا - 3536
 بكر ثنا قال أبي سمعت قال التيمي سليمان بن يعني المعتمر ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو

 ما قلت فسجد انشقت السماء إذا فقرأ العتمة عنه هللا رضي ھريرة أبي مع صليت  قال رافع أبي عن المزني هللا عبد بن يعني
 عن الصحيح في البخاري رواه ألقاه حتى بھا أسجد أزال فال سلم و عليه هللا صلى القاسم أبي خلف بھا سجدت قال السجدة ھذه
  معتمر عن وغيره معاذ بن هللا عبيد عن مسلم ورواه مسدد

 أبي بن عطاء عن شعبة ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا -  3537
 هللا صلى خليلي رأيت وقال انشقت السماء إذا في سجد  أنه عنه هللا رضي ھريرة أبي عن يحدث رافع أبا سمعت قال ميمونة
  ألقاه حتى فيھا أسجد أزال فال فيھا يسجد سلم و عليه

 بن محمد ثنا العبدي بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا منصور بن يحيى جدي أنبأ طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 3538
 قلت انشقت السماء إذا في يسجد عنه هللا رضي ھريرة أبا رأيت  قال رافع أبي عن قال أنه إال بنحوه فذكره شعبة ثنا جعفر
 بشار بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه نعم قال سلم و عليه هللا صلى النبي قلت شعبة وقال آخره وفي فذكره فيھا تسجد
  شعبة عن غندر عن وغيره

 وشعبة سفيان أنبأ يزيد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3539
  فسجدھا فنزل المنبر على انشقت السماء إذا قرأ ياسر بن عمار رأيت  قال حبيش بن زر عن عاصم عن وشريك

  ربك باسم اقرأ سجدة باب

 أبو وأخبرنا ح نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 3540
 عطاء عن موسى بن أيوب عن عيينة بن سفيان ثنا سعدان ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين

 ربك باسم اقرأ وفي انشقت السماء إذا في سلم و عليه هللا صلى النبي مع سجدنا  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن مينا بن
  سفيان عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه
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 ثناوحد قال الليث حدثني بكير بن يحيى ثنا إبراھيم بن أحمد أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3541
 أبي بن يزيد عن سعد بن الليث ثنا رمح بن محمد ثنا الحراني الحسن بن محمد بن أحمد العباس أبو ثنا أحمد بن إسماعيل
 و عليه هللا صلى هللا رسول سجد  قال ھريرة أبي عن مخزوم بني مولى األعرج الرحمن عبد عن سليم بن صفوان عن حبيب
 أبي عن األعرج عن جعفر أبي بن هللا عبيد ورواه رمح بن محمد عن مسلم رواه كرب باسم واقرأ انشقت السماء إذا في سلم

 خلق الذي ربك باسم واقرأ انشقت السماء إذا في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع سجدت قال عنه هللا رضي ھريرة
  سجدتين

 وھب بن أنبأ يحيى بن حرملة ثنا قتيبة بن سنالح بن محمد ثنا أحمد بن إسماعيل أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 3542
  يحيى بن حرملة عن الصحيح في مسلم رواه فذكره  جعفر أبي بن هللا عبيد عن عمرو أخبرني

 أبو ثنا سيرين بن محمد ثنا قرة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 3543
 ھو ومن}  خلق الذي ربك باسم{  واقرأ انشقت السماء إذا في عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو سجد  قال نهع هللا رضي ھريرة
  عنھما هللا رضي مسعود بن هللا وعبد علي عن ربك باسم اقرأ في السجود وروينا منھما خير

  الحج سورة سجدتي باب

 بن سعيد ثنا السلمي إسماعيل بن محمد ثنا الجوھري علي بن مدمح هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 3544
 صلى النبي أن  عنه هللا رضي العاص بن عمرو عن منين بن هللا عبد عن سعيد بن الحارث عن يزيد بن نافع أنبأ مريم أبي
  سجدتين الحج سورة وفي المفصل في ثالث منھا القرآن في سجدة عشرة خمس أقرأه سلم و عليه هللا

 أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3545
 وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال وغيره القاضي الحسن بن بكر أبو وأخبرنا ح لھيعة بن

 الحج سورة في هللا رسول يا  قلت قال حدثه عامر بن عقبة عن حدثه المصعب أبي ھاعان بن مشرح عن لھيعة بن أخبرك
 مع داود أبو وأخرجه لھيعة بن عن الكبار من وجماعه الحارث بن عمرو رواه يقرأھما فال يسجدھما لم ومن نعم قال سجدتان
 بن معاوية أخبرني وھب بن أنبأ سرحال بن عمرو بن أحمد عن المراسيل في داود أبو وروى السنن كتاب في األول الحديث
  بسجدتين القرآن على الحج سورة فضلت قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن معدان بن خالد عن جشيب بن عامر عن صالح

 وأب قال ھذا بإسناده فذكره  داود أبو ثنا اللؤلؤي علي أبو ثنا الفسوي الحسين أبو أنبأ محمد بن محمد بكر أبو أخبرناه - 3546
  عنھم هللا رضي الصحابة من جماعه عن ذلك روى وقد هللا رحمه الشيخ قال يصح وال ھذا أسند وقد داود

 ھارون بن يزيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  3547
 في فسجد الصبح عنه هللا رضي عمر مع صلى  أنه ثعلبة بن هللا بدع عن إبراھيم بن سعد عن شعبة ثنا قاال عامر بن وسعيد
  سجدتين الحج

 نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 3548
 الفجر عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مع صلى  أنه مصر أھل من رجل أخبرني قال نافع عن عمر بن يعني هللا عبد عن

 فيھا بأن فضلت السورة ھذه إن قال انصرف فلما نافع قال سجدتين فيھا فسجد الحج فيھا يذكر التي السورة فقرأ بالجابية
 تسمية نافع لترك المرسل معنى في نافع عن كانت وإن عمر عن الرواية وھذه سجدتين فيھا يسجد عمر بن وكان سجدتين
 عن نافع رواية وكذلك موصوله صحيحه رواية عمر عن صعير بن ثعلبة بن هللا عبد عن األولى فالرواية حدثه ذيال المصري

  موصولة عمر بن
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 وھب بن أخبرني الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3549
 رضي علي عن وروينا سجدتين الحج في سجد  أنه عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع نع أبيه عن بكير بن مخرمة أخبرني

  سجدتين الحج في يسجد كان أنه عنه هللا

 الجعفي هللا عبد أبي عن ھشيم عن حكاية الشافعي قال قال الربيع أنبأ العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  3550
  سجدتين الحج في يسجد كان أنه  قال عنه هللا رضي ليع عن السلمي الرحمن عبد أبي عن

 زر عن عاصم عن سفيان ثنا عقبة بن قبيصة ثنا نجدة بن معاذ ثنا الفقيه النضر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3551
  سجدتين الحج في يسجدان كانا أنھما  ياسر بن وعمار مسعود بن هللا عبد عن

 بن إسماعيل ثنا المثنى بن محمد ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا العدل يزيد بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  3552
 وأنه سجدتين الحج سورة في سجد موسى أبا أن  محرز بن صفوان عن المزني هللا عبد بن بكر عن عبيد بن يونس ثنا علية
  معه وسجدنا فسجد الحج سورة آخر في التي السجدة آية قرأ

 ثنا غياث بن حفص بن عمر ثنا خزيمة بن السري ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 3553
  سجدتان الحج سورة في  قال عباس بن عن العالية أبي عن األحول عاصم عن أبي

 عن حجاج عن معاوية أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا - 3554
  األحول عاصم عن الثوري سفيان رواه وكذلك بسجدتين الحج سورة فضلت  قال عباس بن عن العالية أبي عن األحول عاصم

 بن يزيد عن شعبة أنبأ شميل بن النضر ثنا مسعود بن سعيد ثنا المحبوبي العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3555
  سجدتين الحج في يسجد كان أنه  الدرداء أبي عن نفير بن جبير عن معدان بن خالد عن ميرخ

 ثنا سليمان بن يحيى بن محمد ثنا منصور بن الحسين بن الحسن بن محمد الحسن أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  3556
 في يسجد كان الدرداء أبا أن  أبيه عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد سمعت قال خمير بن يزيد عن شعبة ثنا علي بن عاصم
  سجدتين الحج

  ص سجدة باب

 أبو وأخبرنا ح سليمان ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 3557
 عن زيد بن حماد ثنا حرب بن سليمان اثن يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ محمد بن علي الحسن
 و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت وقد السجود عزائم من ليس  فقال ص في السجود عن سئل عباس بن أن عكرمة عن أيوب
  حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه فيھا يسجد سلم

 الخوالني نصر بن بحر ثنا إمالء يعقوب بن محمد لعباسا أبو ثنا المستدرك كتاب في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3558
 سعيد أبي عن سعد بن هللا عبد بن عياض عن ھالل أبي بن سعيد عن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا بمصر
 وسجد فسجد نزل السجدة بلغ فلما المنبر على وھو ص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قرأ  قال أنه عنه هللا رضي الخدري
 نبي توبة ھي إنما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال للسجود الناس تھيأ السجدة بلغ فلما قرأھا آخر يوما كان فلما معه الناس
 روى وفيما السنن في داود أبو أخرجه صحيح اإلسناد حسن حديث ھذا وسجدوا فسجد فنزل للسجود تھيأتم رأيتكم ولكن

 عليه داود سجدھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن ذر بن عمر عن عيينة بن يانسف عن القديم في الشافعي
  ص يعني شكرا نحن ونسجدھا لتوبة السالم
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  سفيان ثنا جدي ثنا المقرئ بن محمد أبو ثنا فراس بن الحسن أبو أنبأ العمري الفتح أبو الشريف اإلمام أخبرناه -  3559
 وليس موصوال عباس بن عن جبير بن سعيد عن أبيه عن ذر بن عمر عن أوجه من روي وقد مرسال ظالمحفو ھو ھذا فذكره
  بقوي

 أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا عيسى بن الحسن بن المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا - 3560
 ص في  مسعود بن يعني هللا عبد قال قال مسروق عن لممس عن األعمش ثنا عبيد بن يعلى ثنا الوھاب عبد بن محمد أحمد
  اقتده فبھداھم هللا ھدى الذين أولئك تعالى هللا قال قد أليس عباس بن وقال قال ذكرت نبي توبة

 بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي الضبي الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  3561
 نبي توبه ھي إنما ويقول ص في يسجد ال كان أنه  مسعود بن يعني هللا عبد عن زر عن عاصم عن زيد بن ادحم ثنا منصور

 جماعة عن وروينا ص في يسجد ال كان هللا عبد أن حبيش بن ھو زر عن لبابة أبي بن عبدة عن سفيان ثنا سعيد وحدثنا قال
  ص في يسجدون كانوا أنھم عنھم هللا رضي الصحابة من

 ثنا مسلم بن سعيد بن يوسف ثنا النيسابوري بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 3562
 رأيت  يقول عنه هللا رضي عباس بن سمع أنه أخبره جبير بن سعيد أن خالد بن عكرمة أخبرني قال جريج بن عن حجاج
  المنبر على رقى ثم دفسج فنزل ص المنبر على قرأ عنه هللا رضي عمر

 عن لھيعة بن ثنا عيسى بن إسحاق ثنا مسلم بن سعيد بن يوسف ثنا النيسابوري بكر أبو ثنا علي أنبأ بكر أبو أخبرنا - 3563
  فسجد فنزل المنبر على ص قرأ عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن  يزيد بن السائب عن األعرج

 قال مرة بن عمرو عن شعبة ثنا الوليد أبو ثنا مسلم أبو أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3564
  اقتده فبھداھم هللا ھدى الذين أولئك فقال ص في السجود عن عباس بن سئل  يقول مجاھدا سمعت

 عن شعبة ثنا محمد ثنا داربن ثنا إسحاق بن محمد أنبأ الحسن أبي بن أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3565
 وكان اقتده فبھداھم هللا ھدى الذين أولئك فقال عنه هللا رضي عباس بن سئل  فقال ص في السجدة عن مجاھدا سألت قال العوام
 عن العوام عن الطنافسي عبيد بن ومحمد ھارون بن يزيد فيه وزاد بندار عن الصحيح في البخاري رواه فيھا يسجد عباس بن

  به يقتدى أن سلم و عليه هللا صلى نبيكم أمر ممن داود فكان عباس بن عن مجاھد

 بن العوام أنبأ ھارون بن يزيد ثنا مسعود بن سعيد أنبأ المحبوبي العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرناه - 3566
  حوشب بن العوام ثنا الطنافسي عبيد بن دمحم ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو وحدثنا قال حوشب
  بزيادتھما البخاري أخرجه عباس بن فعل دون بزيادتھما فذكره

 بن الواحد عبد ثنا الوليد بن عباس ثنا الحنائي البختري بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن الحسن أبو أخبرنا - 3567
 يقول تعالى هللا فإن فيھا اسجد لي فقال قال ال قلت ص في أتسجد  عمر بن لي قال قال جبير بن سعيد عن خصيف ثنا زياد
  سجدة ص في يقول كان أنه عمر بن عن آخر وجه من ويذكر عمر بن قال كذا اقتده فبھداھم هللا ھدى الذين أولئك

 ثنا مسدد ثنا قوبيع بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا وقد - 3568
 فلما ص سورة أقرأ كأني المنام في رأيت  قال سعيد أبي عن مخبر أخبرني قال هللا عبد بن بكر عن الطويل حميد أنبأ ھشيم
 فأمر فأخبرته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فغدوت واللوح والقلم الدواة رأيت شيء كل سجد السجدة على أتيت

  فيھا بالسجود

 أحمد بن علي وأخبرنا ح الحارث بن سليمان بن محمد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو خبرناأ -  3569
 يزيد أبي بن هللا عبيد بن محمد بن الحسن عن خنيس بن يزيد بن محمد ثنا الباغندي ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن
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 سلم و عليه هللا صلى النبي إلي رجل جاء  قال عباس بن عن يزيد أبي بن هللا عبيد جدك حدثني حسن يا جريج بن لي قال قال
 فسجدت سجدت السجدة علي أتيت فلما ص فقرأت شجرة خلف أصلي أنى النائم يرى فيما البارحة رأيت هللا رسول يا فقال

 قال أجرا عندك بھا لي وأعظم ذخرا دكعن بھا لي وإجعل ذكرا عندك بھا لي أكتب اللھم تقول وھي فسمعتھا بسجودي الشجرة
 قول عن الرجل أخبر ما سجوده في يقول فسمعته سجد السجدة علي أتى فلما ص قرأ سلم و عليه هللا صلى النبي فسمعت
  بسجودي يقل لم أنه إال بكر أبي حديث لفظ الشجرة

 بن محمد ثنا شاكر بن محمد بن جعفر ثنا ببغداد رالبزا مكرم بن علي بن الصمد عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3570
 لي واجعلھا أجرا عندك بھا لي اكتب اللھم الدعاء في  قال أنه إال بنحوه فذكره محمد بن حسن حدثني قال خنيس بن يزيد
 فسجدت سجدة قرأت كأني فرأيت قال إنما ص يقل ولم داود عبدك من قبلت كما مني واقبلھا وزرا بھا عنى وضع ذخرا عندك
 في الحرام المسجد في بنا يصلي يزيد أبي بن هللا عبيد بن محمد بن الحسن كان خنيس بن يزيد بن محمد قال آخره في وزاد
 أبي بن هللا عبيد جدك أخبرني جريج بن لي قال فيقول ذلك في له فقيل السجود فيطيل فيسجد السجدة يقرأ وكان رمضان شھر
  بھذا يزيد

  التالوة جدةس وجوب ير لم من باب

 أنبأ يحيى بن يحيى ثنا الحسين بن محمد بن جعفر أنبأ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3571
 هللا رسول علي قرأ  أنه ثابت بن زيد عن أخبره أنه يسار بن عطاء عن قسيط بن عن خصيفة بن يزيد عن جعفر بن إسماعيل
 الربيع أبي عن البخاري وأخرجه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه يسجد فلم ھوى إذا والنجم سلم و عليه هللا صلى
  إسماعيل عن

 ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ عمر بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  3572
 عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن الرحمن عبد بن الحارث عن ذئب أبي بن عن الحارث بن خالد ثنا بكر أبي بن محمد
 قال يشھرا أن أرادا رجلين إال معه الناس وسجد النجم في سجد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي

 زيد حديث وأما بإعادته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرھما تركاه ولو الفرض هللا شاء إن يدعان ال والرجالن الشافعي
 عليه هللا صلى النبي فيأمره فرضا يكن ولم سلم و عليه هللا صلى النبي يسجد فلم القارىء وھو يسجد لم زيدا أن أعلم وهللا فھو
 غيرھا علي ھل الرجل فقال صلوات خمس فرض في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حديث من مضى بما واحتج به سلم و
  تطوع أن إال ال قال

 بن حجاج ثنا األذرمي الرحمن عبد أبو ثنا صالح بن هللا عبد ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 3573
 عمر قرأ قال  هللا عبد بن ربيعه عن أخبره التيمي عثمان بن الرحمن عبد أن مليكة أبي بن أخبرني قال جريج بن عن محمد
 الجمعة كانت إذا حتى الناس وسجد فسجد نزل السجدة جاءت إذا حتى النحل سورة الجمعة يوم عنه هللا رضي الخطاب بن

 أثم فال يسجد لم ومن وأحسن أصاب فقد سجد فمن بالسجود نؤمر لم إنا الناس أيھا يا قال السجدة جاءت إذا حتى بھا قرأ الثانية
 إبراھيم عن الصحيح في البخاري رواه نشاء أن إال السجود علينا يفرض لم ربك إن نافع وزاد قال عمر يسجد ولم قال عليه
 لم جل و عز هللا إن عمر بن عن نافع وزاد جريج بن قال قال أنه إال بمعناه جريج بن عن يوسف بن ھشام عن موسى بن

  نشاء أن إال السجود يفرض

 بن محمد ثنا نجيد بن عمرو أبو أنبأ قاال ةقتاد بن نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرناه الذي المرسل وشاھده - 3574
 علي وھو السجدة قرأ عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  أبيه عن عروة بن ھشام عن مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي إبراھيم
 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فقال للسجود فتھيئوا األخرى الجمعة يوم قرأ ثم معه وسجدوا فسجد فنزل الجمعة يوم المنبر
 بن لعمران وقيل البخاري قال يسجدوا أن ومنعھم يسجد ولم فقرأھا نشاء أن إال علينا يكتبھا لم جل و عز هللا إن رسلكم على

 عن عاصم عن الثوري سفيان رواية وفي عليه يوجبه ال كأنه لھا قعد لو أرأيت قال لھا يجلس ولم السجدة يسمع الرجل حصين
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  يسجد مسلم من وما تطوعه تطوع أو تؤديه هللا حق فقالت القرآن سجود عن عنھا هللا ضير عائشة سئلت قال سيرين أبي
  كلتيھما له جمعھما أو خطيئة بھا عنه حط أو درجة بھا هللا رفعه إال سجدة

 عن الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن بن علي ثنا الجوھري سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ إبراھيم بن بكر أبو أخبرناه - 3575
  فذكره  سفيان

  السجدة أيه فيھا قرأ ما متى الصالة في السجود استحباب باب

 ثنا العنبري معاذ بن هللا عبيد ثنا البلخي الطيب بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا -  3576
 السبيعي إسحاق أبي بن يونس بن عيسى ثنا الناقد عمرو ثنا علىي أبو أخبرني بكر أبو قال أبيه عن التيمي سليمان بن معتمر

 السماء إذا فقرأ العتمة عنه هللا رضي ھريرة أبي مع صليت  قال رافع أبي عن المزني هللا عبد بن بكر عن التيمي سليمان ثنا
 قال ألقاه حتى بھا أسجد أزال فال سلم و عليه هللا صلى القاسم أبي مع بھا سجدت فقال السجدة ھذه ما له فقلت فسجد انشقت
 عن الصحيح في مسلم رواه فذكره به سجد كذا قال ھذه ما قلت أو ھريرة أبا يا قال انصرف فلما وقال العشاء يونس بن عيسى
  تقدم كما البخاري وأخرجه الناقد عمرو عن معاذ بن هللا عبيد

 ھارون بن يزيد ثنا الملك عبد بن محمد ثنا الصفار محمد بن يلإسماع أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 3577
 الركعة في سجد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن مجلز أبي من أسمعه ولم قال مجلز أبي عن التيمي سليمان أنبأ

  السجدة تنزيل قرأ أنه أصحابه فرآه الظھر صالة من األولى

 معين بن يحيى حدثني الفضل أبو الطيالسي محمد بن جعفر ثنا الصفار إسماعيل أنبأ انبشر بن الحسين أبو أخبرناه - 3578
 قام ثم الظھر صالة في سجد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن مجلز أبي عن مية عن أبيه عن سليمان بن معتمر ثنا

  أمية غيره وقال مية قال كذا سجدة فيھا سورة قرأ أنه فيرون

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو برناأخ - 3579
  بمثله  فذكره أمية له يقال رجل عن أبيه عن معتمر ثنا معين بن يحيى أخبرني

  الصالة في وكان السورة آخر في كان إذا السجدة باب

 ھو يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو المزكي حاقإس أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  3580
 ھريرة أبي عن األعرج أخبرني قال شھاب بن عن يزيد بن يونس أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر ثنا األصم
  أخرى رةبسو استفتح ثم الفجر صالة في النجم في سجد عنه هللا رضي الخطاب بن عمر رأيت  قال

 عن حفص بن الحسين ثنا عاصم بن أسيد ثنا العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3581
 شاء وإن ركع شاء فإن السورة آخر في السجدة كانت إذا  قال أنه مسعود بن هللا عبد عن األسود عن إسحاق أبي عن سفيان
  سجد

 ثنا جرير بن وھب ثنا موسى بن يوسف ثنا الفضل بن العباس أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا بدع أبو أخبرنا - 3582
 قام ثم سجد شاء وإن ركع شاء إن قال السجدة آخرھا السورة يقرأ الرجل في  هللا عبد عن األسود عن إسحاق أبي عن شعبة
  وسجد وركع فقرأ

 أبو وأخبرنا ح مسلم ثنا القاضي البرتي محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد أبو ناث عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  3583
 ثنا المزني بكر بن هللا عبد ثنا إبراھيم بن مسلم أنبأ العزيز عبد بن علي أنبأ الرفاء محمد بن حامد علي أبو أنبأ قتادة بن نصر
 بن عمر أو بكر أبو قال أظنه يكن لم إن مني خير ھماكال رجالن حدثني قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن محمد

 قال}  خلق الذي ربك باسم اقرأ{  وفي}  انشقت السماء إذا{  في سجد أحدھما أن  ھو من أدري فال عنھما هللا رضي الخطاب
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 لم وإذا سجد قرآنا اإليھ وصل إذا عمر بن وكان الصالة في قرأھا وإذا سجد القوم مع النجم قرأ إذا مسعود بن هللا عبد وكان
 تشبھھا سورة أو}  والزيتون بالتين{  فيقرأ يقوم ثم سجد قرأھا إذا عنه هللا رضي عفان بن عثمان وكان ركع قرآنا إليھا يصل
 رضي الخطاب بن عمر أو سلم و عليه هللا صلى النبي يكن لم إن البرتي حديث وفي سلم و عليه هللا صلى النبي بھا وسجد قال
  عنه هللا

  القارىء بسجود القوم سجود باب

  انشقت السماء إذا في سلم و عليه هللا صلى النبي خلف سجوده في عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث مضى قد

 عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا عمر بن حفص ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  3584
 إال القوم من أحد بقى وما فيھا فسجد النجم سورة قرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي هللا عبد عن األسود
 كافرا قتل ذلك بعد رأيته ولقد هللا عبد قال ھذا يكفينى وقال وجھه إلى فرفعه تراب أو حصى من كفا القوم من رجل فأخذ سجد
  شعبة عن آخر وجه من سلمم وأخرجه عمر بن حفص عن الصحيح في البخاري رواه

 مسھر بن علي ثنا منجاب ثنا الفريابي محمد بن جعفر ثنا القاضي حامد بن عيسى أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3585
 محمد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني قال الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح هللا عبيد عن
 حتى بنا فيسجد بالسجدة فيمر القرآن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قرأ ربما قال  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد ثنا بشر بن

 رسول كأن مسھر بن حديث وفي بشر بن محمد حديث لفظ الصالة غير في فيه يسجد مكانا أحدنا يجد ما حتى عنده إزدحمنا
 غير في موضعا لجبھته بعضنا يجد ما حتى فنزدحم معه ونسجد فيسجد عنده ونحن السجدة أيقر سلم و عليه هللا صلى هللا

  شيبه أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه مسھر بن علي عن آدم بن بشر عن الصحيح في البخاري رواه الصالة

  استمعھا من على السجدة إنما قال من باب

  عنه هللا رضي عفان بن عثمان عن ذلك وروي

 بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا عمرو بن أحمد نصر أبو أنبأ الحافظ إبراھيم بن محمد بكر أبو وأخبرنا - 3586
 قالوا السجدة يقرؤون بقوم سلمان مر  قال الرحمن عبد أبي عن السائب بن عطاء عن سفيان عن الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن
  غدونا لھا ليس قال نسجد

  لھا جلس من على السجدة إنما  قال عباس بن عن عطاء عن جريج بن ثنا انسفي وعن - 3587

 آخر وجه من وروي سمعھا من على السجدة إنما قال المسيب بن سعيد عن الرحمن عبد بن طارق عن سفيان وعن - 3588
  نفسه المسيب بن قول من نحوا عمر بن عن ويذكر وأنصت لھا جلس من على السجدة إنما  قال عثمان عن المسيب بن عن

  القارىء يسجد لم إذا المستمع يسجد ال قال من باب

 ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3589
 و عليه هللا صلى هللا رسول على رأتق قال  ثابت بن زيد عن يسار بن عطاء عن قسيط بن هللا عبد بن يزيد عن ذئب أبي بن
  تقدم كما مسلم وأخرجه ذئب أبي بن عن إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه فيھا يسجد فلم النجم سلم

 أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  3590
 عند سجدة فيھا القرآن من بآية قرأ رجال أن بلغني  قال يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن ميسرة بن صوحف سعد بن ھشام
 النبي عند وھو سجدة فيھا آية آخر قرأ ثم معه سلم و عليه هللا صلى النبي وسجد الرجل فسجد سلم و عليه هللا صلى النبي
 فلم السجدة قرأت هللا رسول يا الرجل فقال يسجد فلم سلم و عليه هللا صلى النبي يسجد أن الرجل فانتظر سلم و عليه هللا صلى
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 ألحسبه أني وقال هللا رحمه الشافعي رواه وقد معك سجدت سجدت فلو إماما كنت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال تسجد
 الشيخ قال يسار بن عطاء معا لحديثينا روى وإنما يسجد فلم سلم و عليه هللا صلى النبي عند قرأ أنه يحكى ألنه ثابت بن زيد

 بن عطاء عن أسلم بن زيد عن فروة أبي بن هللا عبد بن إسحاق رواه وقد محتمل هللا رحمه الشافعي ذكره الذي ھذا هللا رحمه
 ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن قرة عن األوزاعي عن وروي ضعيف وإسحاق موصوال ھريرة أبي عن يسار
  أعلم تعالى وهللا مختصر موصول ثابت بن زيد عن وحديثه مرسل يسار بن عطاء حديث من والمحفوظ فضعي أيضا وھو

 أنبأ األزرق إسحاق ثنا هللا عبد بن محمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 3591
  معك نسجد فاسجد إمامنا أنت فقال إلي فنظر مسعود بن عند لسجدةا قرأت قال  حنظلة بن سليمان عن إسحاق أبي عن سفيان

  يسلم ال قال ومن يسلم قال ومن رفع إذا ويكبر سجد إذا يكبر قال من باب

 الرزاق عبد أنبأ الرازي مسعود أبو الفرات بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 3592
 كبر بالسجدة مر فإذا القرآن علينا يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبد أنبأ

  كبر ألنه يعجبه داود أبو قال الحديث ھذا يعجبه الثوري وكان الرزاق عبد قال وسجدنا وسجد

 عن عون بن ثنا معاذ بن معاذ ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  3593
 رفع عليھا أتى فإذا كلھا اآلية على يأتي حتى يسجد فال السجدة الرجل قرأ إذا  قال أبيه عن يسار بن يعني مسلم بن هللا عبد
 قال أنه ريالبص الحسن عن صبيح بن الربيع عن ويذكر ھذا مثل يقول سيرين بن يعني محمدا وسمعت قال وسجد وكبر يديه
 السجدة في سلما أنھما األحوص وأبي السلمي الرحمن عبد أبي عن ويذكر فكبر رفعت وإذا واسجد فكبر سجدة قرأت إذا

 يسلم ولم سجد أنه النخعي إبراھيم عن ويذكر مسعود بن هللا عبد إلى الرحمن عبد أبي عن بعضھم ورفعه اليمين عن تسليمة
  تسليم السجدة في ليس قال أنه البصري الحسن وعن

  التالوة سجود في يقول ما باب

 الوھاب عبد ثنا المثنى بن محمد ثنا زياد بن محمد بن الحسين ثنا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3594
 بكر بن محمد بكر وأب أنبأ الروذباري على أبو وأخبرنا ح عنھا هللا رضي عائشة عن العالية أبي عن خالد ثنا المجيد عبد بن
  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن العالية أبي عن رجل عن الحذاء خالد ثنا علية بن يعني إسماعيل ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا
 سمعه وشق خلقه للذي وجھي سجد مرارا السجدة في يقول بالليل القرآن سجود في يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان

  مرفوعا عباس بن عن ذلك في روي ما مضى وقد الخالقين أحسن هللا فتبارك روايته في هللا عبد أبو زاد وتهوق بحوله وبصره

  طاھرا إال يسجد ال باب

 الحسين بن داود ثنا أحمد بن بشر سھل أبو ثنا بھا المھرجاني الحسن بن الملك عبد بن شريك سعيد أبو أخبرنا -  3595
  طاھر وھو إال الرجل يسجد ال  قال أنه عمر بن عن نافع عن الليث اثن سعيد بن قتيبة ثنا البيھقي

  األرض على يسجد والماشي مؤميا يسجد الراكب باب

 عبد عن الجماھر أبو ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن على الحسن أبو أخبرنا - 3596
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن الزبير بن هللا عبد نب ثابت بن مصعب عن محمد بن يعني العزيز
 وابن علي عن ويذكر يده على يسجد الراكب أن حتى األرض في والساجد الراكب منھم كلھم الناس فسجد سجدة الفتح عام قرأ

 وقال وأوم إسجد فقال الدابة على السجود نع سئل أنه عمر بن وعن باإليماء راكبان وھما سجدا أنھما عنھما هللا رضي الزبير
  وجھك كان حيث عليك فال راكبا كنت وإن القبلة فاستقبل حضر في وأنت سجدت فإذا طاھرا تكون أن إال تسجد ال الزھري
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 ثنا نعفا بن علي بن الحسن ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3597
 بسجدة مرت فإذا المصحف في تقرأ عنھا هللا رضي عائشة رأيت  قالت األزدية سلمة أم عن الحجاج بن شعبة عن أسامة أبو

  فسجدت قامت

  الشمس تطلع حتى الصبح بعد يسجد ال قال من باب

 بن ثابت ثنا بحر أبو ثنا العطار الصباح بن هللا عبد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري على أبو أخبرنا - 3598
 إني فقال عاد ثم مرات ثالث أنته فلم عمر بن فنھاني فأسجد الصبح صالة بعد أقص كنت  قال الھجيمي تميمة أبو ثنا عمارة
 الشمس تطلع حتى يسجدوا فلم عنھم هللا رضي وعثمان وعمر بكر أبي ومع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خلف صليت
 التطوع صالة على قاسھا فكأنه رفعه يثبت لم وإن الكراھة وقت يذھب حتى السجدة تأخير له فيختار مرفوعا ثبت إن وھذا

 في رخصوا أنھم وعكرمة والقاسم وسالم عطاء عن ويذكر المطلق النھي عن سبب له ما تخصيص على هللا شاء إن وسندل
 وكان بالتوبة البشرى سمع حين الفجر صالة بعد للشكر سجد أنه مالك بن كعب عن وثابت العصر وبعد الصبح بعد السجود
  سلم و عليه هللا صلى النبي زمان في ذلك

  باب

 ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا الخطمي إسحاق بن موسى أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 3599
 عبد أبو وكان السجدة حم من اآليتين بآخر يسجد كان أنه  عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء ثنا فضيل بن

  منھما باألولى يسجد مسعود بن يعني الرحمن

  الكعبة في الصالة باب

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 3600
 طلحة بن وعثمان وأسامة بالل ومعه الكعبة دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن مالك أنبأ الشافعي

 أعمدة وثالثه يمينه عن وعمودا يساره عن عمودا جعل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صنع ما بالال فسألت عمر بن قال
 ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري هروا أعمدة ستة على يومئذ البيت وكان قال صلى ثم وراءه
 لنا وقال البخاري قال الموضعين أحد في الشافعي قاله وكذلك يساره عن عمودين وقال مالك عن يحيى بن يحيى عن مسلم

  الصحيح وھو مالك عن بكير بن قاله وكذلك الشيخ قال يمينه عن عمودين وقال مالك حدثني إسماعيل

 نافع عن مالك ثنا بكير بن يحيى ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرناه -  3601
 بن وبالل الحجبي طلحة بن وعثمان زيد بن وأسامة ھو الكعبة دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن هللا عبد عن
 فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صنع ماذا خرج حين بالال فسألت عمر بن هللا عبد قال فيھا ومكث عليه فأغلقھا رباح
 قاله وكذلك صلى ثم أعمدة ستة على يومئذ البيت وكان وراءه أعمدة وثالثة يمينه عن وعمودين يساره عن عمودا جعل

 يساره عن وعمودا يمينه عن دينعمو ترك وقال مالك عن مھدي بن الرحمن عبد ورواه عنه الروايتين إحدى في القعنبي
 بن القاسم أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا أذرع ثالثة القبلة وبين وبينه صلى ثم خلفه اعمدة وثالثة
  فذكره مالك عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا سنان بن أحمد ثنا زكريا

 الحسن بن إسحاق ثنا كتابه أصل من عليه قرأت فيما الفقيه إسحاق نب بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3602
 أسامة مردف وھو الفتح عام سلم و عليه هللا صلى النبي أقبل  قال عمر بن عن نافع عن فليح ثنا النعمان بن سريج ثنا الحربي
 له ففتح بالمفتاح فجاءه بمفتاح تناأي لعثمان قال ثم البيت عند أناخ حتى الحجبي طلحة بن وعثمان بالل ومعه القصواء على
 الناس وابتدر خرج ثم طويال نھارا فمكث الباب عليھم أغلقوا ثم وعثمان وبالل وأسامة سلم و عليه هللا صلى النبي فدخل الباب

 المقدمين العمودين بين صلى قال سلم و عليه هللا صلى النبي صلى أين له فقلت الباب وراء قائما بالال فوجدت فسبقتھم الدخول
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 الذي بوجھه فاستقبل ظھره خلف البيت باب وجعل المقدم الشطر من العمودين بين صلى شطرين أعمدة ستة على البيت وكان
 رواه حمراء مرمرة فيه صلى الذي المكان وعند صلى كم أسأله أن ونسيت قال الجدار وبين بينه والبيت تلج حين يستقبلك
  يجسر عن محمد عن الصحيح في البخاري

 مھران بن إسماعيل بن محمد ثنا السجستاني عبدوس بن أحمد الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  3603
  عمر بن أن نافع أخبرني قال عقبة بن موسى ثنا النمري سليمان بن الفضيل ثنا الجحدري مسعود بن إسماعيل مسعود أبو ثنا
 وجھه قبل الذي الجدار وبين بينه يكون حتى فيمشي ظھره قبل الباب ويجعل يدخل ينح وجھه قبل مشى الكعبة دخل إذا كان
 أحد على وليس فيه صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن بالل أخبره الذي المكان يتوخى يصلي أذرع ثالثة من قريب
  موسى عن ضمرة أبي عن نذرالم بن إبراھيم عن الصحيح في البخاري رواه شاء البيت نواحي أي من يصلي أن بأس

 أحمد ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا النيسابوري عبدان بن محمد بن سعيد عثمان أبو أخبرنا -  3604
 بن ومحمد نعيم بن ومحمد سلمة بن أحمد ثنا حمشاذ بن علي حدثني قال الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الليث ثنا يونس بن

 ھو البيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دخل  قال أبيه عن سالم عن شھاب بن عن سعد بن الليث ثنا قتيبة ثنا قالوا شاذان
 رسول فيه صلى ھل فسألته بالال فلقيت ولج من أول كنت فتحوا فلما عليھم فأغلقوا طلحة بن وعثمان وبالل زيد بن وأسامة

  سعيد بن قتيبة عن جميعا ومسلم البخاري رواه اليمانيين العمودين ينب صلى نعم قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 قال سيف ثنا نعيم أبو ثنا غالب بن محمد ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو أخبرنا - 3605
 فأجد فأقبلت قال الكعبة دخل قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ھذا  له فقيل منزله في عمر بن أتى يقول مجاھدا سمعت
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى ھل بالل يا فقلت قائما الباب على بالال وأجد خرج قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 صحيحال في البخاري رواه الكعبة وجه في ركعتين فصلى خرج ثم ركعتين األسطوانتين بين قال أين فقلت نعم فقال الكعبة في
 رواية اتفقت وقد ركعتين الكعبة في صلى أنه وفيه نعيم أبي عن أيضا رواه قد ويقال سليمان بن سيف عن يحيى عن مسدد عن
 صلى كم يسأله أن نسي أنه عمر بن عن نافع عن وغيرھم عون وابن سليمان بن وفليح عمر بن هللا وعبيد السختياني أيوب
 يسأله لم ألنه عليھما زاد عما وسكت صالة يكون ما أقل عن أخبر يكون أن فيحتمل ركعتين فيھا صلى أنه الحديث ھذا وفي
  بالال

 أبي بن يزيد عن جرير ثنا حرب بن زھير ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري على أبو أخبرنا وقد - 3606
 عليه هللا صلى هللا رسول صنع كيف عنه هللا رضي الخطاب بن لعمر قلت  قال صفوان بن الرحمن عبد عن مجاھد عن زياد
  ركعتين صلى قال الكعبة دخل حين سلم و

 عن شعبة ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا أحمد بن جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 3607
 فال ذلك عن ينھاك من وسيأتي الكعبة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  يقول عمر بن سمعت قال الحنفي سماك
  عباس بن يعني تطعه

 ح بكر بن محمد أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد أنبأ إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3608
  قال جريج بن أنبأ بكر بن محمد اثن ربعي بن معمر بن محمد ثنا بحر بن سھل بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد وأخبرني قال
 يقول سمعته ولكني دخوله عن ينھى يكن لم فقال بدخوله تؤمروا ولم بالطواف أمرتم إنما يقول عباس بن أسمعت لعطاء قلت

 خرج فلما خرج حتى فيه يصل ولم كلھا نواحيه في دعا البيت دخل لما سلم و عليه هللا صلى النبي أن زيد بن أسامة أخبرني
 عن الصحيح في مسلم رواه البيت من قبلة كل في قال زواياھا في نواحيھا ما قلت القبلة ھذه وقال ركعتين البيت قبل في ركع

 شاھد صلي قال من هللا رحمه الشافعي قال تقدم كما جريج بن عن الرزاق عبد حديث من البخاري وأخرجه إبراھيم بن إسحاق
 بن عمر عن أيضا روينا وقد الشيخ قال عندنا الثابتة الحجة ھذه وكانت اللب بقول فأخذنا بشاھد ليس يصل لم قال ومن

  الحجبي طلحة بن عثمان عن وروي الحجبي طلحة بن عثمان بن شيبة عن ذلك وروي عنه هللا رضي الخطاب
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 بن ھشام عن مةسل بن حماد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 3609
 إرسال وفيه سلمة بن حماد به تفرد الكعبة في صلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  طلحة بن عثمان عن أبيه عن عروة
  وعثمان عروة بين

 العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ عمر بن علي أنبأ األصبھاني الفقيه محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا وقد -  3610
 صلى النبي دخل  قال عمر بن هللا عبد عن جعدة بن يحيى عن خالد بن عكرمة عن ليلي أبي بن عن خالد ثنا بقية بن وھب ثنا
 نعم قال صلى ھل بالال فسألت دخل الغد كان فلما قال ال قال صلى ھل لبالل فقلت خلفه وبالل خرج ثم البيت سلم و عليه هللا

  يمينه عن الثانية لساريةا وجعل الجذعة استقبل ركعتين صلى

 بن يحيى ثنا الصفار حرب أبي بن عيسى ثنا إسماعيل بن الحسين ثنا عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  3611
 رسول دخل  قال عباس بن عن جبير بن سعيد حدثني قال ثابت أبي بن حبيب حدثني قال القاسم بن الغفار عبد عن بكير أبي
 ثم القبلة ھذه قال ثم ركعتين والحجر الباب بين فصلى خرج ثم ركعتين الساريتين بين فصلى البيت سلم و عليه هللا صلى هللا
 دخله سلم و عليه هللا صلى أنه على داللة ففيھما صحتا إن الروايتان وھاتان يصل ولم خرج ثم يدعو فيه فقام أخرى مرة دخل
 ناف وھو أسامة عن ثبت مما أولى مثبت وھو بالل عن ثبت وما نظرا ديثينالح ثبوت في أن إال مرة وترك مرة فصلى مرتين
  غيره بالل ومع

 بن العالء الحسن أبو وأخبرنا ح الحسين بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد -  3612
 يحيى بن يحيى ثنا قاال الذھلي على بن إبراھيم ثنا بشر بن أحمد بن بشر بن سھل أبو أنبأ بھا المھرجاني سعيد أبي بن محمد
 يعطھن لم خمسا أعطيت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن الفقير يزيد عن سيار عن ھشيم أنبأ
 لي وجعلت قبلي ألحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت وأسود أحمر كل إلي وبعثت خاصة قومه إلى يبعث نبي كل كان قبلي أحد

 وأعطيت شھر مسيرة يدي بين بالرعب ونصرت كان حيث صلى الصالة أدركته رجل وأيما ومسجدا وطھورا طيبة األرض
  ھشيم عن وغيره سنان بن محمد عن البخاري ورواه وغيره يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه الشفاعة

  الكعبة ظھر على الصالة عن النھي باب

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو المزكي إبراھيم بن يحيى زكريا أبو ناأخبر -  3613
 نافع عن الحصين بن داود عن األنصاري جبيرة بن زيد عن أيوب بن يحيى أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر ثنا
 والمجزرة المقبرة مواطن سبعة في الصالة عن سلم و عليه هللا لىص هللا رسول نھى  قال عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد عن

 بكر أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن محمد أبو وحدثنا اإلبل ومواطن تعالى هللا بيت وظھر الطريق ومحجة والحمام والمزبله
 بن زيد به تفرد بمثله فذكره أيوب بن يحيى ثنا المقرئ يزيد بن هللا عبد ثنا الھاللي الحسن بن علي ثنا القطان الحسين بن محمد
  جبيرة

 سمعت قال الراوساني هللا عبد أبو أخبرني حامد بن أحمد بن محمد الحسين أبو ثنا المھراني سھل أبو أخبرنا وقد - 3614
 فعنا عن العمري هللا عبد عن الحديث ھذا وروي الحديث منكر الحصين بن داود عن جبيرة أبو جبيرة بن زيد يقول البخاري

 عباس بن عن روينا وقد عيسى أبو قال أعلم وهللا أشبه داود وحديث سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر عن عمر بن عن
  القبلة ھذه وقال ركعتين البيت قبل في صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  زيد بن أسامة عن

  الصالة من ترك ما يقضي المرتد أن على الدليل باب

 ثنا خالد بن ھدبة ثنا حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو ناأخبر - 3615
 إال لھا كفارة ال ذكرھا إذا فليصلھا صالة نسي من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن قتادة ثنا ھمام
  ھمام عن نعيم أبي عن البخاري وأخرجه ھدبة عن الصحيح في مسلم اهرو لذكرى الصالة أقم قتادة قال ذلك
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  الشكر وسجود السھو سجود أبواب جماع

  فيھا بالسھو المرء صالة تبطل ال باب

 جعفر وأبو الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن على الحسين أبو أخبرنا -  3616
 بن عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن مسعر عن عبيد بن محمد ثنا نصر بن سعدان ثنا قاال لرزازا عمرو بن محمد
 إلى ذلك أحرى فلينظر صالته في شك فأيكم تنسون كما أنسى بشر أنا إنما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود
 بن منصور عن آخر وجه من البخاري وأخرجه كدام بن مسعر حديث من مسلم أخرجه سجدتين ويسجد عليه فليتم الصواب
  المعتمر

 على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا اإلمام نصر بن محمد ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3617
 قام إذا أحدكم إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شھاب بن عن مالك
 في مسلم رواه جالس وھو سجدتين فليسجد ذلك أحدكم وجد فإذا صلى كم يدري ال حتى عليه فلبس الشيطان جاءة يصلي

  مالك عن يوسف بن هللا عبد عن البخاري ورواه يحيى بن يحيى عن الصحيح

 يحيى عن ھشام ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 3618
 حتى ضراط له الشيطان أدبر بالصالة نودي إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن
 يقول حتى نفسه وبين المرء بين يخطر حتى أقبل التثويب قضي فإذا أدبر بھا ثوب فإذا أقبل النداء قضي فإذا النداء يسمع ال

 في البخاري رواه جالس وھو سجدتين فليسجد أربعا أو ثالثا صلى أحدكم يدر لم فإذا يذكر يكن لم لما كذا أذكر كذا أذكر
  ھشام عن آخر وجه من مسلم وأخرجه ھشام عن فضالة بن معاذ عن الصحيح

  أربعا أو ثالثا صلى يدر فلم صالته في شك من باب

 العقبي الحارث بن الفضل بن العباس بن حمزة أنبأ المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى يازكر أبو أخبرنا -  3619
 عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن بالل بن سليمان ثنا داود بن موسى ثنا الدوري حاتم بن محمد بن عباس ثنا ببغداد
 فليطرح أربعا أم ثالثا صلى كم يدر فلم صالته في أحدكم شك إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي
 األربع تمام صلى وإن شفعا كانتا خمسا ھي كان فإن يسلم أن قبل جالس وھو سجدتين وليسجد استيقن ما على وليبن الشك
  داود بن موسى عن خلف أبي بن أحمد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه للشيطان ترغيما كانتا

 بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيرھما القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو برناأخ - 3620
 بن عطاء عن حدثھم أسلم بن زيد أن سعد بن وھشام قيس بن وداود أنس بن مالك أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن

 ركعة فليصل فليقم أربعا أو ثالثا صلى كم يدري فال الصالة في أحدكم كش إذا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  يسار
 رابعة كانت وإن السجدتين بھاتين شفعھا خامسة صلى التي الركعة كانت فإن السالم قبل جالس وھو سجدتين ليسجد ثم

 وھب بن عن وغيره نيالخوال نصر بن بحر رواه ھكذا الخدري سعيد أبا به بلغ ھشاما أن إال للشيطان ترغيم فالسجدتان
  قيس بن لداود الوصل فجعل وھب بن عمه عن وھب بن الرحمن عبد بن أحمد ورواه

 الرحمن عبد بن أحمد ثنا إسحاق بن بكر أبو حدثني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرناه -  3621
 الصحيح في مسلم رواه  الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن قيس بن داود ثنا قال عمى ثنا وھب بن
 سليمان مع أسلم بن زيد عن جماعة الحديث وصل وقد أصح كأنھا نصر بن بحر ورواية وھب بن الرحمن عبد بن أحمد عن
  سعد بن وھشام بالل بن

 زياد بن علي بن الحسن أنبأ إسحاق بن حمدأ بكر أبو الشيخ ثنا إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  3622
 هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد ثنا سلمة أبي بن العزيز عبد ثنا سليمان بن سعيد ثنا



26 

 

 جالس وھو السھو سجدتي ذلك بعد يسجد ثم ركعة ويصلي فليتم أربعا أم صلى ثالثا أحدكم يدر لم إذا  سلم و عليه هللا صلى
 سليمان بن وفليح عجالن بن محمد رواه وبمعناه للشيطان ترغيما كانت أربعا كانت وإن صالته شفعت خمسا صالته كانت فإن

  موصوال أسلم بن زيد عن مطرف بن ومحمد

 بن وسعيد يالدمشق عمرو بن الرحمن عبد زرعة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3623
 بن مولى كريب عن مكحول عن إسحاق بن محمد ثنا الوھبي خالد بن أحمد ثنا قاال موضعين في فرقھما التنوخي عثمان
 و عليه هللا صلى النبي من سمعت ھل عباس بن يا فقال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر إلى جلست  قال عباس بن عن عباس
 صلى هللا رسول من المؤمنين أمير يا أنت سمعت وما قلت فيه به أمر ما نقص أم زادأ يدر فلم صالته نسي إذا الرجل في سلم
 أنتما فيما فقال عوف بن الرحمن عبد جاء إذ عنه سألت وال شيئا فيه منه سمعت ما وهللا ال قال ذلك في شيئا سلم و عليه هللا

 صلى النبي من ذلك سمعت لقد عندي لكن الرحمن عبد قال علما عنده أجد فلم وكذا كذا عن الفتى ھذا سألت فقال عمر فأخبره
 في أحدكم شك إذا يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال سمعت فماذا الرضا العدل عندنا فأنت عمر فقال سلم و عليه هللا

 واألربع الثالث في شك وإذا اثنتين فليجعلھا والثالث االثنتين في شك وإذا واحدة فليجعلھما والثنتين الواحدة في فشك صالته
 بن إسحاق بن محمد عن الجماعة رواه وبمعناه يسلم ثم يسلم أن قبل سجدتين يسجد الزيادة في الوھم يكون حتى ثالثا فليجعلھا
 بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا كما إسحاق بن محمد عن علية بن إبراھيم بن إسماعيل ورواه يسار
 عن إسحاق بن محمد ثنا إبراھيم بن إسماعيل ثنا السقطي عبيدة أبو الفضل بن الفضل ثنا علي بن ھشام ثنا رالصفا عبيد

 شيئا ذلك في سمعت ما فقلت قال صلى كم يدر فلم صالته في يسھو الرجل فتذاكرنا عمر عند كنا قال عباس بن عن مكحول
 عبد قال صلى كم يدري فال صالته في يسھو الرجل قلنا أنتم فيم فقال عوف بن الرحمن عبد جاء إذ كذلك نحن فبينا قال

 الزيادة في السھو فليجعل أربعا أو ثالثا أو ثنتين يدر فلم الرجل سھا إذا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت الرحمن
 لكن قال ال قلت لك أسنده ھل لي فقال الحديث ھذا في فذاكرته هللا عبد بن حسين فلقيت إسحاق بن محمد قال سجدتين وليسجد
 ورواه الحديث بھذا بمثله سلم و عليه هللا صلى النبي عن عوف بن الرحمن عبد عن عباس بن عن كريب عن مكحول حدثني

 شاھدا له أن إال ضعيف وھو هللا عبد بن لحسين الحديث وصل فصار علية بن رواية بمعنى إسحاق بن محمد عن المحاربي
  مكحول حديث من

 أحمد ثنا األصبھاني الشيخ بأبي المعروف جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  3624
 أبيه عن ثوبان بن ثابت بن الرحمن عبد ثنا الحراني واقد بن هللا عبد ثنا سيف بن سليمان ثنا عاصم أبي بن يعني عمرو بن
 صلى النبي عن عوف بن الرحمن عبد عن إسحاق بن عن كريب عن مكحول عن حاقإس بن رواية نحو  فذكره مكحول عن
  عباس بن عن آخر وجه من وروي موصوال كذلك مكحول عن يزيد بن ثور عن أيضا وروي سلم و عليه هللا

 محمد بن لعباسا ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 3625
 كنت  قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن المكي إسماعيل ثنا األنصاري هللا عبد بن محمد ثنا الدوري
 صلى هللا رسول من سمعته حديثا أحدثكم أال فقال عنه هللا رضي عوف بن الرحمن عبد علينا فأتى الصالة من شيئا عمر أذاكر
 النقصان من شك في أحدكم كان إذا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لسمعت هللا شھادة أشھد قال بلى قلنا سلم و عليه هللا
 أيضا ورواه المكي مسلم بن إسماعيل عن المبارك بن هللا عبد رواه وكذلك الزيادة من شك في يكون حتى فليصل صالته في
  الزھري عن حسين بن سفيان عن روي كوكذل الزھري عن السقاء كثير بن بحر عن الوليد بن بقية

 أبي بن حازم بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا العباس ألبي الكبير الفوائد في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3626
 في أحدكم شك إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن قتادة عن عروبة أبي بن يعني سعيد أنبأ جعفر أنبأ غرزة
 بن يعني سعيد األصل في كان وكذا عوف بن ھو ھذا جعفر اليقين على وليبن الشك فليلق ثالثا أو صلى اثنتين يدر فلم صالته
  أعلم وهللا عروبة أبي
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 حدثني أويس أبي بن إسماعيل ثنا إسحاق بن إسماعيل أنبأ زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 3627
 إسماعيل أبو ثنا قاال وغيره القاضي أحمد بن مكرم أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح محمد بن عمر عن سليمان عن أخى
 بن زيد بن محمد بن عمر عن بالل بن سليمان عن أويس أبي بن بكر أبو ثنا بالل بن سليمان بن أيوب ثنا إسماعيل بن محمد
 يدري فال أحدكم صلى إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن عمر بن هللا عبد
 في أنس بن مالك وقفه وقد ثقات رواته سجدتين يسجد ثم وسجودھا ركوعھا يحسن ركعة فليركع أربعا أم ثالثا صلى كم

  الموطأ

 بن يحيى ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد أخبرنا - 3628
 فليتوخ صالته في أحدكم شك إذا  يقول كان عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن زيد بن محمد بن عمر عن مالك ثنا بكير
 كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك ثنا قال وبإسناده جالس وھو سجدتين يسجد ثم فليصله صالته من نسي أنه يظن الذي
 بن عفيف عن مالك ثنا قال وبإسناده فليصله صالته من نسي أنه يظن الذي أحدكم ليتوخ يقول الصالة في النسيان عن سئل إذا

 فال صالته في يشك الذي عن األحبار وكعب العاص بن عمرو بن هللا عبد سألت قال إنه يسار بن عطاء عن السھمي عمرو
  صلى إذا سجدتين وليسجد أخرى ركعة فليصل فليقم قاال فكالھما أربعا أم صلى أثالثا يدري

  التسليم قبل الصالة من النقص في السھو سجود باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 3629
 بن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو بأأن الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى  قال بحينة بن مالك بن هللا عبد عن األعرج الرحمن عبد عن شھاب بن عن أنس

 جالس وھو سجدتين فسجد كبر تسليمه ونظرنا صالته قضى فلما معه الناس فقام يجلس ولم قام ثم الصلوات بعض من ركعتين
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه سلم ثم التسليم قبل

 أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو أخبرنا -  3630
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال بحينة بن هللا عبد عن األعرج ھرمز بن الرحمن عبد عن لزھريا عن معمر
 أن قبل سجدتين فسجد يسلم أن أي تسليمه انتظرنا صالته آخر في كان فلما يجلس فلم الركعتين في فقام العشاء صالتي إحدى
  سلم ثم يسلم

 بن عثمان بن يحيى ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا -  3631
 بن محمد أن حدثه فاطمة مولى العجالن عن بكير عن الحارث بن عمرو عن مضر بن بكر ثنا الجھني صالح أبو ثنا صالح
 فلما يجلس فلم جلوس وعليه قامف فنسي بھم صلى عنه هللا رضي سفيان أبي بن معاوية أن  أبيه عن حدثه عثمان مولى يوسف
 قال رأيي وھو أبي قال صنع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ھكذا قال ثم السالم قبل سجدتين سجد صالته آخر في كان
 وھو التسليم قبل ثنتين من وقام الزبير بن سجدھما وكذلك السجستاني داود أبو قال الجھني عامر بن عقبة فعله وكذلك الشيخ
  الزبير بن هللا عبد عن فيه أختلف قد الشيخ قال الزھري قول

  التسليم بعد الصالة في الزيادة في السھو سجود باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 3632
 بن داود عن مالك عن سعيد بن قتيبة ثنا سفيان بن الحسن ثنا هللا عبد بن بكر أبو يأخبرن الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك

 صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا صلى  يقول ھريرة أبا سمعت قال أحمد أبي بن مولى سفيان أبي عن الحصين
 يكن لم ذلك كل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال نسيت أم الصالة أقصرت فقال اليدين ذو فقام ركعتين في فسلم العصر
 يا نعم قالوا اليدين ذو أصدق فقال الناس على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأقبل هللا رسول يا ذلك بعض كان قد فقال

 ولم تيبةق حديث لفظ جالس وھو السالم بعد سجدتين سجد ثم الصالة من بقى ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتم هللا رسول
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 سعيد بن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه التسليم بعد جالس وھو سجدتين سجد ثم وقال يكن لم ذلك كل قوله الشافعي يذكر
  بمعناه ھريرة أبي عن سيرين وابن سلمة أبي حديث من البخاري وأخرجه

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا يرھماوغ المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو يوسف بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا - 3633
 عمران عن المھلب أبي عن قالبة أبي عن الحذاء خالد عن الثقفي الوھاب عبد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب

 بسيط رجل الخرباق فقام الحجرة فدخل قام ثم العصر من ركعات ثالث في سلم و عليه هللا صلى النبي سلم  قال حصين بن
 ثم سلم ثم ترك كان التي الركعة تلك فصلى فأخبر فسأل رداءه يجر مغضبا فخرج الصالة أقصرت هللا رسول يا فنادى اليدين
  الثقفي عن إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه سلم ثم سجدتين سجد

 وعثمان بكر وأبو عمر بن هللا عبيد ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 3634
 بن عثمان ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا ح الحميد عبد بن جرير ثنا قالوا شيبة أبي بن أنبأ
 فال إبراھيم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  هللا عبد قال قال علقمة عن إبراھيم عن منصور عن جرير ثنا شيبة أبي

 رجله فثنى قال وكذا كذا صليت قالوا ذاك وما قال شيء الصالة في أحدث هللا رسول يا له قيل سلم فلما نقص أم أزاد أدري
 أنا إنما ولكن به أنبأتكم شيء الصالة في حدث لو إنه فقال بوجھه علينا أقبل أنفتل فلما سلم ثم سجدتين بھم فسجد القبلة وأستقبل
 سجدتين ليسجد ثم ليسلم ثم عليه فليتم الصواب فليتحر صالته في أحدكم شك وإذا فذكروني نسيت فإذا تنسون كما ىأنس بشر
 إبراھيم بن إسحاق وعن شيبة أبي ابني وعثمان بكر أبي عن مسلم ورواه شيبة أبي بن عثمان عن الصحيح في البخاري رواه
  ھؤالء عن األئمة من وغيره البخاري أثبته وقد التسليم لفظ يثبت لم أنه إال

  جرير أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا منصور بن يحيى جدي أنبأ طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 3635
 وقال القبلة وأستقبل قوله يذكر ولم بوجھه القوم على أقبل سلم فلما نقص أو فزاد صالة صلى قال أنه إال بنحوه الحديث فذكر
 بن منصور عن خالد بن ووھيب الحجاج بن وشعبة الثوري سفيان أيضا وحفظه السھو سجدتي سجد سلم فإذا آخره في

 وكلمة التسليم لفظ يذكروا فلم منصور عن الصمد عبد بن العزيز وعبد عياض بن وفضيل كدام بن مسعر ورواه المعتمر
 التحري كلمة وال اللفظة ھذه يذكروا فلم األعمش مھران بن وسليمان عتيبة بن الحكم منھم إبراھيم عن جماعة ورواه التحري
 بن إبراھيم يحفظه لم ما وحفظ الفقيه النخعي يزيد بن إبراھيم غير وھو يذكرھما فلم علقمة عن النخعي سويد بن إبراھيم ورواه
 إبراھيم فوافق مسعود بن عن يزيد بن األسود ورواه خمسا صلى فقال النقصان أو الزيادة من عنه الحكم رواية غير في يزيد
 إال السالم في ذلك بخالف مسعود بن عن روي وقد أعلم تعالى وهللا اللفظتين يذكر ولم خمسا صلى أنه في علقمة عن سويد بن
  نظر صحته في أن

 أبي نع خصيف عن سلمة بن محمد ثنا النفيلي ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري على أبو أخبرناه -  3636
 على ظنك وأكثر أربع أو ثالث في فشككت صالة في كنت إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن أبيه عن هللا عبد بن عبيدة
 عن الواحد عبد رواه وكذا داود أبو قال تسلم ثم أيضا تشھدت ثم تسلم أن قبل جالس وأنت سجدتين سجدت ثم تشھدت أربع

 من باب يسندوه ولم الحديث متن في الكالم في وأختلفوا وإسرائيل وشريك سفيان أيضا الواحد عبد ووافق يرفعه ولم خصيف
  اإلطالق على التسليم بعد يسجدھما قال

 بن يعني حجاج ثنا األزرق الفرج بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 3637
 عن حجاج ثنا إبراھيم بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو اوأخبرن ح جريج بن قال قال محمد
 أن جعفر بن هللا عبد عن الحارث بن محمد بن عتبة عن أخبره شيبة بن مصعب أن مسافع بن هللا عبد أخبرني قال جريج بن

 أبي حديث أن إال به بأس ال اإلسناد ھذا يسلم أن بعد نسجدتي فليسجد صالته في شك من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  أعلم وهللا نذكره ما على ھريرة وأبي عوف بن الرحمن عبد حديث ومعه منه إسنادا أصح الخدري سعيد
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 بن عمرو ثنا السكري الحسن بن علي ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 3638
 جبير بن الرحمن عبد عن العنسي يعني زھير عن الكالعي يعني عبيد بن هللا عبد ثنا عياش بن إسماعيل ثنا لحمصيا عثمان
  يسلم ما بعد سجدتان سھو لكل  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ثوبان عن أبيه عن نفير بن يعني

 بن عثمان عن نافع بن والربيع عثمان بن عمرو ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 3639
 يعني زھير وقال عثمان بن عمرو غير أبيه عن يذكر لم أنه إال بنحوه  فذكره حدثھم عياش بن أن مخلد بن وشجاع شيبة أبي
 هللا صلى بيالن على السھو من عدد اجتماع في وغيرھما وعمران ھريرة أبي وحديث ضعف فيه إسناد وھذا العنسي سالم بن
  أعلم وهللا ھذا يخالف السجدتين على اقتصاره تم سلم و عليه

 أنبأ ھارون بن يزيد ثنا الجشمي عمر بن هللا عبيد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه - 3640
 أتم فلما ومضى هللا سبحان قال هللا نسبحا قلنا الركعتين في فنھض المغيرة بنا صلى  قال عالقة بن زياد عن المسعودي
 داود أبو قال صنعت كما يصنع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال أنصرف فلما السھو سجدتي سجد وسلم صالته
 وفي معاوية رواية ومعه ھذا من أصح بحينة بن وحديث الشيخ قال يرفعه المغيرة عن الشعبي عن ليلى أبي بن رواه وكذلك
  أعلم وهللا السالم قبل سجدھما سلم و عليه هللا صلى النبي أن حديثھما

   منسوخا صار بعده السجود أن زعم ومن والنقصان الزيادة في السالم قبل يسجدھما قال من باب

 بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن القعنبي ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 3641
 وليسجد ركعة فليصل أربعا أو ثالثا صلى كم يدر فلم صالته في أحدكم شك إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن يسار

 للشيطان ترغيم فالسجدتان رابعة كانت وإن بھاتين شفعھا خامسة صلى التي الركعة كانت فإن التسليم قبل جالس وھو سجدتين
 روي وقد موصوال سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن سعد بن وھشام لبال بن سليمان حديث من رويناه وقد
  موصوال أيضا مالك حديث من

 الدمشقي يوسف بن عمير بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو أنبأ الحافظ أحمد بن عمر حازم أبو أخبرناه - 3642
 أسلم بن زيد عن ھو أخبرنا ما أنس بن مالك وتأول قال مسلم بن الوليد ثنا السلمي الحكم بن يعني وزير بن محمد ثنا بدمشق
 يدري فال صالته في أحدكم شك إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن
 وأن السجدتين بھاتين أشفعھا ترو كانت فأن يسلم أن قبل سجدتين ليسجد ثم اليقين على وليبن الشك فليلق أربعا أم صلى أثالثا
  للشيطان ترغيم فالسجدتان شفعا كانت

 الوھبي خالد بن أحمد ثنا الدمشقي زرعة أبو ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 3643
 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر إلى جلست  قال عباس بن عن عباس بن مولى كريب عن مكحول عن إسحاق بن محمد ثنا

 شك إذا يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال عوف بن الرحمن عبد عن وفيه هللا عبد أبي عن مضى كما الحديث فذكر
 الثالث في شك وإذا اثنتين فليجعلھا والثالث االثنتين في شك وإذا واحدة فليجعلھا والثنتين الواحدة في فشك صالته في أحدكم
  يسلم ثم يسلم أن قبل سجدتين ويسجد الزيادة في الوھم يكون حتى ثالثا يجعلھافل واألربع

 أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح الواحد عبد بن عبيد ثنا سلمان بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3644
 ھريرة أبي عن سلمة أبي عن شھاب بن عن الليث ناث بكير بن يحيى ثنا قاال ملحان وابن شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن
 وجد فإذا صلى كم يدري ال حتى عليه فيلبس صالته في أحدكم الشيطان يأتي  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال إنه

 أنس نب مالك رواه وكذلك سعد بن الليث عن وغيره قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه جالس وھو سجدتين فليسجد ذلك أحدكم
  فيه فزاد الزھري عن يسار بن إسحاق بن ومحمد الزھري أخى بن ورواه راشد بن ومعمر عيينة بن وسفيان
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 إبراھيم بن يعني يعقوب ثنا يعقوب أبي بن حجاج ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  3645
  التسليم قبل جالس وھو زاد بإسناده الحديث ھذاب  مسلم بن محمد عن الزھري أخى بن ثنا سعد بن

 محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  3646
 هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن إسحاق بن محمد أنبأ ھارون بن يزيد ثنا قاال علي بن ونصر بكر أبي بن
  ليسلم ثم جالس وھو سجدتين فليسجد نقص أم أزاد يدر فلم أحدكم صلى إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه

 حدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا حجاج ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 3647
  آخر إسناد فيه إسحاق والبن يسلم ثم يسلم أن قبل سجدتين فليسجد وقال بإسناده  الزھري مسلم بن محمد

 األشعث بن سليمان بن هللا عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرناه - 3648
 قال إبراھيم بن يعقوب عمي ثنا سعد بن هللا عبيد ثنا قالوا بكر أبي بن محمد بن وأحمد مخلد بن ومحمد إسماعيل بن والحسين

 بن صفوان بن سلمة ثنا إسحاق بن عن أبي ثنا إبراھيم بن يعقوب ثنا الطوسي منصور بن محمد ثنا إسماعيل بن الحسين وثنا
 أذن إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزرقي ثم األنصاري سلمة
 فإذا ضراط وله المسجد من خرج المؤذن أقام فإذا رجع المؤذن سكت فإذا حصاص له المسجد من الشيطان خرج ذنالمؤ
 أحدكم ذلك وجد فإذا نقص أو صالته في أزاد يدري ال نفسه وبين بينه فيدخل صالته في المسلم المرء يأتي حتى رجع سكت
 دون سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن واألوزاعي الدستوائي شامھ ورواه يسلم ثم يسلم أن قبل جالس وھو سجدتين فليسجد
  فذكرھا يحيى عن عمار بن عكرمة ورواه الزيادة ھذه

 بن عمر ثنا الرومي بن هللا عبد ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3649
 عنه هللا رضي ھريرة أبو حدثني قال الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني قال كثير أبي نب يحيى ثنا عمار بن عكرمة ثنا يونس
 رواه وكذلك يسلم ثم جالس وھو سجدتين فليسجد نقص أو أزاد يدر فلم أحدكم سھا إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 النبي عن الخدري سعيد أبي عن يسار بن اءعط عن الثانية للرواية موافق ذلك وكل يونس بن عمر عن مرزوق بن محمد
  سلم و عليه هللا صلى

 ثنا أسمع وأنا مكرم بن الحسن على قرئ قال النجاد سلمان بن أحمد أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 3650
 اثنتين في قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  بحينة بن عن ھرمز بن الرحمن عبد عن سعيد بن يحيى أنبأ ھارون بن يزيد
  يسلم ثم يسلم أن قبل السھو سجدتي سجد ثم صالته قضى حتى يرجع لم قائما أعتدل فلما العصر أو الظھر من

 ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا بھمذان التمار قرقوب بن أحمد بن علي الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا -  3651
 و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى  قال بحينة بن هللا عبد عن األعرج عن الزھري عن ذئب أبي بن ثنا إياس أبي بن آدم
 أن قبل فسجد كبر تسليمه الناس وأنتظر صالته قضى فلما صالته في فمضى يجلس أن قبل األوليين الركعتين في فقام سلم
 أوجه من مسلم وأخرجه إياس أبي بن آدم عن الصحيح في خاريالب رواه وسلم رأسه رفع ثم فسجد كبر ثم رأسه رفع ثم يسلم
 ھو واألعرج ثبوته في يشك ال ثابت حديث فھو األعرج عن األنصاري سعيد بن يحيى حديث من وأخرجاه الزھري عن آخر
 وأمه شنوءة أزد من القشب بن مالك بن هللا عبد ھو بحينة بن هللا وعبد المدينيين ثقات من األعرج ھرمز بن الرحمن عبد
  هللا عبد بن علي ابنه عنه روي البخاري قال المديني بن هللا عبد بن علي عن البخاري ذكره المطلب بن الحارث بنت بحينة

 فذكره  البخاري ثنا فارس بن أحمد أبو ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم أنبأ الفارسي إبراھيم بن محمد بذلك أخبرنا -  3652
 عن غيره ھذا روي وقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بصحبة معروف بحينة بن القديم في هللا رحمه فعيالشا قال علي عن

 أبي بن معاوية عن مضى فيما ورويناه الشافعي رواه قد الشيخ قال بحينة بن لرواية موافقا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عن معمر عن مازن بن مطرف عن القديم في الشافعي وروى بمعناه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي سفيان
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 حرملة رواية في أيضا وذكره السالم قبل األمرين وآخر وبعده السالم قبل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سجد قال الزھري
  قوى غير مازن بن ومطرف الصحابة من أحد إلى يسنده لم منقطع الزھري قول أن إال

 منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو خبرناأ وقد -  3653
 النبي صالة فذكر  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سليمان بن بكر وأبي سلمة أبي عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا

 ھذا في الزھري عن بلغنا الذي وھذا بعد األمور استحكمت ثم بدر قبل ذلك وكان الزھري قال ثم وسھوه سلم و عليه هللا صلى
 يسجد لم سلم و عليه هللا صلى النبي أن يزعم وكان السھو سجود له يذكر لم القصة بھذه الزھري حدث الذي أن إال المعنى
 وابن سلمة أبي عن سجدتيه يرهغ أثبت وقد تعالى هللا شاء إن نذكره ما على الشمالين ذي أو اليدين ذي يوم السھو سجدتي
  السالم قبل السھو بسجود فتواه الزھري عن ومشھور اليدين ذي يوم ھريرة أبي عن سفيان وأبي سيرين

 عبد مسھر أبو ثنا الصمد عبد بن سماك ثنا ببغداد الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3654
 العزيز عبد بن لعمر قال الزھري أن الدمشقي مھاجر بن عمرو أخيه عن مھاجر بن محمد ثنا شقيالدم مسھر بن األعلى
  السالم قبل السجدتان  هللا رحمه

  خمسا فصلى سھا من باب

 عن شعبة ثنا الوليد أبو ثنا الفضل بن عباس ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  3655
 ما قال الصالة في أزيد له فقيل خمسا الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن حكمال

 سجد وقال الوليد أبي عن الصحيح في البخاري رواه فرغ ما بعد مرة وقال جالس وھو سجدتين فسجد خمسا صليت فقالوا ذاك
  التسليم بعد إال يذكره لم ألنه وھذا سلم ما بعد سجدتين

 ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا البختري بن محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3656
 صليت قالوا ذاك وما قال الصالة في أزيد قيل سلم فلما خمسا الظھر سلم و عليه هللا صلى النبي صلى  قال نحوه بإسناده شعبة
  معاذ بن هللا عبيد عن الصحيح في مسلم رواه سجدتين جدفس خمسا

 بن يعني إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 3657
 وأخبرنا ح األعور يالنخع سويد بن إبراھيم عن يحدث هللا عبيد بن الحسن سمعت قال إدريس بن هللا عبد أنبأ الحنظلي إبراھيم

 هللا عبيد بن الحسن عن جرير ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو
 قالوا فعلت ما كال قال خمسا صليت قد شبل أبا يا القوم قال سلم فلما خمسا الظھر علقمة بنا صلى  قال سويد بن إبراھيم عن
 فسجد فأنفتل نعم قلت قال تقول أعور يا أيضا وأنت فقال خمسا صليت قد بلى فقلت غالم وأنا القوم ناحية في وكنت قال بلى

 يا فقيل بينھم القوم توشوش أنفتل فلما خمسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى هللا عبد قال قال ثم سلم ثم سجدتين
 كما أنسى مثلكم بشر أنا إنما قال ثم سلم ثم سجدتين سجد ثم فأنفتل خمسا صليت فقد قالوا ال قال الصالة في زيد ھل هللا رسول
 وعن إدريس بن هللا عبد عن نمير بن عن الصحيح في مسلم رواه جرير حديث لفظ سجدتين فليسجد أحدكم نسي فإذا تنسون
 هللا عبد عن نمير بن رواية في سجدتين فليسجد مأحدك نسي فإذا قوله جعل أنه إال عثمان حديث لفظ على شيبة أبي بن عثمان
  كتبته كما هللا عبد أبو شيخنا رواه وقد إدريس بن

 موسى بن هللا عبيد ثنا مسعود بن سعيد ثنا بمرو المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3658
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال مسعود بن هللا عبد عن أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن النھشلي بكر أبو ثنا

 فسجد أقبل ثم تنسون كما وأنسى تذكرون كما أذكر مثلكم بشر أنا إنما قال خمسا أصليت قالوا أنفتل فلما العشاء صالتي إحدى
  النھشلي بكر أبي عن سالم بن عون عن الصحيح في مسلم رواه السھو سجدتي
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 حفص ثنا نمير بن هللا عبد بن محمد ثنا سفيان بن الحسن ثنا هللا عبد بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد برناأخ - 3659
 بعد السھو سجدتي سجد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا قاال معاوية وأبو
 قد أنه أستيقن فلما فسأل الكالم بعد السھو ذكر إنما أنه وذلك الشافعي قال نمير بن عن الصحيح في مسلم رواه والكالم السالم
 بن إبراھيم رواية في ثم النخعي يزيد بن إبراھيم عن عتيبة بن الحكم حديث في بين وذلك الشيخ قال السھو سجدتي سجد سھا
  هللا عبد عن األسود رواية في ثم علقمة عن النخعي سويد

 الحارث بن منجاب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو خبرناأ وقد - 3660
 فزاد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن مسھر بن علي ثنا التميمي

 أحدكم نسي فإذا تنسون كما أنسى بشر أنا إنما فقال شيء الصالة في أزيد هللا رسول يا فقيل مني والوھم إبراھيم قال نقص أو
 بن منجاب عن الصحيح في مسلم رواه سجدتين فسجد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تحول ثم جالس وھو سجدتين فليسجد
 رواية في مضى وقد}  بشر أنا إنما{  قوله بعد كان سجوده أن هللا عبد عن األسود حديث وفي الحديث ھذا وفي الحارث
 ھذا في مضى وقد قال ما وقال القوم على أقبل ثم سلم ثم أوال سجد سلم و عليه هللا صلى أنه على دل ما إبراھيم عن منصور
  حكايته في الترتيب ترك من رواية من صحيحا يكون أن أولى وھو ذلك مثل علقمة عن سويد بن إبراھيم عن الباب

   للسھو وسجد فجلس عاد قائما يستتم أن قبل ذكر ثم اثنتين نم فقام سھا من باب

 ثنا عاصم بن أسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3661
 قال قال شعبة بن ةالمغير عن حازم أبي بن قيس عن األحمسي شبيل بن المغيرة ثنا جابر ثنا سفيان عن حفص بن الحسين
 يجلس فال قائما أستتم وأن فليجلس قائما يستتم أن قبل ذكر فإن الركعتين في اإلمام قام إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عبد ثنا الفحام الوليد بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي وأخبرنا السھو سجدتي ويسجد
 سجد فرغ فلما فجلس القوم فسبح الركعتين في فنھض بشير بن النعمان خلف صليت قال عامر عن عون بن أنبأ الوھاب
 للقيام تحرك أنه مالك بن أنس عن سعيد بن يحيى عن وروينا قائما ينتصب لم أنه على عندنا وھذا معه وسجدنا السھو سجدتي

  جالس وھو لسھوا سجدتي سجد ثم فجلس به فسبحوا العصر من الركعتين في

   للسھو وسجد يجلس لم قائما أستتم حتى يذكر فلم سھا من باب

 ح أنس بن مالك خالي حدثني أويس أبي بن ثنا علي بن الحسن أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3662
 قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا الحسين بن داود ناث اإلسفرائيني أحمد بن بشر أنبأ المستملي أحمد بن كامل جعفر أبو وأخبرنا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى  قال بحينة بن هللا عبد عن األعرج الرحمن عبد عن شھاب بن عن مالك على

 جالس وھو سجدتين فسجد كبر تسليمه ونظرنا صالته قضى فلما معه الناس فقام يجلس فلم قام ثم الصلوات بعض من ركعتين
  مالك عن يوسف بن عن البخاري ورواه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه سلم ثم التسليم قبل

 الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ قاال ببغداد المقرئ محمد بن علي الحسن وأبو بنيسابور إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 3663
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  بحينة بن عن األعرج عن دسعي بن يحيى عن مالك عن القعنبي ثنا الحسن بن إسحاق ثنا
 عبد عن الصحيح في البخاري رواه ذلك بعد سلم ثم سجدتين سجد صالته قضى فلما فيھا يجلس فلم الظھر من اثنتين في قام
  مالك عن يوسف بن هللا

 حماد ثنا الزھراني الربيع أبو ثنا األنصاري إسحاق بن موسى أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3664
 الشفع في قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  بحينة بن مالك بن هللا عبد عن األعرج الرحمن عبد عن يحيى عن زيد بن

 الصحيح في مسلم رواه سلم ثم يسلم أن قبل سجد الصالة آخر في كان فلما صالته في فمضى صالته في يجلس أن يريد الذي
  بمعناه عنه هللا رضي سفيان أبي بن معاوية حديث من روينا وقد الزھراني الربيع أبي عن
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 عامر عن ليلى أبي بن عن أسامة أبو ثنا األزھر أبو ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 3665
 صلى النبي رأيت قال ثم السھو سجدتي سجد سلم فلما يجلس فلم به فسبحوا الركعتين في فقام شعبة بن المغيرة بنا صلى  قال
 في بحينة بن وحديث مثله شعبة بن المغيرة عن عالقة بن زياد عن المسعودي حديث من روينا وقد ذلك يصنع سلم و عليه هللا

  أعلم وهللا ذلك من أصح السالم قبل السجود

 أبو ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد لالعد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  3666
 به فسبح الركعتين في فنھض وقاص أبي بن سعد بنا صلى  قال حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن معاوية
 يحيى بن يحيى ورواه صنع مسل و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت كما صنعت أنصرف حين قال ثم صالته في فمضى الناس
  أنصرف حين السھو سجدتي سجد ثم فيه وزاد معاوية أبي عن

  فذكره معاوية أبو أنبأ يحيى بن يحيى ثنا أبي ثنا العدل إبراھيم بن عصمة بن إبراھيم أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3667
  سعد على فوقفه قيس عن بيان ورواه بمعناه

 ثنا يحيى بن إدريس ثنا الخوالني منقذ بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  3668
 فقام الجھني عامر بن عقبة بنا صلى  يقول المھري شماسة بن الرحمن عبد سمع أنه حبيب أبي بن يزيد عن مضر بن بكر

 السھو سجدتي سجد صالته آخر في كان فلما قيامه على ومضى سيجل فلم هللا سبحان هللا سبحان الناس فقال جلوس وعليه
 من جماعة عن ذلك وروينا صنعت الذي السنة لكن أجلس لكيما هللا سبحان تقولون آنفا سمعتكم إني قال سلم فلما جالس وھو

  التوفيق وبا كفاية ذكرنا وفيما عنھم هللا رضي الصحابة

  األولى في فجلس سھا من باب

 حماد بن هللا عبد ثنا المطوعي سھل بن حمدويه بن محمد نصر أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو خبرناأ - 3669
 سعيد بن عثمان ثنا العنزي محمد بن أحمد الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح صالح بن يحيى ثنا األيلي

 عن أبيه عن عمر بن هللا عبد بن سالم عن حبيب أبي بن يزيد عن العنسي بكر أبو ثنا الوحاظي صالح بن يحيى ثنا الدارمي
 حديث وفي الدارمي حديث لفظ قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام إال الصالة وثبة في سھو ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  مجھول وھو العنسي بكر أبو به ينفرد حديث وھذا حبيب أبي بن يزيد ثنا األيلي

 ثنا الحسن بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ إبراھيم بن محمد بكر أبو وأخبرنا -  3670
 قام إذا السھو  قال إنه عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن عبيدة أبي عن خصيف حدثني قال سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد
  ويسلم فيھما يتشھد جالس وھو سجدتين ويسجد صالته من يفرغ فأنه ركعتين في سلم أو فيه يقام فيما قعد أو فيه يجلس فيما

 داود أبو ثنا مسلم بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا الشريحي الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو الفقيه اإلمام أخبرنا -  3671
 عن وحدث سجدتين فسجد يقوم أن له ينبغي فيما قعد أو يقعد أن له ينبغي فيما فقام أنس بنا صلى  قال ثابت أنبأ شعبة ثنا

  ذلك يفعلون كانوا أنھم أصحابه

  الترتيب على بالصالة يأتي حتى ترك ما إلى عاد ركنا فترك سھا من باب

  أصلي رأيتموني كما صلوا الحويرث بن مالك حديث في وقال مرتبة الصالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى فقد

 الشافعي أنبأ المرادي سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 3672
 صلى هللا رسول لنا قال  قال عنه هللا رضي الحويرث بن مالك سليمان أبو ثنا قالبة أبي عن أيوب عن الثقفي الوھاب عبد أنبأ
 الصحيح في البخاري رواه أكبركم وليؤمكم أحدكم لكم فليؤذن الصالة حضرت فإذا أصلي يتمونيرأ كما صلوا سلم و عليه هللا
  الوھاب عبد عن المثنى بن محمد عن
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 ثنا ھمام ثنا منھال بن الحجاج ثنا العزيز عبد بن علي ثنا العدل حمشاذ بن علي أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3673
 هللا رسول عند جالسا كان أنه  رافع بن رفاعة عمه عن أبيه عن خالد بن يحيى بن علي ثنا لحةط أبي بن هللا عبد بن إسحاق
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فسلم جاء صالته قضى فلما فصلى المسجد فدخل رجل جاء إذ سلم و عليه هللا صلى
 صالته نرمق فجعلنا فصلى فرجع قال تصل لم فإنك فصل أرجع وعليك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال القوم وعلى

 هللا صلى هللا رسول فقال القوم وعلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فسلم جاء صالته قضى فلما منھا يعيب ما ندري ال
 فقال التيص من علي عبت ما أدري ما الرجل فقال ثالثا أما أو مرتين أما ذلك وذكر تصل لم فإنك فصل أرجع سلم و عليه

 إلى ويديه وجھه يغسل تعالى هللا أمره كما الوضوء يسبغ حتى أحدكم صالة تتم ال إنھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فيركع يكبر ثم فيه له هللا أذن ما القرآن من ويقرأ ويمجده هللا ويحمد يكبر ثم الكعبين إلى ورجليه برأسه ويمسح المرفقين
 ثم مأخذه عضو كل يأخذ حتى قائما ويستوي حمده لمن هللا سمع يقول ثم فيستوي مفاصله تطمئن تىح ركبتيه على كفيه ويضع
 على قاعدا ويستوي رأسه فيرفع يكبر ثم ويستوي مفاصله تطمئن حتى األرض من جبھته فيمكن فيسجد يكبر ثم صلبه يقيم

  ذلك يفعل حتى دكمأح صالة تتم ال قال ثم فرغ حتى ھكذا الصالة فوصف صلبه ويقيم مقعدته

  به أمر ما فعل في شك من باب

 ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسن بن الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  3674
 عبد عن عباس نب عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن مسلم بن إسماعيل أخبرني المبارك بن أنبأ الرزاق عبد

 فليصل النقصان في صالته من شك على أحدكم كان إذا  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عوف بن الرحمن
  عنھم هللا رضي مالك بن وأنس عمر وابن الخدري سعيد أبي حديث في معناه مضى وقد الزيادة من الشك على يكون حتى

  كله ذلك عن تجزيان السھو سجدتاف صالته في السھو عليه كثر من باب

 حرب بن سليمان ثنا إسحاق بن إسماعيل أنبأ ببغداد الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3675
 صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن محمد ثنا إبراھيم بن يزيد ثنا قاال وحجاج

 وھو المسجد مقدم في خشبة إلى وقام ركعتين في فسلم الظھر قال أنه ظنى وأكبر العصر أو الظھر العشاء صالتي ديأح
 وخرج يكلماه أن فھاباه عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو القوم وفي عليھا يده فوضع غضبان وھو حجاج يذكر ولم غضبان
 رسول يا فقال اليدين بذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يدعوه نكا رجل الناس وفي الصالة أقصرت فقالوا الناس سرعان

 ركعتين فصلى اليدين ذو صدق فقال هللا رسول يا نسيت بلى فقال الصالة تقصر ولم أنس لم فقال الصالة قصرت أم أنسيت هللا
 وكبر رأسه رفع ثم أطول وأ سجوده مثل سجد ثم فكبر رأسه وضع ثم وكبر رأسه رفع ثم أطول أو سجوده مثل فسجد كبر ثم

 ثم وقال العصر ظنى وأكثر قال أنه إال إبراھيم بن يزيد عن عمر بن حفص عن الصحيح في البخاري رواه لسليمان واللفظ
  كبر ثم سلم

 بكار بن محمد ثنا الخزاز علي بن أحمد حدثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 3676
 ثنا حفص بن أحمد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا ح عروة بن ھشام عن الرقي نافع بن حكيم ثنا

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام ثنا الرقي نافع بن حكيم ثنا الترجماني
 ونقصان زيادة لكل السھو سجدتا عبدان بن حديث وفي الماليني حديث لفظ ونقصان دةزيا كل من تجزيان السھو سجدتا  سلم و

  أعلم وهللا يوثقه معين بن يحيى وكان الرقي نافع بن حكيم أفراد من يعد الحديث وھذا

  السھو سجدتي يسجد لم االنتقاالت تكبيرات من شيئا ترك من باب

 عن عمران بن الحسن عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 3677
 على محمول عندنا وھذا التكبير يتم ال فكان سلم و عليه هللا صلى النبي خلف صليت  قال أبيه عن أبزى بن الرحمن عبد بن
  له يسجد فلم عنه سھا سلم و عليه هللا صلى أنه
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  القراءة عن سھى من باب

 ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا نجيد بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا -  3678
 كان عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  الرحمن عبد بن سلمة أبي عن التيمي إبراھيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك
 إذا بأس فال قال حسنا قالوا والسجود الركوع كان فكيف قال قرأت ما له قيل رفأنص فلما فيھا يقرأ فلم المغرب بالناس يصلي
 فأنما الصالة يعد ولم للسھو سجد أنه يذكر ولم الشافعي قال الواجبة القراءة على محمول القديم في الشافعي قول على وھذا
 األسرار على أو السورة قراءة على اعندن محمول وھو هللا رحمه الشيخ قال واألنصار المھاجرين ظھري بين ذلك فعل

  تعالى هللا شاء إن يجزئ ما أقل باب في يرد وذلك أعادھا إنه عمر عن روي قد ثم بھا يجھر أن له ينبغي كان فيما بالقراءة

  السھو سجدتي يسجد لم اإلسرار حقه فيما بالقراءة جھر من باب

 عن كثير أبي بن يحيى عن ھشام ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا رجعف بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا -  3679
 ويسمعنا والعصر الظھر من األوليين الركعتين في يقرأ سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال أبيه عن قتادة أبي بن هللا عبد
  غربالم من الركعتين في ويقرأ الثانية في ويقصر األولى الركعة في ويطيل أحيانا اآلية

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3680
  أبي حدثني قال قتادة أبي بن هللا عبد حدثني كثير أبي بن يحيى حدثني األوزاعي ثنا أبي أخبرني قال مزيد بن الوليد بن العباس

 العصر وصالة الظھر صالة من اآلوليين الركعتين في معھا وسورتين القرآن بأم يقرأ كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن
 وأخرجه األوزاعي عن يوسف بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه األولى الركعة في يطيل وكان أحيانا اآلية ويسمعنا
 من الثالثة في قرأ عنه هللا رضي الصديق بكر أبا سمع أنه يالصنابح هللا عبد أبي عن وروينا يحيى عن آخر وجه من مسلم

  الوھاب أنت إنك رحمة لدنك من لنا وھب ھديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ال ربنا اآلية وبھذه القرآن بأم المغرب

 عن حكاية هللا رحمه الشافعي قال قال الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا -  3681
 قال والعصر الظھر في يقرأ هللا عبد سمعت  قال زياد بن هللا عبد عن سليم بن أشعث عن الثوري عن مھدي بن الرحمن عبد

  سھوا يوجب ال عندنا وھذا هللا رحمه الشافعي

 ثنا عطاء بن الوھاب دعب ثنا الفحام الوليد بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  3682
 فلما فمضى الناس فسبح داود شك العصر أو الظھر في بالقراءة جھر أنه  العاص بن سعيد عن عامر عن ھند أبي بن داود
 القراءة أقطع أن فكرھت ناسيا قرأت ولكني السنة خالف ذلك على حملني وما قراءة صالة كل في إن قال الصالة قضى
 عمر عن فيه وروي ذلك من بنحو األرت بن خباب وعن يسجد فلم والعصر الظھر في جھر الكم بن أنس أن قتادة عن ويذكر
  عنھما هللا رضي مسعود بن هللا وعبد

  السھو سجدتي يسجد لم صالته في التفت من باب

 عن مسلمة بن نييع هللا عبد ثنا خزيمة بن السري ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3683
 بكر أبي وصالة عوف بن عمرو بني إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذھاب في سعد بن سھل عن حازم أبي عن مالك

 التصفيق الناس أكثر فلما الصالة في يلتفت ال بكر أبو وكان  قال الناس وتصفيق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ومجيء
 صالته في شيء نابه من التصفيح أكثرتم رأيتكم لي ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قالف آخره وفي الحديث فذكر إلتفت
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إشتكى قال جابر عن مضى فيما وروينا للنساء التصفيح وإنما إليه إلتفت سبح إذا فإنه فليسبح
  قياما فرآنا إلينا فالتفت قاعد وھو وراءه فصلينا
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 أنه زيد عن سالم بن معاوية ثنا نافع بن الربيع ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو خبرناوأ -  3684
 هللا صلى هللا رسول فجعل الصبح صالة يعني بالصالة ثوب  قال الحنظلية بن سھل عن السلولي حدثني قال سالم أبا سمع
  يحرس الليل من الشعب إلى فارسا أرسل وكان يعني داود وأب قال الشعب إلى يلتفت وھو يصلي سلم و عليه

  السھو سجدتي يسجد لم بشيء نفسه حدث أو صالته في فكر من باب

 بن يحيى بن مالك ثنا المصري الصفار محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  3685
 هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أوفي بن زرارة عن قتادة عن امكد بن مسعر ثنا ھارون بن يزيد ثنا مالك
 في ومسلم البخاري أخرجه به تعمل أو به تكلم لم ما أنفسھا به حدثت أو أنفسھا به وسوست عما ألمتي تجوز  قال سلم و عليه

  وغيره كدام بن مسعر حديث من الصحيح

 حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو ثنا القطيعي جعفر بن أحمد بكر أبو نبأأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3686
 هللا رسول مع صليت  قال الحارث بن عقبة عن مليكة أبي بن هللا عبد حدثني حسين أبي بن سعيد بن عمر ثنا روح ثنا أبي

 تعجبھم من القوم وجوه في ما ورأى خرج ثم نسائه بعض على فدخل سريعا قام سلم فلما العصر سلم و عليه هللا صلى
 عن الصحيح في البخاري رواه بقسمته فأمرت عندنا يبيت أو يمسي أن فكرھت عندنا تبرأ الصالة في وأنا ذكرت قال لسرعته
 في قائم وأنا البحرين جزية ألحسب إني قال أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن وروينا روح عن منصور بن إسحاق
  ةالصال

  السھو سجدتي يسجد لم يلھيه ما إلى صالته في نظر من باب

 عن سفيان أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا منصور بن يحيى جدي أنبأ طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 3687
 فقال أعالم الھ خميصة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري
 عن يونس وقال عيينة بن حديث من ومسلم البخاري أخرجه باألنبجاني وإيتوني جھم أبي الي بھا إذھبوا األعالم ھذه شغلتنى
  صالتي في ألھتني فإنھا الزھري

 الحسين نب داود ثنا جرد بخسرو الخسروجردي الحسين بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3688
 أبو أھدى  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أمه عن علقمة أبي بن علقمة عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا البيھقي
 ھذه ردوا قال انصرف فلما الصالة فيھا فشھد علم لھا شامية خميصة سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول حذيفة بن جھم

 إلى طلحة أبو ونظر للسھو سجد نعلمه فلم الشافعي قال يفتنني فكاد الصالة في علمھا ىإل نظرت فإني جھم أبي إلى الخميصة
  للسھو يسجد أن أمره نعلمه فلم سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر حائط

  بكر أبي بن هللا عبد عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرناه -  3689
 بصره يتبعه فجعل ذلك فأعجبه مخرجا يلتمس يتردد فطفق بشيء فطارد له حائط في يصلي كان األنصاري طلحة أبا أن

 و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فجاء فتنه ھذا مالي في أصابني لقد فقال صلى كم يدرى ال ھو فإذا صالته إلى رجع ثم ساعه
  شئت حيث فضعه صدقة ھو هللا رسول يا فقال الفتنة من ائطهح في أصابه الذي له فذكر سلم

  يجلس فلم اثنتين من قام فيمن روينا ما على قياسا للسھو سجد القنوت نسي من باب

 القطان عمران عن عاصم أبو ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3690
  السھو سجدتا عليه قال الصبح صالة في القنوت نسي منفي  الحسن عن

 عبد بن سعيد عن أبي أخبرني مزيد بن الوليد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا - 3691
  السھو سجدتا عليه قال الصبح صالة في القنوت نسي فيمن  العزيز
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 بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا عمرو بن أحمد نصر أبو أنبأ الحافظ اھيمإبر بن محمد بكر أبو وأخبرنا - 3692
 سفيان قال السھو سجدتي سجد الوتر في القنوت نسي من  قال الحسن عن ھشام عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن
  نأخذ وبه هللا رحمه

  القنوت ترك في السجود ير لم من باب

 عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد وأب أخبرنا - 3693
  يقنت فلم الفجر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صليت  قال أبيه عن األشجعي مالك أبي عن فضيل بن ثنا الجبار

 ھارون بن يزيد ثنا مسعود بن سعيد ثنا بمرو المحبوبي أحمد بن حمدم العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  3694
 وعثمان وعمر بكر وأبي سلم و عليه هللا صلى النبي خلف صليت  فقال القنوت عن أبي سألت قال األشجعي مالك أبو أنبأ

  قط فعله منھم أحدا أر فلم عنھم هللا رضي

 ثنا عاصم بن أسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3695
 يقنت فلم الفجر عمر خلف صلينا  قاال ميمون بن وعمرو األسود عن إبراھيم عن منصور عن سفيان عن حفص بن الحسين

 عن ومشھور الصبح صالة يف قنتوا أنھم بعده الخلفاء عن ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن القنوت باب في روينا وقد
 غير كونه على ذلك دل عمدا أو سھوا األحايين بعض في تركوه فلئن الصبح صالة في يقنت كان أنه صحيحة أوجه من عمر
  أعلم وهللا عنه السھو في سجود ال أنه على دل لذلك السھو سجدتي سجد أنه منھم أحد عن ينقل لم وحين واجب

  انصرف حتى السھو سجدتي عن سھا من باب

 شاذان ثنا الوليد بن أحمد ثنا البختري بن عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 3696
 شعبة ثنا حرب بن سليمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو وأخبرنا ح شعبة أنبأ
 الصالة في أزيد قيل سلم فلما خمسا الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  هللا عبد عن لقمةع عن إبراھيم عن الحكم عن
 سجدتي فسجد وقال انصرف فلما وقال الظھر شاذان يذكر ولم سليمان حديث لفظ سجدتين فسجد خمسا صليت قالوا ال قال

  ذكره مضى وقد ذلك من أتم علقمة عن يدسو بن إبراھيم حديث من وروينا مضى كما شعبة حديث من أخرجاه السھو

 أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 3697
 بيتي في صليت إني له فقلت مزاحم بن يعني الضحاك أتيت ثم فسھوت بيتي في صليت  قال نبيط بن سلمة عن عون بن جعفر

  اآلن أسجد فقال فسھوت

 ثنا علي بن عمرو حفص أبو ثنا الغازي الحسين أبو ثنا الشيرازي إسحاق أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 3698
  شيء عليه فليس المسجد من يخرج حتى يسجد فلم المسجد في سھا إذا  قال الحسن عن الربيع ثنا قتيبة أبو

  نافلة للسھو والسھ سجدتي أن على الدليل باب

 عجالن بن عن خالد أبو ثنا العالء بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 3699
 في أحدكم شك إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن

 وإن والسجدتان نافلة الركعة كانت تامة صالته كانت فإن سجدتين سجد التمام استيقن فإذا اليقين على وليبن الشك فليلق صالته
  الشيطان مرغمتى السجدتان وكانت لصالته تماما الركعة كانت ناقصة كانت
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  للسھو يسجد لم دونه اإلمام خلف سھا من باب

 هللا صلى النبي يأمره لم ثم بتحريمه جاھال سلم و عليه هللا صلى النبي خلف وكالمه السلمي الحكم بن معاوية حديث مضى قد
 حديث فيه روي وقد وغيرھم والزھري والنخعي الشعبي قول وھو عباس بن عن ذلك في وروي السھو بسجود سلم و عليه

  ضعيف

 ثنا كاسب بن ثنا رستة بن هللا عبد بن محمد ثنا األصبھاني حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرناه -  3700
 مطعم بن جبير جاء  قال هللا عبد بن سالم عن هللا عبد بن الحكم عن الحسين أبي عن بالل بن سليمان عن داود بن إسماعيل

 هللا رسول قال عمر قال عمر بن فقال القوم يؤم اإلمام في عمر المؤمنين أمير قال كيف الرحمن عبد أبا يا فقال عمر بن إلى
 سھا وإن معه يسجدوا أن وراءه من وعلى السھو سجدتا فعليه اإلمام سھا فإن وراءه من يكفي اإلمام أن سلم و عليه هللا لىص
 عن هللا عبد بن سالم عن المديني الحسين أبي عن مصعب بن خارجه وروي يكفيه واإلمام يسجد أن عليه فليس خلفه ممن أحد
  أعلم وهللا ضعيف هللا عبد بن والحكم مجھول ھذا الحسين وأبو بمعناه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر عن أبيه

 أبي بن ثنا القاضي إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان أنبأ البغدادي يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  3701
 اإلمام سترة يقولون  كانوا المدينة أھل من الفقھاء عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا قاال ميناء بن وعيسى أويس
  أوھامھم يحمل وھو كثروا أو قلوا خلفه لمن سترة

  خلفه من ويسجد فيسجد يسھو اإلمام باب

  عليه تختلفوا فال به ليؤتم اإلمام إنما سلم و عليه هللا صلى لقوله

 بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا االق القاضي الحسن بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 3702
 شھاب بن أن يزيد بن ويونس الحارث بن وعمرو سعد بن والليث أنس بن مالك أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن

 فلم الظھر من اثنتين في قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  حدثه بحينة بن هللا عبد أن األعرج الرحمن عبد عن أخبرھم
 من نسي ما مكان معه الناس وسجدھما السالم قبل جالس وھو سجدة كل في يكبر سجدتين سجد صالته قضى فلما جلسي

  مضى كما مالك حديث من وأخرجاه سعد بن الليث عن سعيد بن قتيبة عن ومسلم البخاري أخرجه الجلوس

  اإلمام وال ھو يسه لم إذا السھو سجدتي يسجد وال صالته باقي يتم الصالة ببعض المسبوق باب

  فأتموا فاتكم وما فصلوا أدركتم ما سلم و عليه هللا صلى لقوله

 ثنا قاال مريم أبي وابن الجذامي ثور بن عمرو ثنا اللخمي أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 3703
 ورسول أنا انتھيت قال  شعبة بن المغيرة نع وھب بن عمرو عن سيرين بن محمد عن عبيد بن يونس عن سفيان ثنا الفريابي

 ما فصلينا اثبت أن إليه فأشار يستأخر فذھب ركعة بالناس صلى وقد عوف بن الرحمن عبد إلى سلم و عليه هللا صلى هللا
  به سبقنا ما وقضينا أدركنا

 وعن الحسن عن قتادة عن ھمام ثنا لدخا بن ھدبة ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 3704
 بن الرحمن وعبد الناس فأتينا قال قصة فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تخلف قال  شعبة بن المغيرة أن أوفي بن زرارة
 صلى والنبي أنا فصليت قال يمضي أن إليه فأوما يتأخر أن أراد سلم و عليه هللا صلى النبي رأى فلما الصبح بھم يصلي عوف
 قال شيئا عليھا يزد ولم بھا سبق التي الركعة فصلى خلفه سلم و عليه هللا صلى النبي قام سلم فلما ركعة خلفه سلم و عليه هللا
 وحديث الشيخ قال السھو سجدتا عليه الصالة من الفرد أدرك من يقولون الزبير وابن عمر وابن الخدري سعيد أبو داود أبو

  يتبع أن أولى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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  التطوع في السھو سجود باب

  عباس بن عن ذلك روي

 مسلمة بن هللا عبد ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 3705
 على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا اإلمام رنص بن محمد ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك عن
 قام إذا أحدكم إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شھاب بن عن مالك
 في البخاري رواه جالس وھو سجدتين فليسجد ذلك أحدكم وجد فإذا صلى كم يدري ال حتى عليه فلبس الشيطان جاءة يصلي

  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن صحيحال

  السالم قبل سجدھما إذا للسھو يسجد كيف باب

 ح الليث ثنا الثقفي سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا منصور بن يحيى جدي أنبأ طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 3706
 شھاب بن عن الليث ثنا قاال رمح وابن قتيبة ثنا سفيان بن الحسن أخبرني ماعيلياإلس بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا

 الظھر صالة في قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  المطلب عبد بني حليف األسدي بحينة بن هللا عبد عن األعرج عن
 من نسي ما مكان معه الناس وسجدھما ميسل أن قبل جالس وھو سجدة كل في يكبر سجدتين سجد صالته أتم فلما جلوس وعليه

 قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه المطلب عبد بنى حليف وال األسدي يقل لم عمرو أبا أن إال سواء حديثھما لفظ الجلوس
  رمح بن ومحمد قتيبة عن مسلم ورواه

 سمعت قال أبي أخبرني مزيد بن ليدالو بن العباس أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  3707
 قعود عن سھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  بحينة بن هللا عبد عن ھرمز بن حدثني قال شھاب بن حدثني قال األوزاعي

  سلم ثم رأسه فرفع كبر ثم فسجد كبر ثم رأسه فرفع كبر ثم سجد ثم فكبر سالمه فانتظرنا قال عنه قام

  السالم بعد سجدھما إذا للسھو يسجد كيف باب

 سليمان ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 3708
 صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن محمد ثنا إبراھيم بن يزيد ثنا حرب بن

 وھو المسجد مقدم في خشبة إلى وقام الركعتين في فسلم الظھر قال أنه ظني وأكبر العصر أو الظھر العشي صالتي إحدى
 أقصرت الصالة أقصرت فقالوا الناس سرعان وخرج يكلماه أن فھاباه وعمر بكر أبو الناس وفي عليھا يده فوضع غضبان
 الصالة قصرت أم أنسيت هللا رسول يا فقال اليدين ذو يدعوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كأن رجل الناس وفي الصالة
 مثل فسجد كبر ثم سلم ثم ركعتين فصلى اليدين ذو صدق قال هللا رسول يا نسيت بل قال الصالة تقصر ولم أنس لم له فقال

 اريالبخ أخرجه وكبر رأسه رفع ثم أطول أو سجوده مثل سجد ثم فكبر رأسه وضع ثم فكبر رأسه رفع ثم أطول أو سجوده
  العصر أنھا ظني وأكثر قال أنه إال إبراھيم بن يزيد عن عمر بن حفص عن الصحيح في

  ويسجد يكبر ثم يكبر قال من باب

 ثنا حرب بن سليمان ثنا علي بن نصر بن علي ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 3709
 عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن محمد عن عون وابن عتيق بن ويحيى وھشام أيوب عن زيد بن حماد
 وسائر ھشام عن زيد بن حماد به تفرد وسجد كبر ثم كبر حسان بن يعني ھشام قال وسجد كبر أنه اليدين ذي قصة في  سلم و

  هللا رحمه زيد بن حماد حفظھماو األولى التكبيرة يحفظ لم حسان بن ھشام عن الرواة سائر ثم سيرين بن عن الرواة
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  السھو سجدتي عن يسلم قال من باب

 يحيى بن محمد بن يحيى سعيد أبو وأخبرنا ح موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3710
 بن محمد عن أيوب ثنا سفيان ثنا ديالحمي ثنا موسى بن بشر ثنا كوثر بن الحسن بن محمد بحر أبو أنبأ اإلسفرائيني الخطيب
 وإما الظھر إما العشا صالتي إحدى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين
 الناس سرعان فخرج مغضب وھو إليه فاستند المسجد في جذع إلى انصرف ثم العصر أنھا ظني وأكبر ركعتين العصر
 يا فقال اليدين ذو فقام يكلماه أن فھاباه عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو القوم وفي الصالة قصرت ةالصال قصرت يقولون
 فصلى هللا رسول يا صدق فقالوا اليدين ذو يقول ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال نسيت أم الصالة أقصرت هللا رسول

 كبر ثم أطول أو األول كسجوده فسجد كبر ثم فرفع كبر ثم فسجد كبر ثم سلم ثم ركعتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا
 عن حرب بن وزھير الناقد عمرو عن الصحيح في مسلم رواه وسلم قال أنه حصين بن عمران عن وأخبرت محمد قال فرفع
  سفيان

 عبد أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 3711
 رسول سلم  قال عنه هللا رضي حصين بن عمران عن المھلب أبي عن قالبة أبي عن الحذاء خالد ثنا المجيد عبد بن الوھاب

 يا الصالة أقصرت فقال اليدين بسيط رجل فقام الحجرة فدخل قام ثم العصر من ركعات ثالث في سلم و عليه هللا صلى هللا
 بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه سلم ثم السھو سجدتي سجد ثم ترك كان التي الركعة فصلى مغضبا جفخر هللا رسول
 عبد عن هللا رحمه الشافعي رواه وكذلك سلم ثم السھو سجدتي سجد ثم سلم ثم ترك كان التي الركعة فصلى قال أنه إال إبراھيم
  خالد عن وجماعة علية بن سماعيلإ رواه وكذلك سلم ثم سجدتين سجد ثم سلم ثم قال الوھاب

  يسلم ثم السھو سجدتي بعد يتشھد قال من باب

 بن محمد حاتم أبو أنبأ التاجر الوزير بن هللا عبد بن محمد الرحمن عبد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3712
 عن الحذاء خالد عن سيرين بن محمد عن انيالحمر الملك عبد بن أشعث ثنا األنصاري هللا عبد بن محمد ثنا الحنظلي إدريس
  سلم ثم السھو سجدتي في تشھد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  حصين بن عمران عن المھلب أبي عن قالبة أبي

 بن هللا عبد بن محمد ثنا فارس بن يحيى بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 3713
 أشعث به تفرد سلم ثم بعد تشھد ثم سجدتين فسجد فسھا بھم صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  بإسناده فذكره مثنىال

 يذكر لم الحذاء خالد عن وغيرھم زريع بن ويزيد زيد بن وحماد وھشيم والثقفي علية وابن ووھيب شعبة رواه وقد الحمراني
 رواية وفي التشھد دون السالم فذكر عمران عن أخبرت قال محمد عن يوبأ ورواه عنه محمد عن أشعث ذكر ما منھم أحد
  رواه فيما أشعث خطإ على يدل وذلك السجدتين قبل التشھد ذكر ھشيم

 أبي عن خالد أنبأ ھشيم ثنا الربيع ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو أخبرنا -  3714
 له فقال ركعات ثالث العصر أو الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  حصين بن عمران عن مھلبال أبو ثنا قالبة
 وسجد وسلم تشھد ثم سجد ثم فصلى فقام قال نعم قالوا أكذلك قال ركعات ثالث صليت إنما هللا رسول يا الخرباق له يقال رجل

  أعلم وهللا اللفظ بھذا الصحيح ھو ھذا سلم ثم السھو سجدتي

 بن سليمان ثنا يحيى بن محمد أنبأ الحسن بن محمد بن أحمد ثنا الحافظ أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3715
 في أسمعه لم قال السھو سجدتي في يعني تشھد فيھما سيرين بن لمحمد قلت  علقمة بن سلمة قال زيد بن حماد قال قال حرب
 وقال مختصرا حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه يتشھد أن إلي وأحب نهع هللا رضي ھريرة أبي حديث

 تدل ذلك في الصحيحه واألخبار هللا رحمه الشيخ قال يتشھد ال قتادة وقال يتشھدا ولم والحسن أنس وسلم هللا رحمه البخاري
  التوفيق وبا لھما يتشھد ولم السالم بعد سجدھما وإن أنه على
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 بن محمد ثنا الحلواني يحيى بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو برناأخ - 3716
 بعد تشھد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  شعبة بن المغيرة عن الشعبي حدثني قال ليلى أبي بن ثنا أبي ثنا ليلى أبي بن عمران

 وهللا به يتفرد بما يفرح وال الشعبي عن ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد به يتفرد وھذا السھو سجدتي من رأسه رفع أن
  أعلم

 علي بن أحمد بن عمر بن هللا عبد الرحمن عبد أبو أنبأ حاجا علينا قدم الھروي سعيد أبي بن الفضل أبو أخبرنا - 3717
 بن هللا عبد عن عبيدة أبي عن خصيف عن سلمة بن محمد ثنا النفيلي ثنا البوشنجي إبراھيم بن محمد ثنا بمرو الجوھري
 ظنك وأكثر أربع أو ثالث في فشككت الصالة في كنت إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي مسعود
 رفعه في ومختلف قوي غير وھذا سلمت ثم أيضا تشھدت ثم تسلم أن قبل جالس وأنت سجدتين سجدت ثم تشھدت أربع على
  ومتنه

  الصالة في الكالم باب

 أبو وأخبرنا ح الرقاشي يعني قالبة أبو ثنا يحيى بن عثمان بن أحمد الحسين أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  3718
 بن يحيى ثنا أسمع وأنا الرقاشي محمد بن الملك عبد على قرئ قال ببغداد الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد
 هللا رسول على نسلم كنا  قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن عوانة أبو ثنا حماد
 ترد كنت إنك هللا رسول يا فقلت علي يرد فلم عليه سلمت الحبشة من قدمنا فلما علينا فيرد يصلى وھو سلم و عليه هللا صلى
  مضى كما مسلم ورواه حماد بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه هللا عبد بيأ حديث لفظ شغال بالصالة كفي قال علينا

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 3719
 وھو سلم و عليه هللا صلى النبي على نسلم كنا  قال هللا عبد عن وائل أبي عن النجود أبي بن عاصم عن سفيان أنبأ الشافعي

 فوجدته عليه ألسلم آتيته الحبشة أرض من رجعنا فلما الصالة في وھو علينا فيرد الحبشة أرض نأتي أن قبل الصالة في
 من يحدث ثناؤه جل هللا إن فقال آتيته صالته قضى إذا حتى فجلست بعد وما قرب ما فأخذنى علي يرد فلم عليه فسلمت يصلى
 كله وذلك أرقم بن وزيد هللا عبد بن جابر حديث ذلك في مضى وقد الصالة في تكلموا ال أن هللا أحدث مما وإن يشاء ما أمره

  العمد على عندنا محمول

  السھو وجه على الصالة في الكالم باب

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد لعباسا أبو ثنا قالوا آخرين في إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  3720
 بن عثمان ثنا الفقيه يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
 بن محمد نع السختياني تميمة أبي بن أيوب عن مالك ثنا بكير بن وثنا قال ح مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا الدارمي سعيد
 يا نسيت أم الصالة أقصرت اليدين ذو له فقال اثنتين من انصرف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ھريرة أبي عن سيرين
 فصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقام نعم الناس فقال اليدين ذو أصدق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا رسول
 سواء حديثھم لفظ رفع ثم أطول أو سجوده مثل فسجد كبر ثم رفع ثم أطول أو سجوده مثل فسجد كبر ثم سلم ثم أخريين اثنتين
 بن حديث من مسلم وأخرجه وغيره القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه تميمة أبي بن يقل لم هللا رحمه الشافعي أن إال

  أيوب عن زيد بن وحماد عيينة

 عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا عبيد بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ ريالروذبا علي أبو أخبرنا - 3721
 العصر أو الظھر العشي صالتي إحدى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن محمد
 الغضب وجھه في يعرف األخرى على إحداھما ليھاع يديه فوضع المسجد مقدم في خشبة إلى قام ثم سلم ثم ركعتين بنا فصلى

 أن فھاباه عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو الناس وفي الصالة قصرت الصالة قصرت يقولون وھم الناس سرعان خرج ثم
 أنس مل فقال الصالة قصرت أم أنسيت هللا رسول يا فقال اليدين ذا يسميه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كأن رجل فقام يكلماه
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 فأومئوا اليدين ذو أصدق فقال القوم على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأقبل هللا رسول يا نسيت بل قال الصالة تقصر ولم
 أطول أو سجوده مثل وسجد كبر ثم سلم ثم الباقيتين الركعتين فصلى مقامه إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرجع نعم أي
 ھريرة أبي من أحفظه لم فقال السھو في سلم لمحمد فقيل قال وكبر رفع ثم أطول أو سجوده مثل دوسج كبر ثم وكبر رفع ثم

 ولم الشيخ قال زيد بن حماد إال فأومئوا يذكر لم داود أبو قال سلم ثم قال حصين بن عمران أن نبئت ولكن عنه هللا رضي
  أئمة ثقات ھمو زيد بن حماد عن عبيد بن محمد عن داود أبي جھة من إال يبلغنا

 بن بشر ثنا محمد بن الملك عبد ثنا الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ الحمامي بن المقرئ أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 3722
 بن سعد عن شعبة ثنا آدم ثنا داود بن علي ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح شعبة ثنا عمر

 ركعتين العصر أو الظھر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن إبراھيم
 قالوا يقول ما أحق ألصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال نسيت أم هللا رسول يا الصالة أقصرت اليدين ذو فقال وسلم
 ركعتين المغرب من صلى الزبير بن عروة ورأيت سعد قال شعبة لقا السھو سجدتي سجد ثم آخراوين ركعتين فصلى نعم
 عروة قصة بشر حديث في وليس آدم حديث لفظ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فعل ھكذا وقال بقى ما صلى ثم وتكلم وسلم
  آدم عن الصحيح في البخاري رواه

 محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا -  3723
 محمد بن هللا عبد ثنا جعفر أبي بن عمرو أبو وأخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح شيبان ثنا سابق بن محمد ثنا شاكر بن
 عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن شيبان عن موسى بن هللا عبيد ثنا منصور بن إسحاق ثنا
 فقام الركعتين من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسلم الظھر صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أصلي أنا بينما  قال
 ركعتين صليت إنما هللا رسول يا فقال أنس ولم تقصر لم قال نسيت أم الصالة أقصرت هللا رسول يا فقال سليم بنى من رجل
 سمع أنه ضمضم وحدثني قال أخريين ركعتين بھم فصلى نعم قالوا اليدين ذو يقول ما حقا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
 الصحيح في مسلم رواه سابق بن حديث لفظ سجدتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سجد ثم يقول عنه هللا رضي ھريرة أبا
 سجدتي يحفظ لم كثير أبي بن ويحيى الحديث واقتص قال جميعه دون الحديث بعض ساق أنه إال منصور بن إسحاق عن

 ال الزھري يحفظھما ولم سلمة أبي من إبراھيم بن سعد حفظھما وقد جوش بن ضمضم عن حفظھما وإنما سلمة أبي عن السھو
  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن القصة بھذه حدثوه جماعة عن وال سلمة أبي عن

 بن إبراھيم بن يعقوب ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3724
 أن بلغه أنه  أخبره حثمة أبي بن سليمان بن بكر أبا أن الزھري شھاب بن عن كيسان بن صالح عن أبي حدثني قال سعد

 فقال نسيت أم الصالة أقصرت هللا رسول يا عبد بن ينالشمال ذو فقال سلم ثم الركعتين صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 هللا رسول فأقبل هللا رسول يا ذلك بعض كان قد الشمالين ذو فقال أنس ولم الصالة تقصر لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 من بقى ما فأتم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقام نعم فقالوا الشمالين ذو أصدق فقال القوم على سلم و عليه هللا صلى
 سعيد الخبر ھذا أخبرني شھاب بن قال الناس لقاه حين صالته في الرجل شك إذا تسجدان اللتين السجدتين يسجد ولم الصالة

 بن الرحمن عبد بن بكر وأبو الرحمن عبد بن سلمة أبو وأخبرني شھاب بن قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المسيب بن
 فيه مختلف حديث وھذا مثله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن هللا عبد بن هللا وعبيد الحارث
 الباقيين عن وحديثه مرسل حثمة أبي بن عن حديثه نرى فيما الروايات أصح وھو ھكذا كيسان بن صالح فرواه الزھري على

 دون جماعتھم عن عنه يزيد بن يونس وأسنده سلمة وأبي المسيب وابن حثمة أبي بن عن عنه أنس بن مالك وأرسله موصول
  حثمة أبي بن سليمان بن بكر وأبي سلمة أبي عن عنه معمر وأسنده حثمة أبي بن عن روايته

 ثنا الرمادي منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرناه -  3725
 صلى النبي صلى  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سليمان بن بكر وأبي سلمة أبي عن الزھري عن معمر نبأأ الرزاق عبد
 يا زھرة لبني حليفا وكان عمرو عبد بن الشمالين ذو له فقال فانصرف ركعتين في فسھا العصر أو الظھر سلم و عليه هللا

 بھم فأتم قال هللا نبي يا صدق قالوا اليدين ذو يقول ما سلم و ليهع هللا صلى النبي فقال نسيت أم الصالة أخففت هللا رسول
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 سجدھما وقد سجدتيه له ذكروا يسمعھم لم أنه على يدل وھذا تفرغ ما بعد سجدتين سجد ثم الزھري قال نقص اللتين الركعتين
 ثبت وقد القصة ھذه في هعن هللا رضي ھريرة أبي عن المقبري سعيد عن ذئب أبي بن على وأختلف نفسه عن به أخبر حتى
 أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن إبراھيم بن سعد عن ثم عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن
  سجدھما سلم و عليه هللا صلى النبي

 ثنا يعقوب بن محمد باسالع أبو ثنا قالوا الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  3726
 أنه أخبره أحمد أبي بن مولى سفيان أبا أن الحصين بن داود عن أنس بن مالك أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر
 اليدين ذو فقال ركعتين في فسلم العصر صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  يقول عنه هللا رضي ھريرة أبا سمع

 ذلك قبل كان قد هللا رسول يا فقال يكن لم ذلك كل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال نسيت أم هللا رسول يا الصالة أقصرت
 عليه هللا صلى هللا رسول فأتم هللا رسول يا نعم فقالوا اليدين ذو أصدق فقال الناس على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأقبل
 مالك عن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه السالم بعد جالس وھو جدتينس وسجد سلم ثم الصالة من عليه بقى ما سلم و

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا صلى قال ھريرة أبي عن بإسناده

 كريب أبو العالء بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 3727
 في فسلم فسھا صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن سامةأ أبو ثنا الھمداني
 فإنك قال نسيت وما الصالة قصرت ما قال نسيت أم الصالة أقصرت هللا رسول يا اليدين ذو له يقال رجل له فقال الركعتين
 أسامة أبو به تفرد السھو سجدتي سجد ثم سلم ثم ركعتين فصلى قدمفت قال نعم قالوا اليدين ذو قال أكما فقال ركعتين صليت
  الثقات من وھو أسامة بن حماد

 إسماعيل ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 3728
 ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ له واللفظ المقرئ الحسن أبو وأخبرنا ح الحذاء خالد عن علية بن

 هللا صلى هللا رسول سلم  قال حصين بن عمران عن المھلب أبي عن قالبة أبو أنبأ الحذاء خالد عن زريع بن يزيد ثنا مسدد
 يا الصالة أقصرت فقال يناليد طويل وكان الخرباق له يقال رجل إليه فقام دخل ثم العصر من ركعات ثالث في سلم و عليه

 بن وقال سلم ثم سجدتيھما سجد ثم سلم ثم الركعة تلك فصلى فقام نعم قالوا أصدق فقال رداءه يجر مغضبا فخرج هللا رسول
  علية بن عن حرب بن وزھير شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه بمعناه والباقي منزله دخل ثم علية

 ملحان بن إبراھيم بن وأحمد شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي سنالح أبو أخبرنا - 3729
 صلى هللا رسول أن  حديج بن معاوية عن أخبره قيس بن سويد أن حبيب أبي بن يزيد عن الليث ثنا بكير بن ھو يحيى ثنا قاال
 فدخل فرجع ركعة الصالة من نسيت فقال رجل فأدركه عةرك الصالة من بقى وقد فانصرف يوما صلى سلم و عليه هللا

 بي فمر أراه أن إال ال قلت الرجل وتعرف فقالوا الناس بذلك فأخبرت ركعة بالناس فصلى الصالة فأقام بالال وأمر المسجد
  هللا عبيد بن طلحة ھذا فقالوا ھذا ھو فقلت

 وھب ثنا الواسطي إبراھيم بن علي ثنا ببغداد الدقاق أحمد بن نعثما عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3730
 حديج بن معاوية عن قيس بن سويد عن حبيب أبي بن يزيد عن يحدث أيوب بن يحيى سمعت قال أبي ثنا حازم بن جرير بن
 إنك هللا رسول يا رجل له فقال انصرف ثم ركعتين في فسلم فسھا المغرب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صليت  قال

 هللا صلى هللا لرسول قال الذي الرجل عن الناس فسألت الركعة تلك أتم ثم الصالة فأقام بالال فأمر ركعتين في فسلمت سھوت
  هللا عبيد بن طلحة ھذا قالوا ھذا ھو فقلت رجل بي فمر آراه إن إال ال قلت تعرفه لي فقيل سھوت إنك سلم و عليه

 بن عسل ثنا حماد ثنا الربيع ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ مدمح بن علي أخبرنا -  3731
 فنظر ليستلمه األسود الحجر إلى قام ثم الركعتين في فسلم بالناس المغرب صلى الزبير بن أن  رباح أبي بن عطاء عن سفيان
 فسألته عباس بن إلى فورتي في فانطلقت قال سجدتين سجد ثم لمس ثم الباقية الركعة لنا صلى حتى فجاء قال جلوسا القوم فرأى
  سلم و عليه هللا صلى نبيه سنة عن أماط ما فقال عليه فأعدت صنع كيف أبوك  أيھا فقال
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 بن هللا عبد ثنا الھاشمي الحسن بن هللا عبد ثنا البغوي إسحاق بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3732
 فقلنا الصالة أتممنا ما فقال إلينا فالتفت فسبحنا وزاد معناه فذكر  عطاء عن عسل عن حسان بن وھو ھشام ثنا السھمي بكر

  سلم و عليه هللا صلى نبيه سنة من أماط ما قال أن من أكثر عباس بن قول من يذكر ولم ال أي هللا سبحان برؤسنا

 ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا القاضي البرتي محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 3733
 الناس فسبح نھض ثم ركعتين في فسلم المغرب الزبير بن صلى قال  عطاء عن عامر ثنا األيادي قدامة أبو عبيد بن الحارث
 صلى نبيه سنة عن أماط ما فقال الزبير بن بفعل تهفأخبر عباس بن فأتيت قال سجدتين سجد ثم ركعة فركع جاء ثم لھم ما فقال
  الزبير بن هللا عبد ھذا الزبير وابن الشيخ قال سلم و عليه هللا

 بن محمد وثنا قال إسماعيل ثنا أبي حدثني قال أحمد بن هللا عبد ثنا جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3734
 حدثني قال عثمان أبي بن الحجاج حدثني قال إبراھيم بن إسماعيل ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا يعقوب
 مع نصلي نحن بينما  قال السلمي الحكم بن معاوية عن يسار بن عطاء عن ميمونة أبي بن ھالل عن كثير أبي بن يحيى
 شأنكم ما أمياه وأثكل فقلت بأبصارھم القوم انيفرم هللا يرحمك فقلت القوم من رجل عطس إذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 و عليه هللا صلى هللا رسول صلى فلما سكت لكني يصمتوني رأيتھم فلما أفخاذھم على بأيديھم يضربون فجعلوا إلي تنظرون

 الصالة ھذه نإ قال ضربني وال شتمني وال كھرني ما وهللا منه تعليما أحسن بعده وال قبله معلما رأيت ما وأمي ھو فبأبي سلم
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال كما أو القرآن وقراءة والتكبير التسبيح ھو إنما ھذا الناس كالم من شيء فيھا يصلح ال

  وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه

  الكالم تحريم في مسعود بن حديث يكون أن يجوز ال أنه على به يستدل ما باب

  الناسي كالم في وغيره ھريرة أبي حديثل ناسخا

 فلما الكالم تحريم في عنه روينا فيما مسعود بن قال وغيره عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث وتأخر هللا عبد حديث لتقدم وذلك
 إلى ھاجر ثم المدينة إلى سلم و عليه هللا صلى النبي ھجرة قبل كان الحبشة أرض من ورجوعه الحبشة أرض من رجعنا

  الھجرة قبل كانت التسليم فقصة بدرا سلم و عليه هللا صلى النبي مع وشھد لمدينةا

 إسحاق أبي عن معاوية بن حديج ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو حدثنا - 3735
 ونحن النجاشي إلى سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس بعثنا  قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن عتبة بن هللا عبد عن

 فشھد فبادر مسعود بن فجاء قال آخره وفي النجاشي على دخولھم في الحديث فذكر طالب أبي بن جعفر ومعنا رجال ثمانون
  بدرا

 المغيرة بن هللا عبد بن القاسم ثنا عتاب بن هللا عبد بن محمد بكر أبو ثنا ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو أخبرنا - 3736
 قدم أنه يذكر وممن  قال عقبة بن موسى عمه عن عقبة بن إبراھيم بن إسماعيل حدثني أويس أبي بن إسماعيل ثنا الجوھري

 هللا عبد فيھم وذكر فذكرھم المدينة إلى ھاجر ثم األولى الحبشة أرض مھاجرة من بمكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على
 فيه بينھم اختالف بال المغازي أھل سائر ذكره وھكذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع بدرا شھد ممن انوك قال مسعود بن
 ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن أيوب عن زيد بن وحماد عيينة بن سفيان عن روينا فقد عنه هللا رضي ھريرة أبو وأما

 أبي عن كثير أبي بن يحيى عن وروينا العشي صالتي إحدى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى قال عنه هللا رضي
 وروينا اليدين ذي قصة فذكر الظھر صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أصلي أنا بينما قال أنه ھريرة أبي عن سلمة
 وفي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أحمد أبي بن مولى سفيان أبي حديث في

 بن هللا وعبيد ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر وأبي الرحمن عبد بن سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن الزھري حديث
  فذكره ركعتين في فسلم العصر أو الظھر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا صلى قال عنه هللا رضي ھريرة أبا أن هللا عبد
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 وھب بن أنبأ يحيى بن حرملة ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بوأ أخبرناه - 3737
 هللا رضي ھريرة أبي وقدوم القصة ھذه شھد  أنه عنه هللا رضي ھريرة أبو أخبرنا فذكره شھاب بن عن يونس بن أخبرني
  بخيبر وھو كان سلم و عليه هللا صلى النبي على عنه

 أخبرني الزھري ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3738
 بخيبر وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على قدمت  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن العاص بن سعيد بن عنبسة
  الحميدي عن الصحيح في البخاري رواه الحديث وذكر فتحوھا ما بعد

 عثمان ثنا سفيان ثنا الحميدي بكر أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان بن الحسن أبو وأخبرنا - 3739
 و عليه هللا صلى والنبي المدينة قدمت  يقول عنه هللا رضي ھريرة أبا سمعت يقول مالك بن عراك سمعت قال سليمان أبي بن
  بخيبر وھو عليه فقدم سلم و عليه هللا صلى النبي تبع إنه ثم هللا رحمه الشيخ قال الناس يؤم غفار بنى من ورجل بخيبر سلم

 إسماعيل ثنا سفيان ثنا الحميدي بكر أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسن أبو وأخبرنا -  3740
 صلى هللا رسول صحبت  يقول عنه هللا رضي ھريرة أبا سمعت يقول حازم أبي بن نييع قيسا سمعت قال خالد أبي بن يعني
  سنين ثالث سلم و عليه هللا

 المسألة ھذه يذكر وھو الحميدي قال  قال موسى بن بشر ثنا البربھاري بحر أبو أنبأ اإلسفرائيني سعيد أبو أخبرنا - 3741
 قلنا والجھالة والنسيان العمد فظاھره ذلك على دل فما قائل قال فإن الق العمد على عنه هللا رضي مسعود بن حديث ويحمل
 أبي إسالم وجدنا فلما القول ھذا بعد بدرا شھد ثم بدر قبل الحبشة أرض من مسعود بن إتيان كان ولكن ظاھر ھذا صدقت
 صالة حضر وقد سنين بثالث سلم و عليه هللا صلى النبي وفاة قبل بخيبر سلم و عليه هللا صلى والنبي عنه هللا رضي ھريرة
 مرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة حضر حصين بن عمران ووجدنا اليدين ذي وقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة حضر حديج بن معاوية ووجدنا بدر بعد عمران إسالم وكان الخرباق وقول أخرى
 عنه هللا رضي عباس بن ووجدنا بشھرين سلم و عليه هللا صلى النبي وفاة قبل معاوية إسالم وكان هللا بيدع بن طلحة وقول

 حين سنين عشر بن عباس بن وكان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة أنھا ويذكر ذلك في عنه هللا رضي الزبير بن يصوب
 الخندق يوم عمر بن سلم و عليه هللا صلى النبي إجازة وكان ذلك ىرو عمر بن ووجدنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قبض
 يومئذ والعمد النسيان في الحديث ذلك كان ولو النسيان دون العمد به خص عنه هللا رضي مسعود بن حديث أن فعلمنا بدر بعد

  بعده ألنھا له ناسخة ھذه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلوات لكانت

 ثنا الخشاب بحر بن هللا عبد أحمد أبو ثنا اآلبار علي بن أحمد ثنا أحمد بن دعلج أنبأ الحافظ هللا عبد بوأ وأخبرنا -  3742
 بإعادة سلم و عليه هللا صلى النبي يأمره فلم األمر آخر في الحكم بن معاوية إسالم كان  قال األوزاعي عن مسلم بن الوليد
 إلى هللا رحمه الشافعي أشار وقد الصالة استأنف متعمدا تكلم ومن صالته تمض جاھال أو ساھيا صالته في تكلم فمن الصالة
 ذو أف قائل قال هللا رحمه الشافعي قال لقوله تأكيد غيره عن روينا وفيما األحاديث اختالف كتاب في غيره عن حكيناه ما أكثر
 ذو ببدر والمقتول اليدين مديد أو اليدين قصير ويقول الخرباق يسميه عمران ال قلت ببدر المقتول عن رويتم الذي اليدين

 ذكره ھكذا خزاعة من زھرة لبني حليف نضلة بن عمرو عبد بن الشمالين ذو ھو ببدر قتل الذي هللا رحمه الشيخ قال الشمالين
  الزبير بن عروة

 أبي عن لھيعة بن ثنا أبي ثنا الدخ بن عمرو بن محمد عالثة أبو ثنا البغدادي جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3743
 من غبشان بن نضلة بن عمرو عبد الشمالين ذو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع بدرا شھد وممن  قال عروة عن األسود
 عمرو عبد بن الشمالين وذو وقاص أبي بن عمير رجالن كالب بن زھرة بني من بدر يوم المسلمين من واستشھد قال خزاعة

 محمد قال يسار بن إسحاق بن ومحمد مغازية في عقبة بن موسى قاله وكذلك غبشان بني من خزاعة من لھم يفحل نضلة بن
 هللا صلى هللا رسول بعد بقى فإنه بسھوه سلم و عليه هللا صلى النبي أخبر الذي اليدين ذو أما هللا رحمه الشيخ قال له عقب ال

  افظالح هللا عبد أبو شيخنا ذكره ھكذا سلم و عليه
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 بن بحر بن علي بن الحسن ثنا الزاھد الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا بما وإحتج - 3744
 أخبرتني أبتاه يا شعيب قال مطير فصدقه حاضر  ومطير أبيه عن مطير بن شعيب حدثني سليمان بن معدي ثنا أبي ثنا بري
 فصلى العصر وھى العشي صالتي إحدى بھم صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن فأخبرك خشب بذي لقيك اليدين ذا أن

 ذو فلحقه الناس سرعان وخرج عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو وأتبعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام ثم فسلم ركعتين
 صلى هللا رسول أقبل ثم نسيت وال الصالة قصرت ام قال نسيت أو الصالة أقصرت هللا رسول يا فقال وعمر بكر وأبو اليدين
 الناس وثار فرجع هللا رسول يا صدق فقاال اليدين ذو يقول ما فقال عنھما هللا رضي وعمر بكر أبي على سلم و عليه هللا

  السھو سجدتي سجد ثم ركعتين فصلى

 ثنا قالوا وبندار علي بن ونصر أبي ثنا المثنى أبو نبأأ الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3745
 إن حدثني أبت يا له قال قال الحديث بھذا حدثني حين حاضر مطير وأبوه قال أبيه عن مطير بن شعيب ثنا سليمان بن معدى

 ثم ركعتين صرالع وھى العشي صالتي إحدى بھم صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  فحدثك خشب بذي لقيك اليدين ذا
 يا الشمالين ذو فقال ھريرة أبي حديث في الرواة بعض قال وقد سجد ثم سلم ثم ركعتين بھم فصلى فيه وقال الحديث فذكر سلم

 ھذا من فيھا لما الروايات تلك من شيئا يصححا لم ومسلم البخاري الصحيحين وشيخا نسيت أم الصالة أقصرت هللا رسول
 يعقب ولم موته تقدم الشمالين ذا فإن أخطأ فقد ذلك قال من كل يقول هللا رحمه الحافظ هللا عبد بوأ شيخنا وكان الظاھر الوھم
  راو له وليس

 شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا أحمد بن جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا -  3746
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  المعلي بن سعيد أبي عن يحدث عاصم بن حفص سمعت قال الرحمن عبد بن خبيب عن
 أيھا يا{  يقول هللا سمعت أما دعوتك حين تجيبنى أن منعك ما فقال جئت ثم فصليت قال فدعانى أصلى وأنا المسجد في كان
 قال المسجد من أخرج أن قبل رآنالق في سورة أعظم ألعلمنك}  يحييكم لما دعاكم إذا وللرسول  استجيبوا آمنوا الذين

 كذا قلت إنك هللا رسول يا فقلت فذكرته نسي فقلت المسجد باب نبلغ أن كدنا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع فمشيت
 عبد وأب أخبرنا أوتيته الذي العظيم والقرءان المثاني السبع العالمين رب  الحمد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال وكذا
 يحيى ثنا الجشمي عمر بن هللا عبيد ثنا الحافظ محمد بن صالح أنبأ ببخارى الفقيه سھل بن أحمد نصر أبو أخبرني الحافظ هللا
 فذكر قال أصلي كنت قال تجبنى فلم دعوتك وقال عن عن إسناده في قال أنه إال بنحوه الحديث فذكر شعبة ثنا القطان سعيد بن

 و عليه هللا صلى النبي أصحاب جواب أن على داللة ھذا وفي القطان يحيى عن مسدد عن الصحيح في البخاري رواه معناه
  أومئوا أنھم القصة تلك في زيد بن حماد عن روينا ما مع صالتھم يبطل لم اليدين ذو يقول عما سألھم حين سلم

  الشكر سجود باب

 على بن أحمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3747
 زيدان بن هللا عبد أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا ح السفر أبي بن عبيدة أبو ثنا الجوزجاني

 يوسف بن إبراھيم سمعت قال السفر أبي بن عبيدة أبو ثنا قاال الكوفيان القماط جعفر أبو خالد بن محمد بن إبراھيم بن ومحمد
 يدعوھم اليمن أھل إلى الوليد بن خالد سلم و عليه هللا صلى النبي بعث قال  البراء عن إسحاق أبي عن أبيه عن إسحاق أبي بن
 رجال إال معه كان ومن خالدا يقفل أن وأمره طالب أبي بن علي بعث سلم و عليه هللا صلى النبي أن ثم يجيبوه فلم اإلسالم إلى
 القوم من دنونا فلما معه عقب ممن فكنت البراء قال معه فليعقب عنه هللا رضي علي مع يعقب أن أحب خالد مع كان ممن

 و عليه هللا صلى هللا رسول كتاب عليھم فقرأ أيدينا بين تقدم ثم واحدا صفا وصفنا عنه هللا رضي علي بنا فصلى إلينا خرجوا
 صلى هللا رسول قرأ فلما بإسالمھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى عنه هللا يرض علي فكتب جميعا ھمدان فأسلمت سلم
 الحديث ھذا صدر البخاري أخرج ھمدان على السالم ھمدان على السالم فقال رأسه رفع ثم ساجدا خر الكتاب سلم و عليه هللا
 على صحيح الحديث تمام في الشكر وسجود بتمامه يسقه فلم يوسف بن إبراھيم عن مسلمة بن شريح عن عثمان بن أحمد عن

  شرطه
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 عن عقيل عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا الواحد عبد بن عبيد أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3748
 كعب سمعت لقا بيته من عمى حين كعب قائد كعب بن هللا عبد أن مالك بن كعب بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن شھاب بن
 حتى قال أن إلى بطوله الحديث فذكر  تبوك غزوة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن تخلف حين حديثه يحدث مالك بن

 ليلة خمسين صبح الفجر صالة صليت فلما كالمنا عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى حين من ليلة خمسون لنا كملت
 بما األرض علي وضاقت نفسي علي ضاقت قد منا هللا ذكر التي الحال على جالس أنا نمافبي بيوتنا من بيت ظھر على وأنا

 وآذن الفرج جاء قد أنه وعرفت ساجدا فخررت قال أبشر مالك بن كعب يا سلع جبل على أوفي صارخ صوت سمعت رحبت
 مبشرون صاحبي قبل وذھب بشرونناي الناس فذھب الفجر صالة صلى حين علينا هللا بتوبة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 سمعت الذي جاءني فلما الفرس من إلى أسرع الصوت فكان الجبل على فأوفي أسلم من ساع وسعى فرسا إلى رجل وركض
 رسول إلى فانطلقت فلبستھما ثوبين واستعرت يومئذ غيرھما أملك ما وهللا ببشراه إياه فكسوتھما ثوبي نزعت يبشرني صوته
  الليث عن آخر وجه من مسلم وأخرجه بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه الحديث وذكر سلم و ليهع هللا صلى هللا

 أبو ثنا الرقاشي قالبة أبو ثنا ببغداد القنطري تميم بن أحمد بن محمد الحسين أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 3749
 بكر أبو وحدثني قال ح إسماعيل بن موسى سلمة أبو ثنا خزيمة بن لسريا ثنا ھانئ بن صالح بن محمد وحدثني قال عاصم
 عن بكرة أبي بن العزيز عبد بن بكار حدثنا كلھم قالوا خداش بن خالد ثنا الخزاز علي بن أحمد ثنا بالويه بن أحمد بن محمد
 و عز  شكرا ساجدا خر به بشر أو يسره أمر آتاه إذا سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال عنه هللا رضي بكرة أبي عن أبيه
   عاصم أبي عن خالد بن محمد عن السنن في داود أبو رواه جل

 بن موسى حدثني فديك أبي بن ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 3750
 أبيه عن سعد بن عامر عن سعد بن إسحاق بن أشعث عن عثمان بن الحسن بن يحيى وھو داود أبو قال عثمان بن عن يعقوب
 هللا فدعا يديه رفع ثم نزل عزور من قريبا كان فلما المدينة نريد مكة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قال

 ألمتي وشفعت ربي ألتس إني قال ثالثا أحمد ذكره ساجدا خر ثم ساعة يديه فرفع قام ثم طويال فمكث ساجدا خر ثم ساعة
 لربي ساجدا فخررت أمتي ثلث فأعطاني ألمتي ربي فسألت رأسي رفعت ثم شكرا ساجدا لربي فخررت أمتي ثلث فأعطاني
  جل و عز لربي ساجدا فخررت اآلخر الثلث فأعطاني ألمتي ربي فسألت قمت ثم شكرا

 سھل بن موسى عنه به فحدثني به حدثنا حين لحصا بن أحمد أسقطه إسحاق بن أشعث هللا رحمه داود أبو قال -  3751
   الرملي

 ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3752
 عن الھاد بن عن الليث بأأن قاال الليث بن وشعيب أبي أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو

 المسجد دخلت  قال عوف بن الرحمن عبد عن جبير بن محمد عن الحويرث بن الرحمن عبد عن عمرو أبي بن يعني عمرو
 القبلة فاستقبل نخال دخل حتى بي يشعر وال وراءه أمشي فاتبعته المسجد من خارجا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرأيت
 فرفع وجھه في أنظر رأسي فطأطأت جئته حتى أمشي فأقبلت توفاه تعالى هللا أن ظننت حتى وراءه ناوأ السجود فأطال فسجد
 أني فقال أنظر فجئت نفسك توفي قد هللا يكون أن خشيت هللا رسول يا السجود أطلت لما فقلت الرحمن عبد يا لك ما فقال رأسه
 عليك صلى ومن عليه سلمت عليك سلم من يقول تعالى هللا أن بشركأ فقال السالم عليه جبرائيل لقيت النخل دخلت رأيتني لما

  عليه صليت

 ثنا أويس أبي بن إسماعيل ثنا جدي ثنا الشعراني الفضل بن محمد بن إسماعيل أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3753
 عوف بن الرحمن عبد بن محمد بن دالواح عبد عن قتادة بن عمر بن عاصم عن عمرو أبي بن عمرو حدثني بالل بن سليمان
 يقول ربك أن وقال فبشرني السالم عليه جبرائيل لقيت إني  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عوف بن الرحمن عبد عن
 عبد بن وجرير هللا عبد بن جابر عن الباب وفي شكرا  فسجدت عليه سلمت عليك سلم ومن عليه صليت عليك صلى من لك
  الضعفاء رواية عن كفاية ذكرنا وفيما سلم و عليه هللا صلى النبي عن جحيفة وأبي مالك بن وأنس عمر بن هللا
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 ثنا عاصم بن أسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3754
 يقال نغاشيا رجال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأى  قال ليع بن محمد عن جابر حدثني قال سفيان عن حفص بن الحسين

 شاھد له ولكن الجعفي جابر ورواية منقطع وھذا العافية هللا أسأل قال ثم ساجدا سلم و عليه هللا صلى النبي فخر قصير زنيم له
  آخر وجه من

 ثنا رشيد بن داود ثنا العباس بن محمد ثنا رالصفا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 3755
 قال فسجد زمانة به رجال أبصر سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عرفجة عن هللا عبيد بن محمد عن مسعر عن غياث بن حفص
 فسجد نةزما به رجال أبصر أو فتح آتاه عنه هللا رضي عمر وأن فسجد فتح آتاه عنه هللا رضي بكر أبا وأن هللا عبيد بن محمد
 هللا عبيد بن محمد عون أبي عن مسعر عن وقيل تقدم لما شاھدا مرسال فيكون صحبة له يرون وال السلمي عرفجة ھذا ويقال
  عنھما هللا رضي وعمر بكر أبي عن عنه ثم مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن الجزار بن يحيى عن

 أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي بن زكريا أبو أخبرنا -  3756
  سجد اليمامة فتح آتاه لما عنه هللا رضي بكر أبا أن  رجل عن عون أبي عن مسعر

 بن هللا عبيد أنبأ غرزة أبي بن حازم بن أحمد ثنا دحيم بن جعفر أبو أنبأ القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 3757
 فقال علي مع كنت  قال الحارث بن مالك يعني موسى أبو له يقال رجل عن قيس بن محمد عن الثوري سفيان نع موسى
  فسجد ساقيه من فاستخرجوه كذبت وال كذبت ما وهللا ويقول جبينه يعرق فجعل يجدوه فلم المخدج يعني أطلبوه

  وأكثره الصالة عمل من يجزى ما أقل أبواب جماع

  الذي الحديث في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بينه وقد

 بن محمد ثنا ناجية بن محمد بن هللا عبد ثنا الثقفي يعقوب بن أحمد سعيد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 3758
 يعقوب بن يوسف ثنا قاال الثقفي سعيد وأبو إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح سعيد بن يحيى ثنا بشار

 ھريرة أبي عن أبيه عن سعيد أبي بن سعيد حدثني عمر بن هللا عبيد عن سعيد بن يحيى ثنا بكر أبي بن محمد ثنا القاضي
 سلم و عليه هللا صلى النبي على وسلم جاء ثم فصلى رجل فدخل المسجد دخل سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي
 بعثك والذي الرجل فقال مرات ثالث ذلك فعل حتى تصل لم فأنك فصل أرجع السالم وعليك مسل و عليه هللا صلى النبي فقال
 تطمئن حتى أركع ثم القرآن من معك تيسر ما أقرأ ثم كبر الصالة إلى قمت إذا قال وعلمني فأرني ھذا غير أحسن ما بالحق
 لفظ كلھا صالتك في ذلك أفعل ثم جالسا تطمئن حتى أرفع ثم ساجدا تطمئن حتى أسجد ثم قائما تعتدل حتى أرفع ثم راكعا
  يحيى عن المثنى بن محمد عن مسلم ورواه بشار بن محمد عن البخاري رواه القاضي حديث

 شيبة أبي بن بكر أبو ثنا الجواليقي عبدان بن أحمد بن هللا عبد ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 3759
 بن يوسف ثنا الثقفي إسحاق بن محمد أنبأ الحافظ أحمد أبو أخبرني قال له واللفظ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناو ح أسامة أبو ثنا

 رجال أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سعيد أبي بن سعيد عن عمر بن هللا عبيد ثنا أسامة بن حماد أسامة أبو ثنا موسى
 فأنك فصل أرجع السالم وعليك فقال عليه فسلم فجاء المسجد ناحية في مسل و عليه هللا صلى هللا ورسول فصلى المسجد دخل
 هللا رسول يا فعلمني الثالثة في الرجل له فقال تصل لم فأنك فصل أرجع وعليك له فقال عليه سلم ثم فصلى فرجع قال تصل لم
 راكعا تطمئن حتى اركع ثم القرآن من عكم تيسر ما أقرأ ثم فكبر القبلة أستقبل ثم الوضوء فأسبغ الصالة إلى قمت إذا له قال
 ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم جالسا وتطمئن تستوى حتى ارفع ثم ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم قائما تطمئن حتى رأسك ارفع ثم
 أسامة أبي عن منصور بن إسحاق عن الصحيح في البخاري رواه كلھا صالتك في ذلك أفعل ثم قائما تستوى حتى ارفع ثم

 من أسامة أبي عن وغيره منصور بن إسحاق أثبته ما عنه يثبت لم أنه إال شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه لفظال بھذا
 زيادة وتلك عبدان عن اإلسماعيلي بكر أبو أيضا يحفظه ولم قائما تستوي حتى ارفع ثم ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم ثانيا قوله

 ھذا فعلت فإذا آخره في فزاد عمر بن هللا عبيد عن عياض بن أنس ورواه مةأسا أبي عن أوجه من الحديث ھذا في محفوظة
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 ما يثبت ولم الوضوء فأسبغ الصالة إلى قمت إذا فيه وقال صالتك من أنقصته فأنما ھذا من أنتقصت وأن صالتك تمت فقد
  الحديث آخر في أسامة أبو أثبته

  فذكره  عياض بن أنس ثنا القعنبي ثنا داود أبو ثنا اسةد بن بكر أبو أنبا الروذباري علي أبو أخبرناه - 3760

 الليث ثنا سعيد بن قتيبة ثنا الثقفي إسحاق بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو أخبرنا الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 3761
 رجال أن  حدثه أنه يبدر له عم عن أبيه عن رافع بن رفاعة آل من يحيى بن علي عن عجالن بن محمد عن سعد بن يعني
 عليه هللا صلى هللا رسول على فسلم أقبل فرغ فلما نشعر ال ونحن يرمقه سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول فصلى المسجد دخل
 لم فأنك فصل أرجع له فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على أقبل ثم فصل فرجع تصل لم فأنك فصل أرجع له فقال سلم و

 فتوضأ الصالة تريد قمت إذا له فقال فعلمني جھدت لقد هللا رسول يا أكرمك والذي الرجل له فقال ثالثا أو مرتين تصل
 ثم ساجدا فاطمئن اسجد ثم قائما تعتدل حتى ارفع ثم راكعا فاطمئن اركع ثم أقرأ ثم فكبر القبلة أستقبل ثم وضوءك وأحسن
  صالتك من تفرغ حتى ذلك أفعل ثم رفعا ثم ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم قاعدا تطمئن حتى ارفع

 بن هللا عبد ثنا داود بن مقدام ثنا المصري محمد بن على الحسن أبو ثنا ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  3762
 رسول مع كنا  قال أنه بدريا وكان عمه عن أبيه عن الزرقي يحيى بن علي عن عجالن بن عن مضر بن بكر ثنا الحكم عبد
 القبلة فأستقبل قم ثم الزيادة من وفيه الحديث وذكر يصلي منه ناحية في فقام المسجد رجل دخل إذ سلم و عليه هللا صلى هللا

 من تنقص فأنما ذلك من أنتقصت وما صالتك قضيت فقد ذلك صنعت فإذا ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم الثاني السجود في وقال
 قاله وكذلك رافع بن رفاعة عمه عن أبيه عن رافع بن خالد بن يحيى بن على نع يسار بن إسحاق بن محمد رواه صالتك
 بن ھمام رواية من يحيى بن علي عن طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحاق رواه وكذلك خالد بن يحيى بن علي عن قيس بن داود
 بن علي عن عمرو بن محمد وقال عمه عن خالد بن يحيى بن علي عن إسحاق عن فقال سلمة بن حماد به وقصر عنه يحيى
 خالد بن يحيى بن على بن يحيى عن جعفر بن إسماعيل وأفقھم تقدم من رواية والصحيح رافع بن رفاعة عن خالد بن يحيى
 فالقول بإسناده وبعضھم يحيى بنسب إسماعيل عن الرواة بعض وقصر رافع بن رفاعة عن جده عن أبيه عن الزرقي رافع بن
 بعض كان وإن ذلك في عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الثابت للحديث موافقة بسياقھا ذكرناھا التي والرواية حفظ من قول

  أعلم وهللا عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من أصح حديث الباب ھذا في وليس وينقص ألفاظھا في يزيد ھؤالء

  بالفاتحة روينا فيما المطلقة القراءة تعيين باب

 بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 3763
 هللا رسول أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المقبري سعيد عن عمر بن هللا عبد أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فسلم جاء جلالر فرغ فلما المسجد في وھو يوما يصلي رجال رأى سلم و عليه هللا صلى
 قال ذلك مثل له فقال سلم و عليه هللا صلى النبي على فسلم جاء ثم فصلى فرجع تصل لم فأنك فصل أرجع السالم وعليك فقال
 فأسبغ الصالة إلى قمت إذا له فقال أصلى كيف فعلمني ترى ما غير أحسن ما هللا رسول يا قال ثم ثالثا أو مرتين فصلى فرجع

 رأسك ترفع ثم راكعا تطمئن حتى ركعت ثم القرآن من معك بما قرأت ثم القرآن بأم قرأت قائما استويت فإذا كبر ثم الوضوء
 في ذلك تفعل ثم قاعدا تطمئن حتى رأسك ترفع ثم ساجدا تطمئن حتى تسجد ثم حمده لمن هللا سمع وتقول قائما تعتدل حتى

 عن المدني قيس بن داود أخبرك وھب بن على قرئ قال بحر ثنا العباس أبو ثنا قاال بكر وأبو زكريا أبو وأخبرنا كلھا صالتك
 المسجد في جالسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كان أنه بدري له عم عن أبي حدثني قال الزرقي خالد بن يحيى بن علي
 نقصت وما صالتك تمت فقد ھذا نحو على صالتك أتممت فإذا مسل و عليه هللا صلى هللا رسول له وقال الحديث ذكر ثم قال
 يثبت فلم قيس بن داود عن وھب بن غير ورواه مضى ما على الرواية بھذه وھب بن أحال صالتك من تنقصه فأنما ھذا من

  رآنالق أم قراءة فيه وذكر الحديث فساق قيس بن داود عن وھب بن عن األعلى عبد بن يونس ورواه القراءة تعيين

 عمرو بن يعني محمد عن خالد عن بقية بن وھب ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  3764
 شاء وبما القرآن بأم أقرأ ثم فكبر القبلة إلى فتوجھت قمت إذا  قال القصة بھذه رافع بن رفاعة عن خالد بن يحيى بن علي عن
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 فخذك على فأقعد رفعت فإذا لسجودك فمكن سجدت إذا وقال ظھرك وامدد ركبتيك على راحتيك ضعف ركعت وإذا تقرأ أن هللا
  اليسرى

 ثنا السلمي يوسف بن أحمد أنبأ القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  3765
 هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي الصامت بن عبادة نع الربيع بن محمود عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد
 عبد عن حميد بن وعبد راھويه بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه فصاعدا القرآن بأم يقرأ ال لمن صالة ال  سلم و عليه

  الرزاق

 ثنا علي بن الحسن يعني الحلواني ثنا لقا جبلة بن إبراھيم ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3766
 وجھه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مج الذي الربيع بن محمود أن  شھاب بن عن صالح عن أبي ثنا إبراھيم بن يعقوب
 واهر القرآن بأم يقرأ لم لمن صالة ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أخبره الصامت بن عبادة أن أخبره بئرھم من
  الزھري عن عيينة بن حديث من البخاري ورواه الحلواني علي بن الحسن عن الصحيح في مسلم

 عيسى بن الحسن بن المؤمل بن محمد بكر أبو ثنا أصله من القاضي أحمد بن علي بن أحمد نصر أبو وأخبرنا - 3767
 أبي ومن أبي من سمعت قال أنه العالء عن بيأ حدثني أويس أبي بن إسماعيل ثنا الشعراني محمد بن الفضل ثنا الماسرجسي

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال عنه هللا رضي ھريرة أبو قال قاال عنه هللا رضي ھريرة أبي جليسي وكانا جميعا السائب
 األمام وراء ناأحيا أكون أنى ھريرة أبا يا قلت قال تمام غير خداج فھي خداج فھي الكتاب بفاتحة فيھا يقرأ لم صالة صلى من

 قسمت هللا يقول يعني يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فأني نفسك في بھا أقرأ فارسي يا وقال ذراعي فغمز
 هللا يقول العالمين رب  الحمد عبدي يقول سأل ما ولعبدي لعبدي ونصفھا لي فنصفھا نصفين عبدي وبين بيني الصالة
 اآلية وھذه عبدي مجدني هللا يقول الدين يوم مالك عبدي يقول عبدي علي أثنى هللا فيقول حيمالر الرحمن فيقول عبدي حمدني
 عبدي يقول سأل ما ولعبدي لعبدي السورة وآخر وبينه بيني اآلية فھذه نستعين وإياك نعبد إياك عبدي يقول عبدي وبين بيني
  عنھما العالء عن أويس أبي حديث من الصحيح في مسلم أخرجه السورة آخر إلى المستقيم الصراط اھدنا

 حرب بن سليمان أنبأ الوھاب عبد بن أحمد أبو أنبأ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 3768
 و يهعل هللا صلى هللا رسول أمرني  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن عثمان أبي عن ميمون بن جعفر ثنا خالد بن وھيب ثنا
  الكتاب فاتحة بقراءة إال صالة ال أن المدينة في أنادي أن سلم

 بن محمد أحمد أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ الفقيه محمش بن محمد بن محمد طاھر أبو وأخبرنا -  3769
 عن أبيه عن الرحمن عبد بن العالء حدثني قال المدني كثير أبي بن يعني جعفر بن محمد ثنا مخلد بن خالد أنبأ الوھاب عبد
 يا تعال فقال به فصرخ يصلي قائم وھو كعب بن أبي على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مر  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي
 هللا أليس دعوتك إذ تجيبني أن أبي يا منعك ما فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاء ثم صالته في أبي فجعل أبي

 وإن أجبتك إال تدعوني ال هللا رسول يا جرم أبي قال اآلية}  دعاكم إذا وللرسول  استجيبوا آمنوا الذين أيھا يا{  يقول تعالى
 نعم أبي فقال مثلھا الفرقان في وال الزبور في وال اإلنجيل في وال التوراة في ينزل لم سورة أعلمك أن تحب قال مصليا كنت
 بلغ فلما المسجد من يخرج أن يريد يمشي سلم و عليه هللا صلى والنبي تعلمھا حتى المسجد باب من خرجت ال قال هللا رسول يا

 صلى هللا رسول فقال القرآن أم أبي فقرأ صالتك في تقرأ كيف نعم فقال فوقف هللا رسول يا السورة أي له قال ليخرج الباب
 السبع لھي وأنھا مثلھا الفرقان في وال الزبور في وال اإلنجيل في وال التوراة في أنزل ما بيده نفسي والذي سلم و عليه هللا

 بن أبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أبيه عن العالء عن جعفر بن الحميد عبد ورواه جل و عز هللا أتاني التي المثاني
 بن مالك وخالفھم ھريرة أبي عن بيهأ عن العالء عن هللا عبد بن جھضم ورواه األجابة قصة دون الفاتحة قصة في بمعناه كعب
 مرسال فذكره كعب بن ألبي قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن كريز بن عامر مولى سعيد أبي عن العالء عن فرواه أنس
  ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن بكر أبي بن هللا عبد عن يسار بن إسحاق بن محمد ورواه
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  الرحيم الرحمن هللا ببسم آيات عسب أنھا على الدليل باب

 ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم أنبأ بھمذان الحافظ عبيد بن أحمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3770
 والسبع قرآنال أم  الحمد  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المقبري سعيد عن ذئب أبي بن

  ذلك من أتم المقبري عن بالل أبي بن نوح ورواه إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه العظيم والقرءان المثاني

 بن المعافي ثنا الموصلي الواحد عبد بن إسحاق ثنا تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا - 3771
 صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المقبري سعيد عن بالل أبي بن نوح عن جعفر بن دالحمي عبد عن عمران

 وفاتحة القرآن آم وھي المثاني السبع وھي الرحيم الرحمن هللا ببسم آيات سبع العالمين رب  الحمد  قال سلم و عليه هللا
 موقوفا ھريرة أبي عن سعيد عن به فحدثني نوحا لقيت ثم قال رجعف بن الحميد عبد عن الحنفي بكر أبو رواه وكذلك الكتاب
  ذلك على دل ما وغيرھما عباس وابن علي عن وروينا مرفوع غير

  اآلخر التشھد وجوب باب

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح رمح بن محمد ثنا سھل بن موسى ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 3772
 بن محمد بكر أبو ثنا قاال القاضي منصور بن يحيى بنت بن العنبري طاھر أبي بن صالح وأبو الحافظ هللا عبد بن محمد

 بن عن طاوس وعن جبير بن سعيد عن الزبير أبو حدثني سعد بن الليث ثنا قاال حماد بن عيسى أنبأ اإلسماعيلي إسماعيل
 الصلوات المباركات التحيات يقول وكان القرآن يعلمنا كما التشھد لمنايع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال أنه عباس

 أن وأشھد هللا إال إله ال أن أشھد الصالحين هللا عباد وعلى علينا سالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك سالم  الطيبات
  وغيره رمح بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه عيسى حديث لفظ هللا رسول محمدا

 بن يحيى ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 3773
 يعلمنا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال عباس بن عن طاوس عن الزبير أبو حدثني قال حميد بن الرحمن عبد ثنا آدم

  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه القرآن من ورةالس يعلمنا كما التشھد

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد وغيره السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 3774
  بالناس صلى موسى أبا أن الرقاشي هللا عبد بن حطان عن جبير بن يونس عن قتادة عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور
  الزاكيات الطيبات التحيات به يتكلم ما أول فليقل القعود عند كان فإذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن وفيه الحديث فذكر
 دهعب محمدا وأن هللا إال إله ال أن أشھد الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم
  الرزاق عبد عن وغيره إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه ورسوله

 عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 3775
 هللا عبد عن وائل أبي عن كلھم لرحمنا عبد بن وحصين ھاشم وأبو واألعمش ومنصور حماد أخبرني الثوري أنبأ الرزاق
 على السالم هللا على السالم نقول نقول ما ندري ال صلينا إذا كنا  قال هللا عبد عن األحوص وأبي األسود عن إسحاق وأبو

 صليتم افإذ السالم ھو هللا أن فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فعلمنا النبيين على السالم ميكائيل على السالم جبرائيل
 قال الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات فقولوا
 صالح وعبد مرسل ونبي مقرب ملك كل أصابت قلتھا فإذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن حديثه في وائل أبو

  ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا إال إله ال أن أشھد

 وأبي األحوص أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا يزيد ثنا منصور بن أحمد ثنا إسماعيل أنبأ محمد أبو وأخبرنا -  3776
 عن وائل أبي عن واألعمش منصور حديث من الصحيح في أخرجاه نحوه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن عبيدة
  مضى اكم هللا عبد
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 سعيد أنبأ البزار علي بن محمود ثنا األصبھاني الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 3777
 أن قبل نقول كنا  قال هللا عبد عن وائل أبي عن ومنصور األعمش عن عيينة بن ھو سفيان ثنا المخزومي الرحمن عبد بن

 التشھد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فعلمنا وميكائيل جبرائيل على السالم خلقه قبل هللا لىع السالم التشھد علينا يفرض
  المخزومي عن صاعد بن رواه وكذلك

 ثنا إسرائيل أبي بن إسحاق ثنا الحضرمي ھارون بن محمد ثنا التميمي أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  3778
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن حمزة أبي عن يزيد نب يوسف البراء معشر أبو

 وھو حمزة أبي عن سنان بن صفدي رواه وبمعناه بتشھد إال صالة ال ويقول القرآن من السورة يعلمنا كما التشھد يعلمنا
  القوة بعض يقوي الصحيحة بشواھده

 ثنا الوليد أبو ثنا يحيى بن محمد ثنا محمد بن هللا عبد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  3779
 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن وروينا الصالة تمام التشھد  قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن وكيع أبو
  بتشھد إال صالة تجوز ال قال أنه

  سلم و عليه هللا صلى النبي على الصالة وجوب باب

  وغيرھم عبيد بن وفضالة سعيد وأبي عجرة بن وكعب األنصاري مسعود أبي حديث الباب ھذا في مضى وقد

 األزھر بن أحمد األزھر أبو ثنا النيسابوري بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 3780
 المرأ إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على الصالة في  وحدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا سعد نب إبراھيم بن يعقوب ثنا

 أخى األنصاري ربه عبد بن زيد بن هللا عبد بن محمد عن التميمي الحارث بن إبراھيم بن محمد صالته في عليه صلى المسلم
 هللا صلى هللا رسول يدي بين جلس حتى رجل أقبل قال عمرو بن عقبة عن األنصاري مسعود أبي عن الخزرج بن بلحارث
 قال صالتنا في صلينا نحن إذا عليك نصلي فكيف عرفناه فقد عليك السالم أما هللا رسول يا فقال عنده ونحن سلم و عليه

 محمد على صل اللھم فقولوا على صليتم إذا قال ثم يسأله لم الرجل أن أحببنا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصمت
 كما محمد آل وعلى األمي النبي محمد على وبارك إبراھيم آل وعلى إبراھيم على صليت كما محمد آل وعلى األمي النبي

  متصل حسن إسناد ھذا علي قال مجيد حميد أنك إبراھيم آل وعلى إبراھيم على باركت

 عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن إبراھيم بن أحمد أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  3781
 هللا صلى هللا رسول عن مسعود بن عن الحارث بنى من رجل عن السباق بن يحيى عن ھالل أبي بن سعيد عن يزيد بن خالد
 محمد آل وعلى دمحم على وبارك محمد آل وعلى محمد على صل اللھم فليقل الصالة في أحدكم تشھد إذا  قال أنه سلم و عليه

 بن هللا عبد قاله كذا مجيد حميد أنك إبراھيم آل وعلى إبراھيم على وترحمت وباركت صليت كما محمد وآل محمدا وأرحم
 هللا صلى النبي أن جدي عن أبي سمعت قال الساعدي سھل بن عباس بن المھيمن عبد وروي أعلم وهللا عنه هللا رضي مسعود
 هللا نبي على يصل لم لمن صالة وال عليه هللا أسم يذكر لمن وضوء وال له وضوء ال لمن ةصال ال يقول كان سلم و عليه
 بحر بن علي بن الحسن ثنا الصفار أحمد بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه سلم و عليه هللا صلى
 وإسناده مرفوعا عائشة عن فيه وروي برواياته يحتج ال ضعيف نالمھيم وعبد فذكره المھيمن عبد حدثني قال أبي ثنا البري
  ضعيف

 بن هللا عبيد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو وأخبرنا - 3782
 هللا صلى محمد آل على فيھا ليأص ال صالة صليت لو  قال مسعود أبي عن علي بن محمد عن جابر عن إسرائيل ثنا موسى
  تتم ال صالتي أن لرأيت سلم و عليه
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 حصين أبو ثنا الطلحي معاوية بن يحيى بن هللا عبد بكر أبو ثنا بالكوفة التميمي خشيش بن علي بن محمد وأخبرنا - 3783
 عبيد ثنا محمد بن إبراھيم وثنا قال شريك عن الجنبي مالك أبو ثنا ميمون بن محمد بن إبراھيم ثنا حبيب بن الحسين بن محمد
 على فيھا أصلي ال صالة صليت لو  قال البدري مسعود أبي عن جعفر أبي عن جابر عن جميعا إسرائيل عن موسى بن هللا

 كفاية الصالة صفة باب وفي ھنا ھا مضى وفيما ضعيف وھو الجعفي جابر به تفرد تتم أنھا رأيت ما محمد آل وعلى محمد
 ال قال أو صالته فليعد التشھد في سلم و عليه هللا صلى النبي على يصل لم من قال أنه الشعبي عن وروينا التوفيق وبا

  الحسين بن علي بن محمد جعفر أبي عن أرطأة بن الحجاج عن معناه وروينا صالته تجزىء

  بالتسليم الصالة من التحلل وجوب باب

 محمد بن هللا عبد عن سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا غالب بن محمد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3784
 الصالة مفتاح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن الحنفية بن محمد عن عقيل بن

  التسليم وإحاللھا التكبير وإحرامھا الطھور

 إبراھيم بن حسان أنبأ عمر أبو ثنا مسلم أبو ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن يعل الحسن أبو أنبأ - 3785
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن الثوري مسروق بن سعيد عن

 من وكثير صاعد بن زعم فيما ھكذا الضرير عمر أبو هب تفرد التسليم وتحليلھا التكبير وتحريمھا الوضوء الصالة مفتاح
  به تفرد الذي ھو فحسان حسان عن ھالل بن حيان عليه تابعه وقد الحفاظ

 ثنا العيشي هللا عبد ثنا الدميك أبي بن العباس أبو ثنا عمرو أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أنبأ وقد - 3786
 الصالة مفتاح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي عن نضرة أبي عن فيانس أبي عن إبراھيم بن حسان

  عليه يدور سعيد أبي وحديث السعدي طريف سفيان أبي عن المحفوظ ھو ھذا تحليلھا والتسليم تحريمھا والتكبير الوضوء

 أبي عن المقرئ يعني الرحمن عبد أبو ثنا موسى بن بشر ثنا الصفار عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي أنبأ -  3787
 مفتاح الوضوء  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنه الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن سفيان أبي عن حنيفة
 أبو الق غيرھا ومعھا الكتاب بفاتحة إال صالة تجزىء وال تسليم ركعتين كل وفي تحليلھا والتسليم تحريمھا والتكبير الصالة
 أبي عن وغيره مسھر بن على رواه وكذلك التشھد يعني قال تسليم ركعتين كل في يعني ما حنيفة ألبي فقلت الرحمن عبد

  سفيان

 بن عمر عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3788
 الناس على أقبل التشھد قبل صالته آخر في قعد إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال حربا أبي بن عطاء عن ذر

  التسليم ينزل أن قبل وذلك بوجھه

  شيئا القرآن من يحسن لم إذا القراءة مقام يقوم الذكر باب

 بن يعني إسماعيل ثنا الختلي موسى بن عباد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 3789
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  رافع بن رفاعة عن جده عن أبيه عن الزرقي رافع بن خالد بن علي بن يحيى أخبرني جعفر
 أمرك كما فتوضأ الصالة إلى قمت إذا سلم و عليه هللا صلى النبي علمه فيما وقال صلى الذي الرجل حديث يعني فقص سلم
 انتقصت شيئا منه انتقصت وإن آخره في وقال وھلله وكبره هللا فاحمد وإال به فاقرأ قرآن معك كان فإن كبر ثم فأقم تشھد ثم هللا
 الثقفي سعيد بن قتيبة ثنا الترمذي عيسى بن محمد عيسى أبو ثنا المحبوبي العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ صالتك من

  بنحوه فذكره الزرقي رافع بن خالد بن يحيى بن علي بن يحيى عن جعفر بن إسماعيل اثن قاال السعدي حجر بن وعلي

 ثنا البرجالني الخليل بن أحمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو ثنا ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 3790
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجل جاء قال أوفى أبي بن هللا عبد عن السكسكي إبراھيم عن المسعودي ثنا النضر أبو
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 قوة وال حول وال أكبر وهللا هللا إال إله وال هللا وسبحان  الحمد قال القرآن من يجزينى شيئا فعلمني القرآن أحسن ال إني  فقال
 وارزقني واھدني وارحمني لي أغفر اللھم قل قال لنفسي أقول فماذا لربي ھذه هللا رسول يا قال عليھن عقد فلما با إال

  الخير من يديه ھذا مأل قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ولي ثم عليھن فقبض قال وعافني

 الھاللي حسن بن علي ثنا الشيباني يوسف بن يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ - 3791
 أستطيع ال أني فقال رجال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى  قال أوفي أبي بن عن السكسكي راھيمإب عن مسعر ثنا نعيم أبو ثنا
 إال قوة وال حول وال أكبر وهللا هللا إال إله وال  والحمد هللا سبحان قال القرآن من يجزيني ما فعلمني شيئا القرآن من آخذ أن
 وربما مسعر قال وارزقني وعافني وارحمني لي اغفر اللھم قل قال لي فما  ھذا فقال ھذا نحو أو ذھب أو فقام قال با

  إبراھيم عن الداالني يزيد خالد أبي عن الثوري سفيان ورواه خالد أبي من بعضه استفھمت

 عن يانسف ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا قوھيار بن محمد بن العباس أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  3792
 أحسن ال أنى هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء قال أوفى أبي بن عن إبراھيم عن الواسطي يزيد
 فذھب با إال قوة وال حول وال أكبر وهللا هللا إال إله وال  والحمد هللا سبحان قل فقال منه يجزيني ما فعلمني القرآن من شيئا
 قال الرجل ولى فلما عني واعف وعافني وارزقني واھدني وارحمني لي اغفر اللھم قل قال فمالي لربي ھؤالء فقال رجع ثم

  الخير من يده مأل فقد ھذا أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  تسقط ال قال ومن نسي عمن القراءة تسقط قال من باب

 الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا واقال وغيره المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ - 3793
 العبدي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو وأنبأ ح مالك أنبأ
 الخطاب بن عمر أن  الرحمن عبد بن سلمة أبي عن التيمي إبراھيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك ثنا بكير بن ثنا

 قالوا والسجود الركوع كان فكيف قال قرأت ما له قيل أنصرف فلما فيھا يقرأ فلم المغرب بالناس يصلى كان عنه هللا رضي
 عمر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن رجل عن أيضا ويرويه القديم في الشافعي يذھب كان ھذا وإلى إذا بأس فال قال حسنا
 مرسلتان بأنھما الصالة أعاد عمر أن النخعي وإبراھيم الشعبي عن القصة ھذه في روي ما ويضعف سلمة أبي رواية عنىبم
  أحد ينكره ال عمر آل وعند بالمدينة يحدثه سلمة أبو قال

 شيبان بن إسحاق بن محمد أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو والشعبي إبراھيم بحديث أخبرنا وقد -  3794
 أن  النخعي إبراھيم عن سليمان أبي بن حماد عن سلمة بن حماد ثنا طلحة بن كامل ثنا نجدة بن معاذ أنبأ بھا الھروي البغدادي
 أنى فقال شيئا تقرأ لم أنك له قيل فرغ فلما سلم حتى شيئا يقرأ فلم المغرب صالة بالناس صلى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر

  وأعادوا عمر فأعاد قال وأحمالھا وأحالسھا وأقتابھا فبعتھا الشام قدمت حتى منقلة منقلة أنزلھا فجعلت شامال إلى عيرا جھزت

 أن إبراھيم عن حمزة أبي عن حماد ثنا كامل ثنا نجدة بن معاذ أنبأ البغدادي إسحاق بن محمد أبو أنبأ نصر أبو وأنبأ - 3795
  الصالة فأعاد تقرأ لم فأنك قال ال قال نفسك في قرأتأ المؤمنين أمير يا  قال األشعري موسى أبا

 لعمر قال األشعري موسى أبا أن الشعبي عن عون بن عن حماد ثنا كامل ثنا معاذ أنبأ محمد أبو أنبأ نصر أبو وأنبأ - 3796
 وھذه بھم الصالة عادوأ وأقأموا فأذنوا المؤذنين فأمر ال قال نفسك في أقرأت المؤمنين أمير يا  عنه هللا رضي الخطاب بن

 بالمدينة وحديثه مراسيل أصح فھو مرسلة كانت وأن سلمة أبي ورواية الشافعي قال كما مرسلة والشعبي إبراھيم عن الروايات
 وجوب في بالسنة أشبه واإلعادة آخر وجه من أسند قد الشعبي حديث أن إال أحد ينكره ال الشافعي قال كما الواقعة موضع في

  األركان كسائر بالنسيان تسقط ال اوأنھ القراءة
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 فارس بن سليمان بن محمد ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم إسحاق أبو أنبأ الفارسي إبراھيم بن محمد بكر أبو أنبأ - 3797
  قال موسى أبي ختن عياض بن يعني زيادة عن الشعبي يعني عامر عن يونس أنبأ قبيصة ثنا البخاري إسماعيل بن محمد ثنا

  عمار بن عكرمة بھا تفرد ثالثة رواية فيه عنه هللا رضي عمر عن روي وقد فأعاد يقرأ فلم عمر صلى

 ثنا علي بن عاصم ثنا السدوسي حفص بن عمر ثنا الثقفي يعقوب بن أحمد سعيد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3798
 بن الملك عبد ثنا الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ ببغداد الحمامي بن المقرئ أحمد بن علي الحسن أبو وأنبأ ح عمار بن عكرمة
 عمر بنا صلى  قال الراھب بن حنظلة بن هللا عبد عن جوس بن ضمضم عن عمار بن عكرمة ثنا شعبة ثنا عتاب أبو ثنا محمد
 ثم وسورة الكتاب بفاتحة رأق الثانية الركعة في قام فلما شيئا األولى الركعة في يقرأ فلم المغرب عنه هللا رضي الخطاب بن
 ثم علي بن عاصم رواية وفي شعبة حديث لفظ سلم ما بعد سجدتين سجد صالته من فرغ فلما وسورة الكتاب بفاتحة فقرأ عاد

 عكرمة بھا تفرد الوجه ھذا على الرواية وھذه نسيھا شيئا قوله عند وزاد سلم ثم السھو سجدتي سجد ثم صالته فصلى مضى
 علي عن الحارث رواية وفي أعلم وهللا مرسال بعضھا كان وأن وأشھر أكثر الروايات وسائر جوس بن مضمض عن عمار بن

 صح أن وھذا صالتك تمت قال نعم قال والسجود الركوع أتممت قال أقرأ ولم صليت أني قال رجال أن عنه هللا رضي
  به يحتج ال األعور والحارث القراءة إيجاد في ندةالمس األخبار من مضى ما بدليل السورة قراءة أو الجھر ترك على فمحمول

  اللغات من غيرھن دون السبعة األحرف من نزل ما على القراءة وجوب باب

 الرمادي منصور بن أحمد أنبأ الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن محمد بن علي الحسين أبو أنبأ -  3799
 أنھما القارىء عبد بن الرحمن وعبد مخرمة بن المسور عن الزبير بن عروة عن لزھريا عن معمر أنبأ الرزاق عبد أنبأ

 هللا صلى هللا رسول حياة في الفرقان سورة يقرأ حزام بن حكيم بن بھشام مررت  يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعا
 في أساوره أن فكدت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يقرئنيھا لم كثيرة حروف على يقرأ ھو فإذا قراءته فاستمعت سلم و عليه

 صلى هللا رسول أقرأنيھا قال تقرأھا أسمعك التي السورة ھذه أقرأك من فقلت بردائه لببته سلم فلما سلم حتى فانتظرت الصالة
 أقوده فانطلقت تقرأھا التي السورة ھذه أقرأنى لھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن وهللا كذبت له قلت قال سلم و عليه هللا
 وأنت تقرئنيھا لم حروف على الفرقان سورة يقرأ ھذا سمعت إني هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى

 النبي فقال سمعت التي القراءة عليه فقرأ ھشام يا أقرأھا عمر يا أرسله سلم و عليه هللا صلى النبي فقال الفرقان سورة أقرأتني
 هللا صلى النبي أقرأني التي القراءة فقرأت عمر يا أقرأ سلم و عليه هللا صلى النبي قال ثم أنزلت ھكذا سلم و عليه هللا صلى
 سبعة على أنزل القرآن أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم أنزلت ھكذا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال سلم و عليه

 البخاري وأخرجه الرزاق عبد عن حميد بن وعبد إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في سلمم رواه تيسر ما منه فاقرءوا أحرف
  الزھري عن ويونس عقيل حديث من

 بن وعلي الفراء الوھاب عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ -  3800
 عن ليلى أبي بن الرحمن عبد بن عيسى بن هللا عبد عن خالد أبي بن إسماعيل ثنا عبيد بن يعلى ثنا قاال الداربجردي الحسن
 آخر جاء ثم عليه أنكرتھا قراءة فقرأ رجل فدخل المسجد في جالسا كنت  قال كعب بن أبي عن ليلى أبي بن الرحمن عبد جده
 قرأ الرجل ھذا أن هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على دخلنا انصرفا فلما صاحبه قراءة سوى قراءة فقرأ
 اقرأ لآلخر قال ثم فقرأ اقرأ للرجل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال صاحبه قراءة سوى ھذا قرأ ثم عليه أنكرتھا قراءة
 في كنت أنى ووددت نفسي في سقط شأنھما حسن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فلما أصبتما أو أحسنتما فقال فقرأ

 هللا إلى أنظر وكأنى عرقا ففضت صدري في بيده ضرب غشيني ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأى فلما قال الجاھلية
 على فرد أمتي على ھون رب يا عليه فرددت قال حرف على القرآن أقرأ أن إلى أرسل ربي ان كعب بن أبي يا قال ثم فرقا
 ردة بكل ولك أحرف سبعة على اقرأ أن الثالثة على فرد أمتي على ھون رب يا قلت قال حرف لىع القرآن اقرأ أن الثانية
 عليه إبراھيم حتى الخلق فيه الي يرغب يوم إلى الثالثة وأخرت ألمتي اغفر اللھم ألمتي أغفر اللھم فقلت تسألنيھا مسألة رددتھا
 التكذيب من نفسي في فسقط قال أنه إال إسماعيل عن أبيه عن رنمي بن هللا عبد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه السالم
  علي كبر ما الجاھلية في كنت إذ وال علي وكبر نفسي في سقط غيره وقال الجاھلية في كنت إذ وال



56 

 

 بن محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ أصله من عليه قراءة األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أنبأ -  3801
 هللا رسول أن  كعب بن أبي عن ليلى أبي بن عن مجاھد عن الحكم أخبرني قال شعبة ثنا عباد بن يحيى ثنا الزعفراني الصباح
 حرف على القرآن تقرأ أن وأمتك أنت يأمرك جل و عز هللا أن قال غفار بني أضاة عند وھو جبريل آتاه سلم و عليه هللا صلى
 أنت يأمرك جل و عز هللا أن فقال عاد ثم ھذا تطيق ال أمتي أن ومغفرته معافاته هللا أسئل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 جل و عز هللا فقال عاد ثم ھذا تطيق ال أمتي أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال حرفين على القرآن تقرأ أن وأمتك
 هللا أن فقال آتاه ثم ذلك تطيق ال أمتي أن ومغفرته معافاته هللا أسئل قال أحرف ثالثة على القرآن تقرأ أن وأمتك أنت يأمرك
 الصحيح في مسلم أخرجه أصابوا فقد عليه قرؤوا حرف أي أحرف سبعة على القرآن تقرأ أن وأمتك أنت يأمرك جل و عز
  شعبة عن معاذ بن ومعاذ غندر حديث من

 قتادة ثنا ھمام ثنا عفان ثنا قال الزعفراني محمد بن الحسن ثنا ياألعراب بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو وأنبأ - 3802
 صلى النبي فأتينا خالفھا قراءة مسعود بن وقرأ آية قرأت  قال كعب بن أبي عن صرد بن سليمان عن يعمر بن يحيى حدثني
 مجمل محسن كالكما قال بلى قال اوكذ كذا تقرئنيھا ألم مسعود بن قال بلى قال وكذا كذا آية تقرئني ألم فقلت سلم و عليه هللا
 فقال حرفين على أم حرف على لي فقيل القرآن أقرئت أبي يا وقال صدري في فضرب قال أجمل وال أحسن كالنا ما قلت
 ثالثة فقلت ثالثة على معي الذي الملك لي فقال ثالثة أم حرفين على لي فقيل حرفين على فقلت حرفين على معي الذي الملك
 آية تختم لم ما ھذا نحو حكيم عزيز عليم سميع حليم عليم رحيم غفور قلت كاف شاف إال فيھا ليس قال أحرف ةسبع بلغ حتى
  فأرسله قتادة عن معمر ورواه بعذاب رحمة أو برحمة عذاب

 عن معمر أأنب الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد أنبأ الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أنبأ - 3803
 على السالم عليه جبرائيل أقرأني  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري
 ليس الواحد األمر في األحرف ھذه وأنما الزھري قال أحرف سبعة إلى أنتھي حتى ويزيدني أستزيده أزل فلم فراجعته حرف
 يونس حديث من البخاري وأخرجه الرزاق عبد عن حميد بن عبد عن الصحيح في مسلم رواه حرام وال حالل في يختلف
  الزھري عن وعقيل

 ح شقيق عن األعمش عن نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3804
 شعبة أنبأ مرزوق بن وھو عمرو ثنا قاال مسلم وأبو القاضي يوسف ثنا رالصفا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأنبأ
 علمتم ما اقرأوا متقاربين فوجدناھم القراءة سمعت  قال مسعود بن يعني هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال األعمش عن

 أني هللا عبد قال قال نمير بن ديثح وفي شعبة حديث لفظ وأقبل وتعال ھلم أحدھم كقول ھو فإنما واالختالف والتنطع وإياكم
  وأقبل قوله يذكر ولم علمتم كما فاقرءوا وقال سمعت قد

 أبو قال قال العزيز عبد بن علي أنبأ الكارزي الحسن بن محمد بن محمد الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أنبأ - 3805
 يسمع لم ما ھذا أوجه سبعة الواحد الحرف في يكون أن اهمعن وليس العرب لغات من لغات سبع يعني أحرف سبعة  قوله عبيد
 وبعضه ھذيل بلغة وبعضة ھوازن بلغة وبعضه قريش بلغة نزل فبعضه القرآن في متفرقة السبع اللغات ھذه يقول ولكن قط به

 بن قال وكذلك الق فذكره مسعود بن قول ذلك لك يبين ومما واحد كله ھذا في ومعانيھا اللغات سائر وكذلك اليمن أھل بلغة
 قرائتنا وفي واحدة زقية إال كانت إن مسعود بن قراءة في فقال سيرين بن فسره ثم وأقبل وتعال ھلم كقولك ھو وأنما سيرين
  اللغات سائر ھذا وعلى واحد فيھما والمعنى واحدة صيحة

 ثنا إسحاق بن إسماعيل إسحاق بوأ ثنا حبيب بن بكر أبو ثنا المروزي أحمد بن نصرويه بن محمد سھل أبو أنبأ - 3806
 رضي عفان بن عثمان دعا حين القرآن جمع قصة في  مالك بن أنس عن الزھري عن سعد بن إبراھيم ثنا حمزة بن إبراھيم

 في الصحف ينسخوا أن ھشام بن الحارث بن الرحمن وعبد العاص بن وسعيد الزبير بن هللا وعبد فأمره ثابت بن زيد عنه هللا
 المصاحف في الصحف فكتبوا بلسانھم نزل فأنما قريش بلسان فاكتبوه فيه ثابت بن وزيد أنتم اختلفتم ما الوق المصاحف
 هللا رضي عثمان إلى اختالفھم فرفعوا التابوه زيد وقال التابوت القرشيون الرھط فقال التابوت في ثابت بن وزيد ھم فأختلفوا
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 حديثه آخر في موصوال التابوت بقصة حمزة بن إبراھيم حدثنا ھكذا إسماعيل قال قريش بلسان فأنه التابوت أكتبوه فقال عنه
  الزھري قول من فجعله الحديث من الوليد أبو وفصله

  شھاب بن قال قال سعد بن إبراھيم عن الوليد أبو ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا حبيب بن بكر أبو ثنا سھل أبو أنبأ -  3807
  بلسانھم فأنه التابوت أكتبوه فقال عنه هللا رضي عثمان إلى اختالفھم فعوافر التابوت في يومئذ واختلفوا

 أبيه عن الزناد أبي بن ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أنبأ -  3808
 سنة القراءات وفي الحروف في قبلنا من أتباع أن أعلم وهللا أراد وأنما سنة القراءة  قال ثابت بن زيد عن زيد بن خارجة عن

 أو اللغة في سائغا ذلك غير كان وأن مشھورة ھي التي القراءات مخالفة وال أمام ھو الذي المصحف مخالفة يجوز ال متبعة
 به نزل امم ذلك جميع فالن حكيم عليم بدل رحيم غفور قراءة إجازة في وردت التي األخبار وأما التوفيق وبا منھا أظھر
 من وآية سورة من آية قرأ فكأنه بعذاب رحمة أو رحمة بآية عذاب آية به يختم لم ما موضعه غير في ذلك قرأ فإذا الوحي
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيھا توفى التي السنة في القراءة عليه استقرت ما واألصل كذلك بقرائتھا يأثم فال أخرى سورة
  الدفتين بين إثباته على الصحابة اجتمعت ثم مرتين السنة تلك في السالم عليه يلجبرائ به عارضه ما بعد

  يتمھا فال صالته من يسرق فيمن روي ما باب

 أبو ثنا العبدي إبراھيم بن محمد هللا عبد أبو ثنا العنبري محمد بن يحيى زكريا أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3809
 أبيه عن قتادة أبي بن هللا عبد عن كثير أبي بن يحيى عن األوزاعي عن مسلم بن الوليد ثنا القنطري موسى بن الحكم صالح
 ال قال صالته يسرق كيف هللا رسول يا قالوا صالته يسرق الذي سرقة الناس أسوء  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
  سجودھا وال ركوعھا يتم

 أبي بن الحميد عبد ثنا عمارة بن ھشام ثنا الواحد عبد بن عبيد أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ افظالح هللا عبد أبو وأنبأ - 3810
 هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبو ثنا سلمة أبو حدثني كثير أبي بن يحيى ثنا األوزاعي حدثني العشرين

 سجودھا وال ركوعھا يتم ال قال صالته يسرق وكيف هللا رسول يا قالوا صالته يسرق الذي سرقة الناس أسوء أن  سلم و عليه
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن الخدري سعيد أبي حديث في ذلك وروي

 األعمش عن شعبة ثنا عمر بن حفص أنبأ أيوب بن محمد أنبأ إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ -  3811
 مت ولو صليت ما قال سنة أربعين منذ قال صليت كم مذ قال والسجود الركوع يتم ال رجال حذيفة رأى  قال وھب بن زيد عن
  عمر بن حفص عن الصحيح في البخاري رواه الفطرة غير على مت

 أبوو الرحمن عبد بن سليمان ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو وأنبأ -  3812
 ھو بينما أنه  زيد بن أسامة مولى حرملة حدثني الزھري عن نمر بن الرحمن عبد ثنا مسلم بن الوليد ثنا قالوا وصفوان سعيد
 أكبر كان زيد بن ألسامة أخا أيمن وكان األنصار من رجل وھو أيمن أم بن أيمن بن الحجاج دخل عمر بن هللا عبد مع جالس
 قد أنك أتحسب أخي بن أي فقال سلم حين عمر بن فدعاه سجوده وال ركوعه يتم لم صالة جالحجا فصلى حرملة قال أسامة من

 بن قال أيمن أم بن أيمن بن الحجاج قلت ھذا من عمر بن هللا عبد لي قال الحجاج ولي فلما لصالتك فعد تصل لم أنك صليت
 عليه هللا صلى هللا رسول حاضنة وكانت أيمن أم ولدت ما حبه فذكر ألحبه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ھذا رأى لو عمر
  سلم و

   اآلخرة في التطوع من الفريضة إتمام في روي ما باب

 عبد أبو وأنبأ ح إسماعيل ثنا إبراھيم بن يعقوب ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  3813
 ثنا علية بن إسماعيل ثنا الدورقي إبراھيم بن يعقوب ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا العدل يزيد بن محمد أخبرني الحافظ هللا

 فلقى المدينة فأتى زياد بن أو زياد من روايته في داود أبو قال زياد من خاف أنه الضبي حكيم بن أنس عن الحسن عن يونس



58 

 

 رسول عن ذكره وأحسبه يونس قال هللا يرحمك بلى تفقل قال حديثا أحدثك إال فتى يا فقال له فانتسبت فنسبني قال ھريرة أبا
 لمالئكته جل و عز ربنا يقول قال الصالة أعمالھم من القيامة يوم به الناس يحاسب ما أول أن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا
 ھل أنظروا قال اشيئ منھا أنتقص كانت وأن تامة له كتبت تامة كانت فأن نقصھا أم أتمھا عبدي صالة في أنظروا أعلم وھو
  ذلكم على األعمال تؤخذ ثم تطوعه من فريضته لعبدي أتموا قال تطوع له كان فأن تطوع من لعبدي

 الحسن عن حميد عن حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ - 3814
 الحسن فيه أختلف قد حديث ھذا نحوه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سليط بني من رجل عن
  مرفوعا عنه هللا رضي ھريرة أبي عن يعمر بن يحيى عن وروي تعالى هللا شاء إن أصحھا ذكرنا وما كثيرة أوجه من

 قاال غالب بن ومحمد الحربي إسحاق بن إبراھيم ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ -  3815
 هللا صلى هللا رسول أن الداري تميم عن أوفي بن زرارة عن ھند أبي بن داود عن سلمة بن حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا

 لىتعا هللا قال يكملھا لم وأن كاملة له كتبت أكملھا كان فأن صالته القيامة يوم العبد به يحاسب ما أول أن  قال سلم و عليه
 رفعه ذلك حسب على األعمال سائر ثم ذلك مثل الزكاة ثم فريضته من ضيع ما به تكملوا تطوعا لعبدي تجدون ھل لمالئكته
  غيره ووقفه سلمة بن حماد

 بن داود أنبأ ھارون بن يزيد ثنا الواسطي إبراھيم بن علي ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أنبأ - 3816
 حوسب أتمھا فمن المكتوبة الصالة القيامة يوم العبد به يحاسب ما أول أن  قال الداري تميم عن أوفى بن زرارة عن ھند يأب
 له يكن لم وأن التطوع من الفريضة أكملت تطوع له كان فأن تطوع من له ھل أنظروا قيل أنتقصھا قد كان وأن سواھا بما

 ھند أبي بن داود عن غياث بن وحفص الثوري سفيان كذلك ووقفه النار في فقذف بطرفيه وأخذ الفريضة تكمل لم تطوع
 و عليه هللا صلى النبي عن الداري تميم حديث بمعنى سلم و عليه هللا صلى النبي عن مالك بن أنس عن الرقاشي يزيد ورواه
  ھذا خالف هيشب ما المعنى ھذا في ضعيف وھو عبيدة بن موسى وروي منه وأتم والزكاة الصالة في سلم

 عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3817
 ثنا القرشي الزبير بن محمد بن علي أنبأ ببغداد البياض بابن المعروف الدقاق طاھر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو وأنبأ

 قال علي عن أبيه عن حنين بن هللا عبد بن إبراھيم حدثني عبيدة بن موسى حدثني الحباب بن زيد ثنا عفان بن علي بن الحسن
 محمد بن الحسن أنبأ األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو وأنبأ ح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 هللا رضي طالب أبي بن علي عن أبيه عن حنين بن عن الربذي عبيدة بن موسى ثنا القرشي محمد بن أسباط ثنا الزعفراني
 ھي فال أسقطت نفاسھا دنا فلما حملت حبلى كمثل صالته يتم ال الذي مثل علي يا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه
 تقبل ال المصلي كذلك ماله رأس له يخلص حتى ربحه له يخلص ال التاجر كمثل المصلي ومثل حمل ذات ھي وال ولد ذات
 محمد بن وأسباط الحباب بن زيد فرواه إسناده في عليه أختلف وقد به يحتج ال عبيدة بن موسى الفريضة يودي حتى نافلته
 أبو أخبرنا كما صح أن وھو مرفوعا كذلك علي عن سويد بن صالح عن عبيدة بن موسى عن بالل بن سليمان ورواه ھكذا
 ثنا وھب بن هللا عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن دسعي وأبو الحافظ هللا عبد

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن سويد بن صالح عن موسى حدثني بالل بن سليمان
 كمثل المصلى ومثل ولد ذات ھي وال حمل فال أسقطت فاسھان دنا إذا حتى حملت الحبلى كمثل صالته يتم ال الذي مثل قال

 بصحة صحتھا فتكون الفريضة يؤدي حتى نافلة له تقبل ال المصلى كذلك ماله رأس له يخلص حتى ربح له يخلص ال التاجر
  لمأع وهللا الفريضة بصحة صحتھا يكون فال الفريضة خارجة تكون نافلة على محمولة المتقدمة واألخبار الفريضة
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  القراءة أبواب جماع

  وقصرھا القراءة طول باب

 بن الضحاك ثنا الحنفي بكر أبو ثنا منيب بن الرحيم عبد ثنا الطوسي أحمد بن حاجب أنبأ القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أنبأ
 هللا رسول بصالة صالة أشبه أحدا رأيت ما يقول ھريرة أبا سمعت قال يسار بن سليمان عن األشج بن بكير حدثني عثمان
 ويخفف الظھر من األوليين يطيل فكان خلفه وصليت سليمان قال المدينة على أميرا كأن لرجل فالن من سلم و عليه هللا صلى

 العشاء من األوليين الركعتين في ويقرأ المفصل بقصار المغرب من األوليين الركعتين في ويقرأ العصر ويخفف اآلخريين
 أشبه صالة رأيت ما يقول مالك بن أنس سمع من وحدثني الضحاك قال المفصل بطوال الصبح في ويقرأ المفصل بوسط
 ما مثل يصلي فكان خلفه فصليت الضحاك قال العزيز عبد بن عمر يعني الفتى ھذا من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بصالة
  يسار بن سليمان وصف

 بن محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أأنب المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأنبأ - 3818
  جميعا باإلسنادين بنحوه الحديث فذكر  بكر أبا يعني الحنفي الكبير عبد ثنا بكر أبي

 إسحاق بن محمد سمعت قال أبي ثنا جرير بن وھب ثنا األزھر أبو ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أنبأ -  3819
 صلى هللا رسول وسمعت اال كبيرة وال صغيرة سورة المفصل من ما  قال أنه جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن دثيح
  المكتوبة الصالة في الناس بھا يؤم سلم و عليه هللا

  الصبح صالة في القراءة قدر باب

 جعفر ثنا غرزة أبي بن حازم بن أحمد ناث دحيم بن جعفر أبو أنبأ العلوي أحمد بن محمد بن الظفر منصور أبو أنبأ - 3820
 عن سريع بن الوليد عن كدام بن مسعر عن قادم بن وعلي دكين بن والفضل موسى بن هللا وعبيد عبيد بن ويعلى عون بن

 أوجه من الصحيح في مسلم رواه عسعس إذا والليل الفجر في يقرأ سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت  قال حريث بن عمرو
  كدام بن مسعر عن

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيرھما الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ - 3821
 بن بكر أبو ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
 والنخل الفجر في  قرأ سلم و عليه هللا صلى النبي أن مالك بن قطبة عن عالقة بن زياد عن عيينة وابن شريك اثن شيبة أبي

  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه شيبة أبي بن حديث لفظ باسقات

 أبو حدثنا قاال النضر بن وأحمد ىموس بن عمران ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3822
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا وصلى صليت  قال مالك بن قطبة عن عالقة بن زياد عن عوانة أبو ثنا الجحدري كامل
 في مسلم رواه قال ما أدري وال أرددھا فجعلت}  نضيد طلع لھا باسقات والنخل{  قرأ حتى المجيد والقرءان ق فقرأ الصبح
  كامل أبي عن حالصحي

 جابر عن سماك عن زائدة ثنا الوليد أبو ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3823
 من مسلم أخرجه التخفيف بعد صالته وكانت المجيد والقرءان ق الفجر صالة في قرأ سلم و عليه هللا صلى النبي أن  سمرة بن

 عن وإسرائيل الثوري ورواه ونحوھا وزاد سماك عن معاوية بن زھير حديث من وأخرجه زائدة عن عفيالج حسين حديث
  السور من ونحوھا بالواقعة الحديث في وقاال سماك

 عبد بن الملك عبد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الفضل بن موسى بن ومحمد الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  3824
 بن هللا وعبد سفيان بن سلمة أبو أخبرني جعفر بن عباد بن محمد سمعت قال جريج بن ثنا عبادة بن روح ثنا الميموني الحميد
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 الصبح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى  قال السائب بن هللا عبد عن العابدي المسيب بن هللا وعبد العاص بن عمرو
 أخذت عليه اختلفوا أو يشك عباد بن محمد عيسى ذكر جاء أو وھارون موسى رذك جاء حتى المؤمنين سورة فاستفتح بمكة
 محمد بن حجاج حديث من الصحيح في مسلم أخرجه ذلك حاضر السائب وابن فركع فحذف سعلة سلم و عليه هللا صلى النبي
  مضى كما جريج بن عن وغيره

 ثنا الملك عبد بن محمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل نبأأ ببغداد العدل بشران بن محمد بن علي الحسين أبو أنبأ - 3825
 كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  األسلمي برزة أبي عن المنھال أبي عن سيار عن سليمان أنبأ ھارون بن يعني يزيد
 وأخرجه ھارون بن يزيد عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه المائة إلى الستين من الغداة صالة في يقرأ

  المنھال أبي عن آخر أوجه من البخاري

 بن عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أنبأ - 3826
 أن الشمس قربت عمر له فقال البقرة بسورة فقرأ الصبح بالناس صلى عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن  أنس عن شھاب
  الشمس كادت وقال أنس عن قتادة رواه وبمعناه غافلين تجدنا لم طلعت لو فقال تطلع

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا قالوا وغيره المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ - 3827
 العبدي إبراھيم بن محمد أنبأ المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ العدل الحسن نب محمد بن هللا عبد أحمد أبو وأخبرنا ح مالك
 سورة فيھا فقرأ الصبح صلى عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن  أبيه عن عروة بن ھشام عن أنس بن مالك أنبأ بكير بن أنبأ

 وراء صلينا يقول عامر بن هللا عبد سمع أنه أبيه عن عروة بن ھشام عن مالك عن وبإسنادھما كلتيھما الركعتين في البقرة
 يقوم كان لقد إذا وهللا فقلت ھشام قال بطيئة قراءة الحج وسورة يوسف سورة فيھا فقرأ الصبح عنه هللا رضي الخطاب بن عمر
 نأ محمد بن القاسم عن الرحمن عبد أبي بن وربيعة سعيد بن يحيى عن مالك عن وبإسنادھما أجل قال الفجر يطلع حين

 يرددھا كان ما كثره من الصبح في أياھا عثمان قراءة من اال يوسف سورة أخذت ما قال الحنفي عمير بن الفرافصة
 كل في المفصل من األول السور بعشر السفر في الصبح في يقرأ كان أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وبإسنادھما

  األول شربالع وقال السور الشافعي يذكر لم بسورة ركعة

 أنبأ مريم أبي بن سعيد حدثني سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو وأنبا - 3828
 و عليه هللا صلى هللا رسول خرج  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أبيه عن مالك بن عراك بن خثيم حدثني قال الدراوردي

 سباع وراء الصبح فصليت مھاجرا المدينة وقدمت عنه هللا رضي ھريرة أبو قال المدينة على رفطةع بن سباع فأستخلف سلم
 كان لرجل فالن ألبي قال أو فل ألبي ويل قلت ھريرة أبو قال للمطففين ويل األخرى وفي مريم سورة األولى السجدة في فقرأ

  الناس به سيبخ ومكيال لنفسه به يكتال مكيال مكياالن له كان األزد بأرض

  الصبح صالة في القراءة في التجوز باب

 بن عن عمرو أخبرني وھب بن أنبأ صالح بن أحمد ثنا داود أبو أنبأ داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 3829
 الصبح صالة في قرأي سلم و عليه هللا صلى النبي سمع  أنه أخبره جھينة من رجال أن الجھني هللا عبد بن معاذ عن ھالل أبي
 صلى النبي عن وروينا عمدا ذلك قرأ أم سلم و عليه هللا صلى النبي أنسى أدري فال كلتيھما الركعتين في األرض زلزلت إذا
  يرد وذلك للناس الصبح صالة بالمعوذتين صلى أنه سلم و عليه هللا

 عن وكيع أنبأ هللا عبد بن إبراھيم أنبأ الشيباني دحيم بن عفرج أبو أنبأ بالكوفة العلوي ھاشم أبي بن زيد القاسم أبو أنبأ - 3830
 وإليالف تر ألم فقرأ الفجر بنا فصلى حجاجا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مع خرجنا  قال سويد بن المعرور عن األعمش
  قريش
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 أبي عن سفيان أنبأ الحباب بن دزي ثنا جعفر بن يحيى ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أنبأ -  3831
 بھم صلى عوف بن الرحمن عبد قدموا طعن لما عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  األودي ميمون بن عمرو عن إسحاق
  الكوثر أعطيناك وإنا هللا نصر جاء إذا فقرأ الفجر

  والعصر الظھر في القراءة قدر باب

 عبد حدثني أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا القطيعي جعفر بن مدأح أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3832
 الناس تفرق فلما عليه مكثور وھو سعيد أبا أتيت  قال قزعة حدثني يزيد بن ربيعة عن صالح بن معاوية ثنا مھدى بن الرحمن

 كانت فقال عليه فأعادھا خير من ذلك يف مالك فقال هللا رسول صالة عن اسئلك قلت ھؤالء يسئلك عما أسألك ال أني قلت عنه
 عليه هللا صلى هللا ورسول المسجد إلى يرجع ثم فيتوضأ أھله يأتى ثم حاجته فيقضى البقيع إلى أحدنا فينطلق تقام الظھر صالة

  مھدى بن الرحمن عبد عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم ورواه األولى الركعة في سلم و

 قال ح ھشيم أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا بدع بن محمد أنبأ - 3833
 الصديق أبي عن مسلم بن الوليد عن منصور عن ھشيم ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو وأخبرني

 الركعتين في قيامة فحرزنا والعصر الظھر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قيام نحرز كنا  قال الخدري سعيد أبي عن
 الركعتين في قيامة وحرزنا ذلك من النصف قدر األخريين في قيامه وحرزنا السجدة تنزيل آلم قراءة قدر الظھر من األوليين
 لفظ ذلك من النصف على العصر من األخريين وفي الظھر من األخريين الركعتين في قيامه قدر على العصر من األوليين
  شيبة أبي بن بكر وأبي يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه يحيى بن يحيى حديث

 سماك عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا - 3834
 يغشى إذا بالليل والعصر الظھر في يقرأ سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول كان  يقول سمرة بن جابر سمعت قال حرب بن

 يذكر لم أنه اال داود أبي عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه ذلك من بأطول الصبح في ويقرأ ونحوھا
 أبو ثنا سفيان بن حسنال أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرناه األعلى ربك أسم بسبح وقال العصر
  داود أبي عن حبيب بن يونس رواية نحو شعبة عن مھدي بن الرحمن عبد ورواه فذكره شيبة أبي بن بكر

 عبدان بن الحسن أبو وأنبأ ح حماد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد ثنا فورك بن بكر أبو وحدثنا - 3835
 رسول أن  جابر عن سماك عن سلمة بن حماد ثنا السالحيني يعني زكريا أبو ثنا موسى بن بشر اثن الصفار عبيد بن أحمد أنبأ
 رواية وفي داود أبي حديث لفظ البروج ذات والسماء والطارق والسماء والعصر الظھر في يقرأ كأن سلم و عليه هللا صلى هللا

  السور من ونحوھا والطارق والسماء البروج ذات بالسماء صروالع الظھر في يقرأ سلم و عليه هللا صلى النبي كان السالحيني

  المغرب في القراءة قدر باب

 ثنا بشار بن محمد يعني بندار ثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أنبأ - 3836
 ھريرة أبا سمع أنه يسار بن سليمان ثنا األشج بن هللا عبد بن بكير حدثني عثمان بن وھو الضحاك ثنا الحنفي يعني بكر أبو

 سليمان قال بالمدينة كان ألمير فالن من سلم و عليه هللا صلى هللا برسول صالة أشبه أحدا رأيت ما  يقول عنه هللا رضي
 بقصار المغرب من يناألولي في ويقرأ العصر ويخفف األخريين ويخفف الظھر من األوليين في يطيل فكان وراءه أنا فصليت
 صلى النبي كان قال سمرة بن جابر عن وروينا المفصل بطوال الصبح وفي المفصل بوسط العشاء من األوليين وفي المفصل

 بن أحمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأه أحد هللا ھو وقل الكافرون أيھا يا قل الجمعة ليلة المغرب صالة في يقرأ سلم و عليه هللا
  بذلك سمرة بن جابر عن أبيه عن حرب بن سماك بن سعيد ثنا أبي ثنا الرقاشي قالبة أبو ثنا قيهالف سلمان

 أبي عن مالك ثنا نجيد بن عمرو أبو ثنا قاال قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أنبأ - 3837
 أنه  الصنابحي هللا عبد أبو أخبرني يقول الحارث بن قيس سمع أنه أخبره نسي بن عبادة أن الملك عبد بن سليمان مولى عبيد
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 في المغرب في بكر أبو فقرأ المغرب الصديق بكر أبي وراء فصلى عنه هللا رضي الصديق بكر أبي خالفة في المدينة قدم
 تمس أن تكاد ثيابي أن حتى منه فدنوت قال الثالثة الركعة في قام ثم المفصل قصار من وسورة القرآن بأم األوليين الركعتين

 }  الوھاب أنت إنك رحمة لدنك من لنا وھب ھديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ال ربنا{  اآلية وھذه القرآن بأم قرأ فسمعته ثيابه

 عمار بن النزال عن قرة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ - 3838
  أحد هللا ھو قل فقرأ المغرب مسعود بن خلف صلى أنه  النھدي عثمان أبي عن

 كان أباه أن  عروة بن ھشام أنبأ حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ - 3839
  السور من ونحوھا والعاديات يقرؤون مما بنحو المغرب صالة في يقرأ

  ذكرنا مما بأكثر فيھا القراءة يضيق لم من باب

 الرحمن عبد ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 3840
 بن محمد ثنا هللا عبد أبو وأنبأ ح الزھري عن أنس بن مالك عن القطان سعيد بن يحيى ثنا الحارثي منصور بن محمد بن

 عن مطعم بن جبير بن محمد عن شھاب بن عن أنس بن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا محمد بن جعفر ثنا يعقوب
 في البخاري رواه يحيى بن يحيى حديث لفظ المغرب في بالطور يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت  قال أبيه

  يحيى بن يحيى نع مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح

 أنبأ المرادي سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيره يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 3841
 هللا عبد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح أنس بن مالك أنبأ الشافعي

 قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح مالك ثنا وسفي بن
 يقرأ وھو سمعته الحارث بنت الفضل أم أن  قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن مالك على قرأت

 بھا يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ما آلخر إنھا السورة ھذه راءتكبق ذكرتني لقد بني يا فقالت عرفا والمرسالت
  يوسف بن هللا عبد عن البخاري ورواه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه المغرب في

 عاصم أبو ثنا نيالصغا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ - 3842
 المفصل بقصار المغرب في تقرأ  مالك ثابت بن زيد لي قال قال مروان عن عروة عن مليكة أبي بن عن جريج بن أنبأ النبيل
 األعراف قال الطوليين طولى ما لعروة فقلت قال الطوليين بطولى المغرب في يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كأن لقد
 وروي النبيل عاصم أبي عن الصحيح في البخاري رواه واالعراف األنعام قال الطوليين طولى ما مليكة أبي البن فقلت قال
 صالة في األعراف سورة قرأ سلم و عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن حمزة أبي بن شعيب عن

  ركعتين في فرقھا المغرب

 سعيد بن عثمان بن عمرو ثنا هللا عبد أبو ثنا زكريا بن شاذان ثنا عبيد بن أحمد أنبأ نعبدا بن أحمد بن علي أخبرناه -  3843
 ورواه بقية عن تقي أبو رواه وكذلك فذكره  حمزة أبي بن شعيب ثنا قاال الوليد بن وبقية حيوة أبو ثنا دينار بن كثير بن

 ھي والصحيح المعنى بھذا سلم و عليه هللا صلى يالنب عن ثابت بن زيد عن أبيه عن عروة بن ھشام عن المورع بن محاضر
  األولى الرواية

  اآلخرة العشاء في القراءة قدر باب

 بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري محمد بن الطيب العنبري صالح أبو أنبأ - 3844
 رجل فانصرف عليھم فطول العشاء ألصحابه األنصاري جبل بن معاذ صلى  قال أنه جابر عن الزبير أبي عن الليث ثنا سعيد
 له قال بما فأخبره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على دخل الرجل ذلك بلغ فلما منافق أنه فقال عنه معاذ فأخبر فصلى منا
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 ربك اسم وسبح وضحاھا بالشمس قرأفا الناس أممت إذا معاذ يا فتانا تكون أن أتريد سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال معاذ
  سعيد بن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه ربك باسم واقرأ يغشى إذا والليل األعلى

 أنبأ هللا عبد بن إبراھيم ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أنبا - 3845
 العشاء سلم و عليه هللا صلى النبي مع صلى  أنه أخبره عازب بن البراء أن أخبره ثابت بن ىعد أن يحيى أنبأ ھارون بن يزيد
  األنصاري سعيد بن يحيى عن سعد بن الليث حديث من مسلم أخرجه والزيتون بالتين فقرأ

 شعبة ثنا جرير بن وھب ثنا سنان بن أحمد ثنا بواسط المقرئ شوذب بن محمد أنبا بطوس الروذباري علي أبو وأنبأ - 3846
 إحدى في فقرأ سفر في العشاء صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى  قال عازب بن البراء عن ثابت بن عدي عن

  شعبة حديث من الصحيح في أخرجاه والزيتون بالتين الركعتين

  يحدث لألمر القراءة يخفف األمام باب

 بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا علي قال حمشاذ بن وعلي إسحاق بن أحمد بكر وأب أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3847
 أمه مع الصبي بكاء يسمع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال أنس عن البناني ثابت عن سليمان بن جعفر أنبأ يحيى
  يحيى بن يحيى عن حيحالص في مسلم رواه القصيرة بالسورة أو الخفيفة بالسورة فيقرأ الصالة في وھو

 بن الوھاب عبد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا العدل يعقوب بن الحسن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  3848
 الصالة في ألدخل أني  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن حدث مالك بن أنس أن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد أنبأ عطاء
  بكائه من أمه وجد شدة من أعلم مما صالتي في فأتجوز الصبي بكاء فأسمع طيلھاأ أن أريد وأنا

 ح زريع بن يزيد ثنا المديني بن علي ثنا الدميك أبي بن طاھر بن محمد ثنا الدقاق جعفر بن مخلد أنبأ هللا عبد أبو أنبأ - 3849
 بن يزيد ثنا المنھال بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ناث إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأنبأ
 أطالتھا أريد الصالة ألدخل أنى  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد ثنا زريع
 المنھال بن محمد عن مسلم ورواه المديني بن علي عن البخاري رواه به أمه وجد شدة من أعلم مما فأخفف الصبي بكاء فأسمع

 و عليه هللا صلى النبي عن األنصاري قتادة أبي حديث ومن أنس عن نمر أبي بن شريك حديث من أيضا البخاري وأخرجه
  سلم

  المعوذتين في باب

 هللا رضي عمر عند كان ثم عنه هللا رضي بكر أبي عھد على جمع الذي المصحف في مكتوبتان ھما هللا رحمه الشافعي قال
 في بھما أقرأ أن أحب وأنا هللا كتاب من وھما الناس عليه عنه هللا رضي عثمان جمع ثم عنھا هللا رضي حفصة عند ثم عنه

  صالتي

 إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو وأنبأ ح األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أنبأ -  3850
 عن كعب بن أبي سألت قال حبيش بن زر عن لبابة أبي بن عبدة عن سفيان ثنا نصر بن انسعد ثنا قاال الصفار محمد بن

 صلى هللا رسول قال كما نقول فنحن فقلت لي قيل فقال المعوذتين عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت  فقال المعوذتين
  سلم و عليه هللا

 لبابة أبي بن عبدة ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 3851
 مسعود بن أخاك أن المنذر أبا يا فقلت المعوذتين عن كعب بن أبي سألت  يقول حبيش بن زر سمعا أنھما بھدلة بن وعاصم
 صلى هللا رسول قال كما نقول نفنح فقلت لي فقيل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت إني قال المصحف من يحكھما

  سفيان عن هللا عبد بن وعلي قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا
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 يعلى حدثنا قال محمد بن عباس ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أنبأ - 3852
 هللا عبد بن إبراھيم ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا المذكر القاسم أبي بن الحسين أبي بن ذر أبو وأنبأ عبيد بن

 هللا رسول قال قال الجھني عامر بن عقبة عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل ثنا قاال عبيد بن محمد ثنا السعدي
 أنزلت عبيد بن محمد رواية وفي يعلى حديث لفظ المعوذتين يعني مثلھن ير لم آيات علي أنزلت لقد  سلم و عليه هللا صلى
  خالد أبي بن إسماعيل عن أوجه من مسلم أخرجه المعوذتين مثلھن أر لم آيات الليلة على

 بن زيد الحسين أبو ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3853
 عامر بن عقبة عن معاوية مولى الرحمن عبد بن القاسم عن الحضرمي كثير بن العالء حدثني صالح نب معاوية عن الحباب
 يا بلى قلت قرأت سورتين خير أعلمك أال عقبة يا لي فقال ناقته سلم و عليه هللا صلى هللا برسول أقود كنت  قال الجھني
 يا لي فقال بھما فقرأ الغداة بالناس فصلى بھما أعجب يرني مفل الناس برب أعوذ وقل الفلق برب أعوذ قل فأقرأني هللا رسول
  أصح وھو الحارث بن العالء عن معاوية عن وھب بن وقال كثير بن العالء قال كذا رأيت كيف عقبة

 اويةمع أخبرني وھب بن أنبأ السرح بن عمرو بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 3854
 في ناقته سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول أقود كنت  قال عامر بن عقبة عن معاوية مولى القاسم عن الحارث بن العالء عن

 بھما سررت يرنى فلم الناس برب أعوذ وقل الفلق برب أعوذ قل فعلمني قرئتا سورتين خير أعلمك أال عقبة يا لي فقال السفر
 إلي ألتفت الصالة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرغ فلما للناس الصبح صالة بھما ىصل الصبح لصالة نزل فلما جدا
  صالح بن معاوية عن الثوري ورواه رأيت كيف عقبة يا لي فقال

 مةأسا أبو ثنا الحارثي الحميد عبد بن أحمد جعفر أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ كما - 3855
 هللا رسول سأل  أنه عامر بن عقبة عن أبيه عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن صالح بن معاوية عن الثوري سفيان عن

  الفجر صالة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھما فأمنا المعوذتين عن سلم و عليه هللا صلى

 محمد عن سلمة بن محمد ثنا النفيلي محمد بن هللا عبد ثنا داود وأب ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  3856
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أسير أنا بينما  قال عامر بن عقبة عن أبيه عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن إسحاق بن
 برب وأعوذ الفلق برب بأعوذ يتعوذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل شديدة وظلمة ريح غشيتنا إذ واألبواء الجحفة بين

  الصالة في بھما يؤمنا وسمعته قال بمثلھما متعوذ تعوذ فما بھما تعوذ عقبة يا ويقول الناس

  القرآن قراءة على المعاھدة باب

 قال مالك عن مسلمة بن هللا عبد ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3857
 رسول أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا أبي ثنا إبراھيم بن عصمة بن إبراھيم وأنبأ
 رواه ذھبت أطلقھا وأن أمسكھا عليھا عاھد أن المعقلة اإلبل كمثل القرآن صاحب مثل إنما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا

  مالك عن كالھما يحيى بن يحيى عن مسلم رواه يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري

 األعمش عن نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3858
 أحدكم يقولن وال عقلھا من النعم من الرجال صدور من تفصيا أشد فلھي المصاحف ھذه تعاھدوا  هللا عبد قال قال شقيق عن
 بن هللا عبد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه نسي ھو بل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال وكيت كيت آية نسيت أنى
  أبيه عن نمير

 رجري ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأنبأ - 3859
 أبي عن منصور عن جرير ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا موسى بن عمران ثنا يعقوب بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح
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 استذكروا نسي ھو بل وكيت كيت آية نسيت يقول أن ألحدھم بئسما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل
  شيبة أبي بن عثمان عن الصحيح في ومسلم البخاري رواه عقلھا من النعم من الرجال صدور من تفصيا أشد فلھو القرآن

 إياس أبي بن آدم ثنا القالنسي محمد بن جعفر ثنا العسكري محمويه بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 3860
 صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي ئشةعا عن ھشام بن سعد عن يحدث أوفى بن زرارة سمعت قال قتادة ثنا شعبة ثنا
 شديد عليه وھو يتعاھده وھو يقرؤه الذي ومثل البررة الكرام السفرة مثل حافظ له وھو القرآن يقرأ الذي مثل  سلم و عليه هللا
  آدم عن الصحيح في البخاري رواه أجران فله

 بن النضر بن وأحمد سفيان بن وحسن موسى بن عمران ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3861
 عائشة عن ھشام بن سعد عن أوفى بن زرارة عن قتادة عن عوانة أبو ثنا حساب بن عبيد بن محمد ثنا قالوا الوھاب عبد

 يتتعتع القرآن يقرأ الذيو البررة الكرام السفرة مع بالقرآن الماھر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي
  قتادة عن شعبة حديث من البخاري وأخرجه وغيره عبيد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه أجران فله شاق عليه وھو فيه

 حاتم أبو أنبأ الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الروذباري علي بن محمد بن محمد بن الحسين علي أبو أنبأ - 3862
 أمامة أبا سمعت قال سالم أبا سمع أنه سالم بن زيد أبيه عن الحبشي سالم أبي بن سالم بن معاوية ثنا توبة أبو ثنا الرازي
 أقرؤا ألصحابه شفيعا القيامة يوم يجيء فأنه القرآن اقرؤوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عنه هللا رضي الباھلي
 صواف طير من فرقان كأنھما أو غيايتان كأنھما أو غمامتان كأنھما القيامة يوم يأتيان الزھراوان فإنھما عمران وآل البقرة

 السحرة البطلة معاوية قال البطلة يستطيعھا وال حسرة وتركھا بركة أخذھا فإن البقره سورة أقرءوا صاحبھما عن تحاجان
  توبة أبي عن الحلواني حسن عن الصحيح في مسلم رواه

  األيام من القرآن فيه يختم أن له يستحب ما مقدار باب

 شيبان ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا مسعود بن سعيد ثنا المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3863
 هللا عبد عن سلمة أبي من سمعته قد أنا وأحسبني قال سلمة أبي عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن يحيى بن يحيى عن
 قلت ليلة عشرين في فاقرءة قال قوة أجد أني قلت شھر في القرآن اقرء  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال عمرو نب

 وال سبع في فاقرءة قال قوة أجد أني قلت عشرة في فاقرء قال قوة أجد أنى قلت ليلة عشر خمسة في فاقرءة قال قوة أجد أني
  ذلك على تزد

 ثنا الضخم حفص بن سعد ثنا محمد بن عباس ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن لحسينا أبو وأنبأ - 3864
 سواء بمثله  الحديث فذكر زھرة بني مولى ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن كثير أبي بن يحيى عن الرحمن عبد بن شيبان
 عن زكريا بن القاسم عن مسلم ورواه حفص بن سعد نوع موسى بن هللا عبيد عن إسحاق عن الصحيح في البخاري رواه
  هللا عبيد

 ثنا نجدة بن أحمد ثنا الضبي زكريا بن الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أنبأ -  3865
 اقرؤوا  مسعود بن يعني هللا عبد قال قال األحوص أبي عن عمير بن عمارة عن األعمش عن معاوية أبو ثنا منصور بن سعيد
 يختم كان أنه مسعود بن عن وروينا جزئه على وليلته يومه في الرجل وليحافظ ثالث من أقل في تقرءوه وال سبع في القرآن
 ثمان كل في القرآن يختم كان أنه كعب بن أبي وعن الجمعة إلى الجمعة من رمضان غير وفي ثالث في رمضان في القرآن
 كل في القرآن فيقرأ كله الليل يحيى كان أنه عنه هللا رضي عفان بن عثمان وعن سبع كل في يختمه كان نهأ الداري تميم وعن
  ركعة
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 إسماعيل ثنا الزعفراني الصباح بن محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو وأنبأ - 3866
 ليلة في البقرة اقرأ ألن قال ثالث في القرآن أقرأ أني القراءة سريع أني عباس بنال قلت  قال حمزة أبي عن أيوب عن علية بن

  تقرأ كما أقرأھا أن إلى أحب وأرتلھا فأتدبرھا

 عباس البن قلت  حمزة أبو ثنا شعبة ثنا شبابة ثنا الزعفراني ثنا األعرابي بن سعيد أبو ثنا يوسف بن محمد أبو وأنبأ -  3867
 أن من إلى أعجب واحدة سورة أقرأ ألن عباس بن فقال مرتين أو مرة ليلة في القرآن قرأت وربما ءةالقرا سريع رجل أني
  قلبك ويعيه أذنيك تسمع قراءة فاقرأه بد ال فاعال كنت فإن تفعل الذي مثل أفعل

  وغيره مسجد من الصالة وموضع بالنجاسة الصالة أبواب جماع

  الجنب أمامة باب

 أبو وأنبأ ح موسى بن حسن ثنا أبي حدثني أحمد بن هللا عبد ثنا جعفر بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3868
 بن هللا عبد بن الرحمن عبد ثنا موسى بن الحسن ثنا خيثمة أبو ثنا يعلى أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن المدني دينار

 عبد وقال دينار بن يذكر لم خيثمة أبا أن إال سواء حديثھما لفظ وعليھم فلكم أخطأوا وأن ولھم فلكم أصابوا فأن لكم يصلون
  األشيب موسى بن الحسن عن سھل بن الفضل عن الصحيح في البخاري رواه المدني هللا عبد بن الرحمن

 الحسن عن األعلم زياد عن حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ - 3869
 بھم فصلى يقطر ورأسه جاء ثم مكانكم أن بيده فأومأ الفجر صالة في دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  بكرة أبي عن
 قضى فلما آخره في وقال فكبر أوله في قال ومعناه بإسناده سلمة بن حماد أنبأ ھارون بن يزيد ثنا شيبة أبي بن عثمان وثنا قال

  جنبا كنت وأني بشر أنا أنما قال الصالة

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ قالوا وغيره المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ - 3870
 من صالة في كبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  يسار بن عطاء عن حكيم أبي بن إسماعيل عن مالك أنبأ يالشافع

 الثقة أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا زكريا أبو وأنبأ الماء أثر جلده وعلى رجع ثم أمكثوا أن بيده أشار ثم الصلوات
 صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن يزيد بن هللا عبد عن زيد بن أسامة عن
  معناه بمثل سلم و عليه هللا

 بن سليمان بن يعني محمد ثنا بحلب الكالبي الحسين بن محمد علي أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أنبأ - 3871
 صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن ثوبان بن عن يزيد بن هللا عبد نع زيد بن أسامة عن وكيع ثنا مذعور أبي
 قال أنصرف فلما بھم فصلى يقطر ورأسه خرج ثم أنتم كما أن إليھم وأومأ أنصرف كبر فلما الصالة إلى جاء سلم و عليه هللا
  أغتسل أن فنسيت جنبا كنت أني

 أبو ثنا عبدان ثنا شيخ بأبي المعروف حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه بھانياألص الحارث بن محمد بن أحمد وأنبأ -  3872
 صلى هللا رسول أن  ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن عون بن عن الحارثي الرحمن عبد بن الحسن ثنا الحارثي الربيع
 كنت وأنى بشر أنا أنما قال ثم بھم فصلى يقطر ورأسه وخرج أنطلق ثم إليھم أومأ ثم الصبح صالة في بھم كبر سلم و عليه هللا
 صلى النبي عن محمد عن عون بن عن وغيره علية بن إسماعيل ورواه الحارثي الرحمن عبد بن الحسن به تفرد فنسيت جنبا
  بكرة أبي لحديث شاھد ذلك وكل المحفوظ وھو مرسال سلم و عليه هللا

 عن يونس أنبأ عمر بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ -  3873
 هللا صلى هللا رسول إلينا فخرج الصفوف وعدلت الصالة أقيمت  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري
 بن زكريا أبو أنبأو بنا فصلى يقطر ورأسه خرج ثم فأغتسل ودخل إلينا فأومأ جنب أنه ذكر مصاله في قام فلما سلم و عليه
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 بن عثمان عن المسندي محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه بمثله فذكره مكرم بن يعني الحسن ثنا إسحاق أبي
  يكبر أن قبل الحديث في فقال يونس عن وھب بن ورواه عمر

 أخبرني وھب بن أنبأ يحيى بن حرملة ثنا حمدم بن تميم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأه - 3874
 فقمنا الصالة أقيمت  يقول عنه هللا رضي ھريرة أبا سمع عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني قال شھاب بن عن يونس
 مصاله في قام إذا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يخرج أن قبل الصفوف فعدلنا
 بنا فصلى فكبر ماء رأسه ينطف أغتسل وقد إلينا خرج حتى ننتظره قياما نزل فلم مكانكم لنا وقال فانصرف ذكر يكبر أن قبل
 رواية نحو الزھري عن األوزاعي ورواه الزھري عن كيسان بن صالح رواه وبمعناه حرملة عن الصحيح في مسلم رواه
 عنه ثوبان بن رواية مع أن إال عنه ثوبان بن رواية من أصح عنه هللا رضي ريرةھ أبي عن سلمة أبي ورواية عمر بن عثمان
  مالك بن أنس عن أيضا وروي مرسلة سيرين وابن يسار بن عطاء ورواية مسندة بكرة أبي رواية

 بن عثمان ثنا الطرائفي عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أنبأ -  3875
 عليه هللا صلى النبي دخل  قال مالك بن أنس عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا الدارمي سعيد
 قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول آتانا حتى قياما نزل فلم أنتم كما أن الناس إلى أشار ثم معه فكبرنا فكبر صالته في سلم و

 هللا صلى النبي عن المزني هللا عبد بن بكر عن قتادة عن سعيد عن فرواه عطاء بن الوھاب عبد خالفه يقطر ورأسه أغتسل
  مرسال سلم و عليه

 عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ -  3876
 عن التيمي هللا عبيد بن طلحة بن يحيى بن إسحاق أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر وثنا الق وھب بن أنبأ الحكم
 إلى وھو أنا ركبت ثم الصبح بالناس عنه هللا رضي الخطاب بن عمر صلى  قال األسود بن مطيع عن طلحة بن عيسى عمه

 قال ثم فحكه به أشعر لم فخذي على االحتالم ھذا الفق إحتالم فخذه على فإذا منھا يتوضأ منھا ربيع على جلس فلما أرضنا
 صالة أعاد ثم وأغتسل به أشعر فما محمد وقال به أشعر ماال منى يخرج السن في ودخلت الدسم أكلت حين وهللا صرت
  الصالة بإعادة أحدا يأمر ولم الصبح

 بن القاسم عبيد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أنبأ -  3877
 عن المنكدر بن عن سلمة أبي بن هللا عبد بن العزيز عبد ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا األزرق حسان بن محمد ثنا إسماعيل
  يعيدوا أن يأمرھم ولم فأعاد جنب وھو بالناس صلى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  الثقفي الشريد

 حسان بن محمد ثنا إسماعيل بن القاسم عبيد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الرحمن عبد وأبو بكر أبو وأنبأ - 3878
 بن خالد عن ھشيم ثنا الرحمن عبد ثنا سنان بن أحمد ثنا مبشر بن هللا عبد بن علي وثنا قال مھدي بن الرحمن عبد ثنا األزرق
 أصبح فلما جنب وھو بالناس صلى عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن  ارضر أبي بن الحارث بن عمرو بن محمد عن سلمة
 سفيان سألت الرحمن عبد قال يعيدوا أن يأمرھم ولم أعاد ثم أعلم ال ثم جنب ألراني إني وهللا كبرت فقال احتالما ثوبه في نظر
 ما يعيدون وال يعيدوا الجنب عليه لمجمعا وھذا الرحمن عبد قال أريد كما به أجيء وال سلمة بن خالد من سمعته قد فقال عنه
  ھذا على يزد ولم أحفظه وال سلمة بن خالد من سمعته قد رواية في يعني عبيد أبو وقال على قال اختالفا فيه أعلم

 منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأنبأ -  3879
 باألعادة يأمرھم ولم فأعاد وضوء غير على وھو بھم صلى أنه  عمر بن عن سالم عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا
  مسند حديث فيه روي وقد

 الفرج بن أحمد عتبة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3880
 عازب بن البراء عن مزاحم بن الضحاك عن سعيد بن جويبر عن األنصاري هللا عبد بن عيسى ثنا الوليد بن بقية ناث الحجازي

 غير وھذا سلم و عليه هللا صلى النبي وأعاد القوم فتمت وضوء على ھو وليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال
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 عليه هللا صلى هللا رسول أن المسيب بن سعيد عن البياضي جابر يأب عن معارضته في روي والذي كفاية مضى وفيما قوي
 إبراھيم بن يعقوب ثنا عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو أنبأ فيما وذلك وأعادوا فأعاد جنب وھو بالناس صلى سلم و

 جابر وأبو مرسل وھذا يالبياض جابر أبي عن ذئب أبي بن ثنا معاوية أبو ثنا الجالب عطاء عن يحيى بن أحمد ثنا البزار
  والذي كذاب البياضي جابر أبو يقول معين بن يحيى وكان يرتضيه ال أنس بن مالك كان الحديث متروك البياضي

 أبو ثنا رشيد بن داود ثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا عمر بن علي أنبأ الحارث بن محمد بن أحمد أنبأه - 3881
 وھو بالقوم صلى  أنه عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن ثابت أبي بن حبيب عن الدخ بن عمرو عن األبار حفص
  بالكذب الحفاظ رماه متروك وھو الواسطي مخلد أبو خالد بن عمرو يرويه إنما فھذا فأعادوا أمرھم ثم فأعاد جنب

 عمار بن هللا عبد بن محمد ثنا سفيان بن عقوبي ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو وأنبأ - 3882
  فقال وكيعا عنه فسألت عمار بن محمد قال طالب أبي بن عقيل مولى خالد بن عمرو عن إسرائيل عن القاسم ثنا الموصلي

 هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن ثابت أبي بن حبيب عن حدث آخر مكان إلى تحول بالكذب عرفناه فلما كذابا كان
  باألعادة وأمرھم فأعاد طھارة غير على وھو بھم صلى أنه عنه

 الثوري سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا محمد ثنا يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسن أبو وأنبأ -  3883
  قط شيئا ضمرة بن عاصم عن يرو لم ثابت أبي بن حبيب أن  يقول سمعته

 الكريم عبد ثنا شاسوية بن يحيى ثنا بمرو الجراحي هللا عبد بن محمد بكر أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ -  3884
 إذا  يقول لمن قوة الحديث في ليس المبارك بن يعني هللا عبد قال قال الملك عبد بن سفيان أنبأ زمعة بن وھب ثنا السكري
  بالحديث األنصاف أراد لمن ھذا القوم يعيد ال أن أثبت اآلخر والحديث يعيدون أصحابه أن وضوء بغير األمام صلى

 المديني بن علي أنبأ أيوب بن محمد ثنا القھستاني محمد بن هللا عبد بن محمد الحسين أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أنبأ - 3885
 يعيد قال وضوء غير على وھو بقوم يصلي الرجل في  إبراھيم عن مغيرة عن وشعبة سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا
  ال فقال حماد غير ويعيدون يعيد قال أحدنا تعلم لسفيان قلت الرحمن عبد قال يعيدون وال

  للصالة والثوب البدن طھارة باب

 رسول ألن أشبه واألول ذلك غير وقيل طاھرة ثياب في صل قيل هللا رحمه الشافعي قال فطھر وثيابك وتعالى تبارك هللا قال
  الثوب من المحيض دم يغسل أن أمر سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن ھشام عن وكيع ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3886
 دم من ھاثوب يصيب إحدانا  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي إلى امرأة جاءت قالت أسماء عن فاطمة حدثتني قال عروة

  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه فيه تصلي ثم تنضحه ثم بالماء تقرصه ثم تحته قال به تصنع فكيف الحيضة

 ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال الشيرازي الفقيه محمد بن علي بن محمد نصر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3887
  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن يعني ھشام ثنا المورع بن محاضر أنبأ لفراءا الوھاب عبد بن محمد
 إنما ال قال الصالة أفادع أطھر فال مستحاضة إني فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى حبيش أبي بنت فاطمة جاءت
 بن ھشام حديث من أخرجاه وصلي الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا الصالة فدعى الحيضة أقبلت فإذا بالحيض وليس عرق ذلك

  الصحيح في عروة

 النضر أبو ثنا قاال بنيسابور الحافظ هللا عبد وأبو بطوس الروذباري علي بن محمد بن محمد بن الحسين علي أبو أنبأ -  3888
 على البيضة ھشمت  قال سعد بن سھل عن حازم أبو حدثني غسان أبو ثنا مريم أبي بن سعيد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه
 هللا صلى هللا رسول بنت فاطمة وكانت حازم أبو قال وجھه وجرح رباعيته وكسرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأس
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 فلم دمه كثر الماء الجرح أصاب فلما مجنة في بالماء يأتيھا عنه هللا رضي طالب أبي بن وعلي الدم عنه تغسل سلم و عليه
 عن الصحيح في مسلم رواه الدم فرقأ الجرح على جعلته ثم رمادا صار حتى وأحرقته حصير قطعة أخذت تىح الدم يرقأ
  حازم أبي عن أوجه من البخاري وأخرجه مريم أبي بن سعيد عن عسكر بن سھل بن محمد

  به علم ثم به يعلم لم خبث أو أذى نعله أو ثوبه وفي صلى من باب

 ثنا سلمة بن حماد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أنبأ -  3889
 ثم نعالھم في الناس فصلى نعليه في صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  سعيد أبي عن نضرة أبي عن السعدي نعامة أبو
 هللا رسول يا قالوا الصالة في نعالكم إلقاء على حملكم ما قال تهصال قضى فلما الصالة في وھم نعالھم الناس فألقى نعليه ألقى

 أذى نعليه في رأى فإن فلينظر المسجد أحدكم أتى فإذا أذى فيھا أن أخبرني السالم عليه جبرائيل إن فقال ففعلنا فعلت رأيناك
  فيھما فليصل وإال فليخلعھما

 أنبأ ھارون بن يزيد ثنا مسعود بن سعيد ثنا بمرو المحبوبي أحمد بن حمدم العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 3890
 نعليه فخلع صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن نعامة أبي عن سلمة بن حماد
 أن فأخبرني أتاني جبرائيل إن قال عنافخل خلعت رأيناك هللا رسول يا قالوا نعالكم خلعتم لم قال انصرف فلما نعالھم الناس فخلع
 ھذا فيھما ليصل ثم باألرض فليمسحھما خبثا فيھما وجد فإن خبثا فيھما فلينظر نعليه فليقلب المسجد أحدكم جاء فإذا خبثا بھما

 أبي عن الحجاج بن الحجاج عن روي وقد نضرة أبي عن السعدي ربه عبد نعامة أبي عن سلمة بن بحماد يعرف الحديث
  نضرة أبي عن السختياني أيوب عن محفوظ غير آخر وجه من وروي بالقوي وليس نعامة أبي عن الخزاز مرعا

 عثمان بن عباس بن هللا عبد بن محمد بن أحمد ثنا الھاشمي إبراھيم بن محمد الفضل أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3891
 عن نضرة أبي عن أيوب عن راشد بن معمر عروة أبي عن العطار حمنالر عبد بن داود ثنا عمي ثنا بمكة الشافعي شافع بن
 فأخبرني جاءني جبرائيل إن فقال له فقيل خلعھما ثم نعليه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال الخدري سعيد أبي
 معمر عن الرزاق عبد عن ظليالحن إسحاق ورواه فليحكه شيئا وجد فمن نعالكم في فانظروا المسجد جئتم فإذا خبثا فيھما أن
  خبثا يقل ولم قذرا وقال الخدري سعيد أبي عن حدثه رجل عن أيوب عن

 ھارون بن يزيد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا خنب بن بكر أبو أنبأ المروزي أحمد بن نصرويه بن محمد سھل أبو أنبأ - 3892
 عليه وألقى ردائه عنه فنزع نافع فأتاه دم وفيه ردائه يف يصلي عمر بن رأيت  قال أسلم بن زيد عن مطرف بن محمد أنبأ

  صالته في ومضى رداءه

 منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأنبأ -  3893
 فجاءوه إليھم فأشار فانصرف دما ثوبه في أىر يصلي ھو بينما  عمر بن أن سالم عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا
 وإحتج هللا رحمه القديم في الشافعي ذھب ھذا وإلى الشيخ قال يعد ولم صالته من مضى ما على بقى ما أتم ثم فغسله بماء

 لم أو ثوبه في كان بما عالما وكان الصالة أعاد وقال الجديد في عنه رجع ثم روينا ما معنى في عمر وابن سعيد أبي بحديث
 عن رغب هللا رحمه الشافعي وكان قالبه وأبي البصري الحسن قول وھذا هللا رحمه الشيخ قال الوضوء في كھيئته عالما يكن

 لم وكذلك عدالته في مختلف منھم واحد وكل نضرة أبي عن السعدي نعامة أبي عن سلمة بن بحماد الشتھاره سعيد أبي حديث
 يكون أن ويحتمل الرواية ھذه غير في بھم احتجاجه مع كتابه في مسلم يخرجه ولم ھممن بواحد الصحيح في البخاري يحتج
 من يستقذر ما على عنه المذكور األذى حمل أو شرع ابتداء بذلك إياه السالم عليه جبرائيل إعالم جعل ألنه عنه رغب

 بن حديث ومن مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن المزني هللا عبد بن بكر عن الحديث ھذا روي وقد أعلم وهللا الطاھرات
 عبد عن علقمة عن إبراھيم عن الراعي حمزة أبو رواه إنما مسعود بن حديث أن إال موصوال ھريرة وأبي عباس وابن مسعود

 بن ميمون عن السائب بن فرات رواه إنما عباس بن وحديث منه أضعف آخر وجه من وروي به محتج غير حمزة وأبو هللا
 روي قد أنه إال به يحتج ال وعباد كثير بن عباد رواه إنما ھريرة أبي وحديث تركوه السائب بن وفرات عباس بن نع مھران
  به بأس ال بإسناد مالك بن أنس عن
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 بن موسى ثنا خزيمة بن السري ثنا قاال عصمة بن وإبراھيم ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3894
 بن إبراھيم ثنا مطين ثنا القاضي منصور بن يحيى أنبأ قاال قتادة بن نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو وأنبأ ح إسماعيل
 الصالة في نعليه يخلع لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مالك بن أنس عن ثمامة عن المثنى بن هللا عبد ثنا قاال الحجاج

 الحجاج بن إبراھيم لفظ قذرا فيھما أن أخبرني السالم عليه جبرائيل إن فقال فخلعنا لعتخ قالوا لكم ما فقال الناس فخلع مرة إال
 عن روينا فقد الرعاف وفي ھذا في الصالة على البناء من يفعله عمر بن كان الذي وأما أعلم وهللا المثنى بن هللا عبد به تفرد

  التوفيق وبا المسألة ھذه في الوضوء على القياس وھو يستأنف يقول كان أنه مخرمة بن المسور

  الدم من غسله يجب ما باب

 الوارث عبد ثنا معمر أبو ثنا فارس بن يحيى بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 3895
 تصيب الحيضة دم عن عنھا هللا رضي عائشة سألت  أنھا العامرية جحدر أم حماتي حدثتني قالت شداد بنت يونس أم حدثتنا
 عليه هللا صلى هللا رسول أصبح فلما كساء فوقه ألقينا وقد شعارنا وعلينا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنت فقالت الثوب

 هللا صلى هللا رسول فقبض دم من لمعة ھذه هللا رسول يا رجل فقال جلس ثم الغداة فصلى خرج ثم فلبسه الكساء أخذ سلم و
 بقصعتي فدعوت إلي بھا أرسلي ثم وأجفيھا ھذه اغسلي فقال الغالم يد في مصرورة إلى بھا فبعث يليھا ما على سلم و يهعل

 رددتھا يعني إليه فأحرتھا قولھا عليه وھو النھار بنصف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجاء إليه فأحرتھا أجففتھا ثم فغسلتھا
  إليه

 إمالء الرازي إسحاق بن الحسن بن أحمد العباس أبو ثنا بمكة المصري نظيف بن الفضل بن محمد هللا عبد أبو أنبأ - 3896
 ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن غطيف بن روح عن مالك بن القاسم ثنا عدي بن يوسف ثنا الفرج بن روح ثنا

  الدم من الدرھم قدر من الصالة تعاد  قال يرفعه

 السكري الكريم عبد ثنا شاسويه بن يحيى ثنا بمرو الجراحي هللا عبد بن محمد بكر أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3897
 الدرھم قدر الدم صاحب غطيف بن روح رأيت قال  المبارك بن هللا عبد قال قال الملك عبد بن سفيان أنبأ زمعة بن وھب ثنا
 حديثه في ما لكثرة معه جالسا يروني أن أصحابي من أستحيي لتفجع مجلسا إليه فجلست سلم و عليه هللا صلى النبي عن
  المناكير يعني

 معين بن ليحيى قلت قال العباس بن أحمد ثنا منير بن محمد أنبأ الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أنبأ - 3898
 مقدار في الصالة تعاد  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن تحفظ
 عمن ثقة قال المزني مالك بن القاسم عن قلت عمن ثقة قال عون بن محرز حدثنا قلت عمن قال ثم وهللا ال فقال الدم من الدرھم
 يرويه ال ھذا أحمد أبو قال أجل قال غطيف بن روح من إال أتينا أرى ما زكريا أبا يا قلت ھا قال غطيف بن روح عن قلت
 أن أخاف قال الذھلي يحيى بن محمد عن بلغني وفيما اإلسناد بھذا منكر وھو غطيف بن روح غير أعلمه فيما الزھري عن
  مجھول ھذا وروح موضوعا ھذا يكون

 شيخ بأبي المعروف حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أنبأ - 3899
 بن عن بقية أخبرني مسلم بن الوليد ثنا عامر بن موسى عامر أبو ثنا الحسن بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبو ثنا األصبھاني

 يصلي عطاء وكان الدماميل يعني الحبون دم في رخص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عطاء عن جريج
 أحمد أبو قال قال الماليني سعد أبو أنبأ جريج بن عن الوليد بن بقيه به تفرد ھذا مسلم بن الوليد عن جماعه رواه ثوبه في وھو
 أو المجھولين بعض جريج بن وبين بقية بين يكون أن ويشبه قال جريج بن عن ببقية إال يعرف ال الحديث ھذا الحافظ عدي بن

  ذلك يفعل ما كثيرا بقية ألن الضعفاء بعض

 قال نافع بن إبراھيم ثنا العبدي كثير بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ وذباريالر علي أبو أنبأ -  3900
 فإن تحيض فيه واحد ثوب إال ألحدانا كان ما  عنھا هللا رضي عائشة قالت قال مجاھد عن يذكره مسلم بن يعني الحسن سمعت
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 أبي بن عن نافع بن إبراھيم عن نعيم أبي عن الصحيح في اريالبخ رواه بريقھا قصعته ثم بريقھا بلته دم من شيء أصابه
  بظفرھا فمصعته بريقھا قالت وقال عنھا هللا رضي عائشة عن مجاھد عن نجيح

 بإسناد فذكره  نعيم أبو ثنا زرعه أبو ثنا محمد بن الحسن ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الحارث بن بكر أبو أنبأه - 3901
 عن نجيح أبي بن وعن مجاھد عن يناق بن مسلم بن الحسن عن إبراھيم عن والمشھور فقصعته قال أنه إال ومتنه البخاري
  جميعا الوجھين من صحيح فھو نعيم أبو رواه كما إبراھيم عن يحيى بن خالد رواه وقد عنھا هللا رضي عائشة عن عطاء

 بن عن إبراھيم ثنا خالد ثنا نجده بن معاذ ثنا بھراة البغدادي إسحاق بن أحمد محمد أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أنبأ - 3902
 بلته دمه من شيء أصابه وإن فيه تحيض واحد ثوب إال إلحدانا كان ما  عنھا هللا رضي عائشة قالت قال مجاھد عن نجيح أبي

  الطھارة كتاب في مضى وقد دم من قطرة عنھا هللا رضي عائشة عن عطاء حديث وفي بظفرھا قصعته ثم بريقھا

 عبد ثنا هللا عبد بن علي ثنا إسحاق بن إسماعيل أنبأ الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أنبأ - 3903
 وإن اإلعادة فعليه فاحشا الدم كان إذا  قال أنه عباس بن عن عمار أبي بن عمار عن التيمي سليمان ثنا الصمد عبد بن العزيز
 كتاب في عنھما الرواية مضت وقد اليسير الدم في الرخصة في عمر وابن مسعود بن عن وروينا ادةإع عليه فليس قليال كان

  األشعري موسى أبي عن وروي الطھارة

 أنه عروة بن ھشام عن مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ العدل أحمد أبو وأنبأ - 3904
 انصرفت لم وقال علي ذلك فعاب قال ثوبي في رأيت ذبابه دم له فقلت انصرفت لم فقال صالة من فتانصر أبي رآني  قال
 سائر ومذھب سواء وكثيرة قليله يقول البصري الحسن وكان الذباب مثل دم ھشام عن الثوري رواية في صالتك تتم حتى

  وطاوس والشعبي البصري والحسن عطاء البراغيث دم في ورخص ويسيره الدم كثير بين الفرق في بخالفه الفقھاء

  يابسا األنجاس من وطي ما باب

 بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أنبأ -  3905
 عن عماره بن يحيى بن حمدم عن أنس بن مالك حدثك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر ثنا العباس أبو وثنا قال وھب
  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي زوج سلمة أم سألت أنھا عوف بن الرحمن عبد بن إلبراھيم ولد أم عن إبراھيم بن محمد
 ذلك وروي بعده ما يطھره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال سلمة أم فقالت القذر المكان في وأمشي ذيلي أطيل امرأة إني
  بالقوي وليس مرفوعا ھريرة أبي عن أيضا

 إسماعيل بن إبراھيم ثنا كريب أبو ثنا الدوري خلف بن الھيثم ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أنبأ -  3906
 نريد إنا هللا رسول يا قلنا قال  ھريرة أبي عن سفيان أبي عن الحصين بن داود عن حبيبة أبي بن إبراھيم عن اليشكري
  بالقوي ليس إسناد وھذا بعضا بعضھا تطھر الطرق سلم و عليه هللا صلى النبي فقال النجسة الطريق فنطأ المسجد

  الثوب من موضعھا خفي إذا النجاسة باب

 المرادي سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3907
 الثوب في عنه هللا رضي ھريرة أبا استفتى  أنه عوف بن هللا عبد بن طلحة عن الزھري عن يونس عن سويد بن أيوب ثنا

 شيء في شككت وإن كله الثوب فإغسل عليك التبس ثم رأيته شيء أصابه إن عنه هللا رضي ھريرة أبو قال الرجل فيه يجامع
  كله الثوب فإغسل وإال فاغسله مكانه عرفت إن يقول عمر بن كان قال نافع عن وروينا فيه صل ثم الثوب فانضح تستيقنه لم

   الحيض دم من الثوب غسل باب

 أبي بن محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أنبأ -  3908
 هللا صلى هللا رسول إلى جاءت امرأة أن أسماء عن المنذر بنت اطمةف حدثتني قال عروة بن ھشام عن سعيد بن يحيى ثنا بكر
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 في مسلم رواه فيه تصلي ثم تنضحه ثم بالماء تقرصه ثم تحته فقال تصنع كيف الثوب في تحيض إحدانا  فقالت سلم و عليه
  سعيد بن يحيى عن حاتم بن محمد عن الصحيح

 بن ھشام ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر ثنا الفقيه إسحاق بن كرب أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3909
 عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت  امرأة أن تقول بكر أبي بنت أسماء عن تحدث المنذر بنت فاطمة سمع أنه عروة
  فيه صلى ثم رشيه مث بالماء أقرصيه ثم حتيه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الثوب يصيب الحيض دم

  الدم يصبه لم الذي الموضع في ھو به المأمور النضح أن البيان ذكر باب

 موسى بن إبراھيم ثنا زياد بن علي بن الحسن أنبأ الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  3910
 هللا صلى هللا رسول تسأل امرأة سمعت  قالت بكر أبي بنت أسماء عن المنذر بنت فاطمة عن إسحاق بن محمد عن عبده ثنا

 ثم ثوبھا سائر في تنضح ثم بالماء قرصته ثم حتته دما فيه رأت إن فقال حيضتھا من طھرت إذا بثوبھا تصنع كيف سلم و عليه
  فيه تصلي

 بن هللا عبد أنبأ حرملة ثنا العسقالني الحسن بن محمد ثنا الجرجاني أحمد بن إسماعيل حدثني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3911
 إحدانا كانت قالت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن حدثه القاسم بن الرحمن عبد أن الحارث بن عمرو حدثني وھب
 إصبغ عن الصحيح في البخاري رواه فيه تصلي ثم سائره على وتنضح فتغسله طھرھا عند ثوبھا من الدم تقرص ثم تحيض
  ھبو بن عن

  فقط الدم غسل الواجب وأن واجب غير اختيار النضح أن البيان ذكر باب

 عبد ثنا سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3912
 كان قد سلمة أم فقالت قريش من امرأة فسألتھا سلمة أم على دخلت  قالت جدته عن يحيى بن بكار ثنا مھدي بن الرحمن
 تبيت كانت الذي الثوب فتنظر تطھر ثم حيضتھا أيام إحدانا فتلبث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على الحيض يصيبنا
 فكانت الممتشطة وأما فيه نصلى أن ذلك يمنعنا ولم تركناه شيء أصابه يكن لم وإن فيه وصلينا غسلناه دم أصابه فإن فيه

 الشعر أصول على البلل رأت فإذا حفنات ثالث رأسھا على تحفن ولكنھا ذلك تنقض لم إغتسلت فإذا ممتشطة تكون إحدانا
  جسدھا سائر على أفاضت ثم دلكته

  الدم غسل في الماء مع األثر يزيل ما استعمال من يستحب ما باب

 الحداد ثابت حدثني سفيان عن يحيى ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 3913
 في يكون الحيض دم عن سلم و عليه هللا صلى النبي سألت  تقول محصن بنت قيس أم سمعت قال دينار بن عدي حدثني
  وسدر بماء واغسليه بضلع حكيه قال الثوب

 بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا وبيعق بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  3914
 وھو الصلت أبي بنت آمنة غيره وقال كتابي في كذا الشيخ قال الصلت أبي بنت أمية عن سحيم بن سليمان حدثني قال إسحاق
 قد هللا سولر يا فقلنا غفار بنى من نسوة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جئت  قالت غفار بنى من أمرأة عن الصواب
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال استطعنا بما المسلمين ونعين الجرحى فنداوى خيبر إلى ھذا وجھك في معك نخرج أن أردنا
 الصبح إلي فنزل رحله حقيبة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأردفني حدثه جارية وكنت معه فخرجنا هللا بركة على سلم

 و عليه هللا صلى هللا رسول رأى فلما واستحييت الناقه إلى فتقبضت حضتھا حيضة أول وذلك منى مد الحقيبة على فإذا ونزلت
 ما فاغسلي ملحا فيه فاطرحي ماء من إناء وخذي نفسك من فأصلحي قال نعم فقلت نفست لعلك قال الدم بي ورأى بي ما سلم

 في يجعل أن به وأوصت ملحا طھورھا في جعلت إال حيضتھا من تطھر ال فكانت لمركبك عودي ثم وإغتسلي الحقيبة أصاب
  ماتت حين غسلھا
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 حدثني الفضل بن سلمة ثنا الرازي عمرو بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  3915
 أردفني قالت لي ماھاس قد غفار بني من امرأة عن الصلت أبي بنت أمية عن سحيم بن سليمان عن إسحاق بن يعني محمد
  وإغتسلي قوله يذكر لم أنه إال معناه  فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 حدثني الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا إبراھيم بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 3916
 الدم ثوبھا يصيب الحائض عن عنھا هللا رضي عائشة سألت  قالت ذةمعا عن العدوي بكر أبي جدة يعني الحسن أم حدثتني أبي
 ثالث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند أحيض كنت لقد وقالت صفرة من بشيء فلتغيره أثره يذھب لم فإن تغسله قالت
  ثوبا لي أغسل ال جميعا حيض

  يضر لم الغسل بعد الثوب في أثره بقى إذا الدم أن البيان ذكر باب

 قاال عمر بن وبشر جرير بن وھب ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3917
 قلت حديثه في بشر وقال الثوب في يكون الدم عن عنھا هللا رضي عائشة سألت  قالت معاذة عن الرشك يزيد عن شعبة ثنا

  طھور الماء فقالت أثره يذھب فال فاغسله الدم يصيبه الثوب أرأيت

 زريع بن يزيد ثنا المنھال بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو وأنبأ - 3918
 الثوب في يكون الحيض دم عن عنھا هللا رضي عائشة سألت امرأة أن  معاذة عن قتادة عن عروبة أبي بن يعني سعيد ثنا

  ضعيفين بإسنادين سلم و عليه هللا صلى النبي عن روي وقد بشيء ليس فقالت أثره قىفيب فيغسل

 عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ - 3919
 بن عيسى عن حبيب أبي بن عن لھيعة بن ركأخب وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر وحدثنا قال ح وھب بن أنبأ الحكم
  قال الثوب من الدم يخرج لم إن أفرأيت سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول قالت يسار بنت خولة أن ھريرة أبي عن طلحة
  لھيعة بن به تفرد أثره يضرك وال الماء يكفيك

 ثنا أبي ثنا صالح بن عثمان بن يحيى ثنا البغدادي هللا عبد بن محمد بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 3920
 هللا صلى هللا رسول أتت يسار بنت خولة أن ھريرة أبي عن حدثھم طلحة بن عيسى أن حبيب أبي بن يزيد حدثني لھيعة بن
 أرأيت قالت يهف صلي ثم ثوبك فاغسلي طھرت إذا فقال أصنع فكيف فيه أحيض وأنا واحد ثوب إال لي ليس  فقالت سلم و عليه
  لھيعة بن به تفرد أثره يضرك وال الماء يكفيك قال الثوب من الدم يخرج لم إن

 ثنا حفص بن مھدي ثنا الحربي إسحاق بن إبراھيم أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3921
 أحيض إني هللا رسول يا  قلت قالت نمار بنت خوله عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن نافع بن الوازع عن ثابت بن علي
 إبراھيم قال بكر أبو قال يضر ال قال أثره يبقى هللا رسول يا قلت فيه وصلى اغسليه قال الدم فيصيبه واحد ثوب إال لي وليس
  الحديثين ھذين في إال يسار أو نمار بنت خوله يسمع ولم منه أوثق غيره نافع بن الوازع الحربي

  الحائض ثوب في الرجل صالة ببا

 إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو أنبأ - 3922
 عنھا هللا رضي عائشة عن هللا عبد بن هللا عبيد عن يحيى بن طلحة ثنا وكيع أنبأ إسحاق وقال وكيع عن ھاشم بن هللا وعبد
 صلى هللا رسول على وبعضه مرط وعلي حائض وأنا جنبه إلى وأنا بالليل يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول انك  قالت
  وكيع عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه سلم و عليه هللا
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 الشيباني إسحاق أبي عن سفيان ثنا احالصب بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  3923
 وھى منه أزواجه بعض وعلى مرط وعليه صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  ميمونة عن يحدثه شداد بن هللا عبد من سمعه
  عليه وھو يصلي وھو حائض

 األيادي يعقوب بن علي بن دمحم بن علي القاسم وأبو الحرفي هللا عبد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو أنبأ -  3924
 أبي بن حميد بن الملك عبد غنية أبي بن ثنا نعيم أبو ثنا الحسن بن إسحاق ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو ثنا قاال ببغداد
 أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن القاسم عن األنصاري عبيد بن ثابت عن غنية
  غنية أبي بن حديث من الصحيح في مسلم أخرجه يدك في ليست حيضتك إن قال حائض إني هللا رسول يا فقلت الخمرة أناوله

 عبد ثنا سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 3925
 ترى ال كانت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مرع بن هللا عبد عن مھدي بن الرحمن
  الثوب في الحائض بعرق بأسا

 بن الوھاب عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ -  3926
 فتعرق حيضتھا أيام عليھا فيكون درعھا في تحيض المرآة عن سئل  عباس بن أن عكرمة عن حسان بن ھو ھشام أنبأ عطاء
  فيه فيصلي ثوبه في يعرق الجنب وكذلك دم فيه يكن لم ما نعم قال فيه أتصلي فيه

  احتياطا ذلك من التحرز في روي ما باب

 سلمة أبي جار حميد بن أحمد ثنا الدوري مدمح بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3927
 بن محمد بن يحيى ثنا المنصوري الحسن بن محمد الحسن أبو حدثني هللا عبد أبو وأنبأ ح أشعث عن غندر جعفر بن محمد ثنا

  قالت ھاعن هللا رضي عائشة عن شقيق بن هللا عبد عن سيرين بن محمد عن األشعث ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا البختري
 غير من لحفنا في غندر حديث وفي أبي شك هللا عبيد قال لحفنا أو شعرنا في يصلي ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان
 هللا صلى هللا رسول كأن قالت شقيق بن يذكر لم عنھا هللا رضي عائشة عن سيرين بن محمد عن علقمة بن سلمة ورواه شك
  شعرنا في يصلي ال سلم و عليه

 عن وھيب ثنا أسد بن معلي ثنا عباد بن الحسن بن موسى ثنا بالويه بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأه -  3928
  مالحفنا في قال أنه إال إسناده في شقيق بن يذكر لم سيرين بن عن حسان بن ھشام رواه وكذلك بذلك  علقمة بن سلمة

 ھشام عن حماد ثنا حرب بن سليمان ثنا علي بن الحسن ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر وأب أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 3929
 سعيد وسمعت حماد قال مالحفنا في يصلي ال كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنھا هللا رضي عائشة عن سيرين بن عن
 ال أو ثبت من سمعته أدري وال سمعته ممن يأدر وال زمان منذ سمعته وقال يحدثني فلم عنه محمدا سألت قال صدقة أبي بن

  عنه فاسئلوا

  أھله فيه الرجل يجامع الذي الثوب في الصالة باب

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المزكي إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أنبأ -  3930
 هللا وعبد سعد بن الليث أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر وحدثنا قال وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد
 أبي بن معاوية سمعت قال خديج بن معاوية عن قيس بن سويد عن حبيب أبي بن يزيد عن الحارث بن وعمرو لھيعة بن

 كان ھل قلت  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج حبيبه أم سألت يقول سفيان أبي بن معاوية عن بحر وقال عنه هللا رضي سفيان
 طھارة في األخبار مضت وقد أذى فيه ير لم إذا نعم قالت فيه يجامعھا الذي الثوب في يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الطھارة كتاب في عرقه
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  البدن أو الثوب يصيب المذي باب

 بن سعيد ثنا إسحاق بن محمد أنبأ إسماعيل ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  3931
 صلى هللا رسول فسألت االغتسال منه أكثر وكنت شدة المذي من ألقى كنت قال حنيف بن سھل عن أبيه عن السباق بن عبيد
 تأخذ أن يكفيك لقا منه ثوبي يصيب بما فكيف هللا رسول يا قلت الوضوء ذلك من يجزئك إنما  فقال ذلك عن سلم و عليه هللا
 أعلم وهللا غسله الخبر ھذا في المذكور بالنضح والمراد الشيخ قال أصابه أنه ترى حيث ثوبك من بھا فتنضح ماء من كفا

  البدن من بغسلة أمر أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن وثابت

 عن زائدة ثنا الوليد أبو ثنا الفضل بن عباس ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أنبأ - 3932
 و عليه هللا صلى هللا رسول ابنة عندي وكانت مذاء رجال كنت  قال عنه هللا رضي علي عن الرحمن عبد أبي عن حصين أبي
 يأب عن الصحيح في البخاري رواه وتوضأ ذكرك فاغسل ذلك وجدت إذا فقال فسأله رجال فأمرت أسأله أن فاستحييت سلم
  الوليد

 ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أنبأ -  3933
 المذى عن سلم و عليه هللا صلى النبي يسأل أن المقداد أمر عنه هللا رضي عليا أن  أبيه عن عروة بن ھشام عن زيد بن حماد
 ھشام عن وجماعه عيينة وابن الثوري ورواه للصالة وضوءه ويتوضأ وأنثييه فرجه يغسل فقال سألهف أسأله أن أستحيي فإني
  قولھم من عباس وابن عمر وابن عمر عن ذلك في وروينا سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي علي عن أبيه عن

 هللا عبد بن محمد أنبأ السالم بمدينة الحربيه جامع في حرفيال هللا عبد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو وأنبأ - 3934
 بن حزام عن الحارث بن العالء عن صالح بن معاوية حدثني صالح بن هللا عبد صالح أبو ثنا إسماعيل بن محمد ثنا الشافعي
 وعن الماء بعد يكون ماءال وعن الغسل يوجب عما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت  قال سعد بن هللا عبد عمه عن حكيم

 من يستحيي ال هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الحائض مواكله وعن المسجد في الصالة وعن بيتي في الصالة
 فحل وكل المذي فذلك الماء بعد يكون الماء وأما إغتسلت ثم فتوضأت جئت وطى مني كان فإذا أنا فأما جنبه إلى وعائشة الحق
 أقرب ما ترى فقد بيتي في والصالة المسجد في الصالة وأما للصالة وضوءك وتوضأ وأنثييك فرجك ذلك من فتغسل يمذي
 الحائض مواكلة وأما مكتوبة صالة يكون أن إال المسجد في أصلي أن من إلي أحب بيتي في أصلي فالن المسجد من بيتي

  فواكلھا

  المرأة فرج رطوبة في باب

 معاوية أبو ثنا كريب أبو ثنا عكبرا قاضى ذريح بن صالح بن محمد ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3935
 كعب بن أبي عن أيوب أبي عن أبيه عن ھشام عن معاوية أبو ثنا ھناد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو وأنبأ قال
 يتوضأ ثم المرأة من أصابه ما يغسل قال يكسل ثم المرأة من يبيص الرجل عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت  قال

 ھشام عن شعبة ورواه عروة بن ھشام عن آخر وجه من البخاري وأخرجه كريب أبي عن الصحيح في مسلم رواه ويصلي
  نسخه شيئا نعلم فال المرأة من أصابه ما غسل فأما الغسل ترك منه نسخ فإنما ويتوضأ ذكره يغسل فقال

 عن شريك ثنا آدم بن يحيى ثنا رافع بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  3936
 قالت الماء من والمرأة الرجل من يفيض فيما  عنھا هللا رضي عائشة عن عامر بن سواءة بنى من رجل عن وھب بن قيس
  عليه يصبه ثم ماء نم كفا يأخذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كأن

 محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد بن حمزة أنبأ ببغداد شاذان بن إبراھيم بن أحمد بن الحسن علي أبو أنبأ - 3937
 للمرأة ينبغي  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد ثنا األوزاعي ثنا مصعب بن محمد ثنا الدوري

  جنابة تصبه لم ما ذلك ثوبھما في فيصليان عنھا تمسح ثم عنه فيمسح ناولته زوجھا جامعھا فإذا خرقة تتخذ نأ عاقلة كانت إذا
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 سعيد بن يحيى عن الليث ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن أحمد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ -  3938
 لزوجھا تعد المرأة إن قالت فيه يصلي ھل أھله فيه الرجل يجامع الثوب عن سئلت  اأنھ عنھا هللا رضي عائشة عن القاسم عن

 تيمم في ذر أبي بحديث احتج األخر بالقول قال ومن فيه فليصل ذلك فعل فإذا الثوب يصيب ال حتى األذى بھا فامتسح خرقة
  الطھارة كتاب في ذكره مضى وقد الجنب

  نجاسة فيھا يعلم حتى الطھارة على الثياب وأن ينوالمشرك الصبيان ثياب في الصالة باب

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قالوا وغيرھما إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3939
 يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن سماعيلإ أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
 هللا صلى هللا رسول أن  قتادة أبي عن الزرقي سليم بن عمرو عن الزبير بن هللا عبد بن عامر حدثك أنس بن لمالك قلت قال
 عبد بن ربيعة بن العاص وألبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنت زينب بنت أمامة حامل وھو يصلي كان سلم و عليه
 عن يوسف بن هللا عبد عن البخاري رواه يحيى بن يحيى حديث لفظ نعم قال يحيى قال وضعھا سجد وإذا حملھا قام إذاف شمس
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك

 بكر أبو ثنا قاال سفيان بن وحسن قتيبة بن إسماعيل ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبا - 3940
 سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنت  قال شعبة بن المغيرة عن مسروق عن مسلم عن األعمش عن معاوية أبو ثنا شيبة أبي بن
 فقضى عنى توارى حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فانطلق معه خرجت ثم فأخذتھا اإلداوة خذ مغيرة يا فقال سفر في

 فتوضأ عليھا فصببت أسفلھا من يده فأخرج فضاقت كمھا تحت من يده ليخرج ھبفذ الكمين ضيقة شامية جبة وعليه حاجته
 بكر أبي عن مسلم ورواه معاوية أبي عن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه صلى ثم خفيه على مسح ثم للصالة وضوءه

  وصلى عليه وھي توضأ وقد المشركين نسج من سلم و عليه هللا صلى النبي عصر في الشامية والجبة شيبة أبي بن

 ثنا مجشر بن إبراھيم ثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أنبأ ببغداد الحفار جعفر بن محمد بن ھالل الفتح أبو أنبأ - 3941
  والنصارى اليھود رداء في بالصالة بأس ال  قال الحسن عن الربيع ثنا وكيع

  حي مخرج من خرج وما واألرواث األبوال نجاسة باب

 ثنا إمالء اآلدمي عثمان بن أحمد الحسين أبو ثنا ببغداد الدقاق طاھر أبي بن محمد بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ - 3942
 عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن طاوس عن مجاھد عن األعمش عن زياد بن الواحد عبد ثنا أسد بن معلي ثنا قالبه أبو
 أن لعله فقال واحدة قبر كل على وجعل باثنين فشقھا رطبة جريدة وأخذ والبول بالنميمة ليعذبان أنھما فقال بقبرين مر سلم و

 في مضى كما البخاري وأخرجه أسد بن معلي عن يوسف بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه رطبتين دامتا ما عنھما يخفف
  الطھارة كتاب

 الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ -  3943
 بقبرين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مر  قال عباس بن عن طاوس عن مجاھد عن األعمش عن معاوية أبو ثنا العطاردي

 جريدة أخذ ثم البول نم يستتر ال فكان األخر وأما بالنميمة يمشى فكان أحدھما أما كبير في يعذبان وما ليعذبان إنھما فقال
 رواه ييبسا لم ما عنھما يخفف أن لعلھما قال ھذا فعلت لم هللا رسول يا قالوا قال واحدة قبر كل في جعل ثم نصفين فشقھا رطبة

  معاوية أبي عن المثنى بن محمد عن الصحيح في البخاري

 عن عوانة أبو ثنا حماد بن يحيى ثنا قالبه أبو ثنا يآباذ المحمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أنبأ - 3944
 البول من القبر عذاب أكثر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش
  البول من فتنزھوا فيه فزاد سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن مجاھد عن يحيى أبو ورواه



77 

 

 بن عمر ثنا غيالن بن محمود أنبأ أيوب بن محمد ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  3945
 صلى هللا نبي مع المسجد في نحن بينما  قال مالك بن أنس حدثني قال طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحاق ثنا عكرمة ثنا يونس
 فتركوه دعوه فقال مه مه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب فقال المسجد في يبول فقام أعرابي جاء إذ سلم و عليه هللا
 ھي إنما القذر وال البول ھذا من لشيء تصلح ال المساجد ھذه إن له فقال دعاه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ثم بال حتى
 ماء من بدلو فجاء القوم من رجال فأمر سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول قال كما أو القرآن وقراءة والصالة تعالى هللا لذكر
  يونس بن عمر عن حرب بن زھير عن الصحيح في مسلم رواه عليه فرشه

 بن علي بن محمد جعفر أبو أنبأ سماعه أصل من بالكوفة الحسيني علي بن محمد بن جعفر بن زيد القاسم أبو وأنبأ - 3946
 عن طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن عمار بن يعني عكرمة ثنا حذيفة أبو ثنا لحسينا أبي بن الحسين بن محمد ثنا دحيم
 صلى النبي فقال مه مه سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب فقال المسجد في فبال المسجد إلى أعرابي جاء قال  مالك بن أنس
 والقذر والبول الخالء لھذا تتخذ لم المساجد ھذه إن فقال لمس و عليه هللا صلى النبي به دعا فرغ فلما تزرموه ال سلم و عليه هللا
  عليه فصبه ماء من بدلو أو بذنوب أصحابه بعض أمر ثم تعالى هللا ولذكر القرآن لقراءة تتخذ إنما

 األسدي شريك بن إبراھيم إسحاق أبو أخبرني اإلسماعيلي إبراھيم بن أحمد بكر أبو اإلمام أنبأ الحافظ حازم أبو أنبأ - 3947
 سمع أنه أبيه عن األسود بن الرحمن عبد ولكن ذكره عبيده أبو ليس قال إسحاق أبو ثنا معاوية بن زھير ثنا يونس بن أحمد أنبأ
 الثالثة والتمست حجرين فوجدت أحجار بثالثة آتيه أن فأمرني الغائط سلم و عليه هللا صلى النبي أتى يقول  مسعود بن هللا عبد
 في البخاري رواه ركس ھذة وقال الروثة وألقى الحجرين فأخذ سلم و عليه هللا صلى النبي بھن فأتيت وثةر فأخذت أجده فلم

  زھير عن نعيم أبي عن الصحيح

 عمارة ثنا إسماعيل ثنا زرارة بن عمرو ثنا محمد بن هللا عبد ثنا الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3948
  منه أصابك ما اغسل قال بولھا من نضح فيصيبه ناقته يبعث منا الرجل عمر البن قلت  قال مجلز أبي عن حفصة أبي بن

 يونس عن شعبة عن إياس أبي بن آدم ثنا يحيى بن محمد ثنا سھل بن يحيى بن محمد ثنا بكر أبو ثنا هللا عبد أبو وأنبأ - 3949
 سلم و عليه هللا صلى النبي فإن العرنيين قصة في أنس حديث ماوأ يغسل بوله فإن الدواب من شيء كل  قال الحسن عن

 الضرورة على أجيز كما الضرورة على ھذا هللا رحمه الشافعي قال فقد وأبوالھا ألبانھا من ويشربوا اإلبل في يكونوا أن أمرھم
  ابالكت من موضعه في تعالى هللا شاء إن نذكره ونحن لغيره مخالف الضرورات وحكم الميته أكل

 ثنا منيع بن أنبأ األصبھاني حيان بن محمد أبو أنبأ األصبھاني الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرناه الذي الحديث وأما -  3950
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال البراء عن الجھم أبي عن طريف بن مطرف عن مصعب بن سوار ثنا الوھاب عبد بن محمد
  فرواه الرازي العالء بن يحيى وخالفه عنه الوجه ھذا من سوار رواه فھكذا ببوله بأس فال لحمه أكل ما  سلم

 ثنا الحصين بن عمرو ثنا األھوازي عثمان بن سعيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا كما - 3951
 أكل ما  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال هللا عبد بن جابر عن دثار بن محارب عن طريف بن مطرف عن العالء بن يحيى
 ما عنه وقيل ضعيف مصعب بن وسوار ضعيفان الرازي العالء بن ويحيى العقيلي الحصين بن وعمرو ببوله بأس فال لحمه
  شيء سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھذا في يصح فال الطھارة كتاب في مضى وقد بسورة بأس فال لحمه أكل

 عن معمر عن الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور بن أحمد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن نالحسي أبو أنبأ - 3952
  الحمام في الكالب بغسل يأمر كان عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن  الحسن عن يونس

  الطعام يأكل لم الذي الصبي بول على الرش باب

 بن الحسن أنبأ بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ نياألصبھا يوسف بن هللا عبد محمد أبو أنبأ -  3953
 دخلت  قالت محصن بنت قيس أم عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن عيينة بن سفيان ثنا الزعفراني الصباح بن محمد
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 يحيى عن الصحيح في مسلم ورواه عليه فرشة بماء فدعا عليه فبال الطعام يأكل لم سلم و عليه هللا صلى النبي على لي بابن
  سفيان عن وجماعه يحيى بن

 الفوارس أبي بن أحمد بن محمد صادق وأبو المقرئ حامد أبي بن الرحمن عبد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 3954
 بن والليث أنس بن مالك حدثني قال وھب بن ثنا المرادي سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا العطار
  أنھا محصن بنت قيس أم عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن حدثھم شھاب بن أن يزيد بن ويونس الحارث بن وعمرو سعد

 عليه فبال حجره في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأجلسه الطعام يأكل لم صغير بابن سلم و عليه هللا صلى النبي جاءت
 مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه يغسله ولم عليه فنضحه بماء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدعا
  الليث عن رمح بن محمد وعن يونس عن وھب بن عن حرملة عن مسلم ورواه

 مالك عن القعنبي ثنا حسنال بن إسحاق ثنا ببغداد الفقيه سليمان بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3955
 بماء فدعا عليه فبال بصبي سلم و عليه هللا صلى النبي أتى  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن

  مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه إياه فأتبعه

 ثنا نمير بن هللا عبد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 3956
 فأتي ويحنكھم عليھم فيبرك بالصبيان يؤتى كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن ھشام
 فصبه ھشام عن جرير وقال شيبة يأب بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه يغسله ولم فأتبعه بماء فدعا عليه فبال بصبي
  عليه

  والصبية الصبي بول بين الفرق في روي ما باب

 عن األحوص أبو ثنا موسى بن أسد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3957
 هللا صلى النبي حجر في السالم عليه الحسين بال  قالت الحارث بنت لبابه عن المخارق أبي بن قابوس عن حرب بن سماك
 عن السنن كتاب في داود أبو رواه الذكر بول وينضح األنثى بول يغسل إنما فقال أغسله حتى ثوبك ھات فقلت سلم و عليه
 عن صالح بن علي عن وروي الفضل أم ھي ولبابة سماك عن وشريك إسرائيل رواه وكذلك األحوص أبي عن وغيره مسدد
 صلى النبي فقال وفيھا قصة فذكر سلم و عليه هللا صلى النبي إلى الفضل أم جاءت قال أبيه عن قابوس عن حرب بن اكسم
 ثنا قاال القاضي الحسين بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ الغالم بول وينضح الجارية بول يغسل إنما سلم و عليه هللا
 قابوس قاال أنه إال فذكره صالح بن علي عن المري سعيد بن عثمان ثنا الكوفي البناء نونحس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو
  الفضل أم لبابه عن عياض أبي عن يرويه الخرساني عطاء كان حميد وقال المخارق بن

 قال قال سلمة بن مادح ثنا مسلم بن عفان ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 3958
  فذكره  حميد

 ثنا قاال المعني العظيم عبد بن وعباس موسى بن مجاھد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  3959
  قال لسمحا أبو حدثني قال خليفة بن محل حدثني الوليد بن يحيى ثنا العباس وقال الوليد بن يحيى حدثني مھدي بن الرحمن عبد
 فبال حسين أو بحسن فأتى فأستره قفائي فأوليه قفاك ولني قال يغتسل أن أراد إذا فكان سلم و عليه هللا صلى النبي أخدم كنت
 بن يحيى يعني الزعراء أبو وھو داود أبو قال الغالم بول من ويرش الجارية بول من يغسل فقال أغسله فجئت صدره على
 من ويرش الجارية بول يغسل فإنه رشا رشوه فقال الحديث في وقال مھدي بن الرحمن عبد عن حنبل بن أحمد ورواه الوليد
  الغالم بول



79 

 

 الحارثي منصور بن محمد بن الرحمن عبد ثنا ببغداد السماك أحمد بن عثمان عمرو أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3960
 نبي أن وجھه هللا كرم طالب أبي بن علي عن أبيه عن األسود أبي بن حرب أبي عن قتادة عن أبي حدثني ھشام بن معاذ ثنا
  الجارية بول ويغسل الغالم بول ينضح الرضيع بول في  قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 البزار الھيثم بن أحمد ثنا العدل الخرساني إسحاق بن هللا عبد محمد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وثنا - 3961
 قتادة عن عروبة أبي بن ورواه غسال طعما فإذا يطعما لم ما ھذا قتادة قال وزاد بنحوه فذكره  ھشام بن معاذ ثنا عفان اثن

  موقوفا

 عن قتادة عن عروبة أبي بن عن يحيى ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه -  3962
 لم ما الغالم بول وينضح الجارية بول يغسل  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن أبيه عن األسود أبي بن حرب أبي
 الدستوائي وھشام يرفعه ال عروبة أبي بن سعيد فقال الحديث ھذا عن البخاري سألت قال أنه عيسى أبي عن بلغني وفيما يطعم
  مرسال ھشام عن رواه ھشام بن معاذ غير أن إال قلت حافظ وھو يرفعه

 ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا العزيز عبد بن سھل بن الحسن أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرناه -  3963
  يغسل الجارية وبول ينضح الغالم بول  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن األسود أبي بن عن قتادة عن ھشام

 اآلدمي صھيب بن نصر بن محمد حدثني القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو أنبأ -  3964
 أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو وأنبأ ح صادرا بن العزيز عبد بن الرحمن عبد ثنا العدل
 بن الفضيل ثنا صادرا بابن ويعرف المدائني زيزالع عبد بن الرحمن عبد ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا األصم العباس
  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج سلمة أم عن حبيش بنت معاذة عن حزم بن هللا عبد أنبأ قاروند بن كثير ثنا النميري سليمان

 الثوب أغسل فقلت فقمت قالت الصبي فبال أحدھما أو وحسين حسن حجره وفي جالسا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن
  فعلھا من سلمة أم عن صحيح الحديث وھذا يغسل الجارية وبول ينضح الغالم بول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 عبد ثنا معمر أبو الحجاج أبي بن عمرو بن هللا عبد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 3965
 طعم فإذا يطعم لم ما الغالم بول على تصب عنھا هللا رضي سلمة أم أبصرت  أنھا أمه عن سنالح عن يونس عن الوارث
 إلى بعضھا ضم إذا الباب ھذا في والجارية الغالم بول بين الفرق في المسندة واألحاديث الجارية بول تغسل وكانت غسلته
 وإلى الثابتة السنة من فرق والجارية الصبي بول في لي يتبين وال قال حين هللا رحمه الشافعي عند تثبت لم وكأنھا قويت بعض
 في ھشاما وصوب السمح أبي حديث استحسن البخاري أن إال كتابيھما منھا شيئا يودعا لم حيث ومسلم البخاري ذھب ذلك مثل
 بول على الرش في الثابتة األحاديث من سبق ما مع عنھا صحيح عنھا هللا رضي سلمة أم فعل ذلك ومع علي حديث رفع

  الصبي

  الثوب يصيب المني باب

 وأبو القطان الفضل بن الحسن وأبو برھان بن هللا عبد وأبو بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أنبأ - 3966
 بن مھشي ثنا عرفة بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا قالوا ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد
 هللا صلى النبي ثوب في المني يعني ألجده كنت إن قالت عنھا هللا رضي عائشة عن  األسود عن إبراھيم عن مغيره عن بشير
  ھشيم عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه عنه فأحته سلم و عليه

 عبد بن خالد أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنا الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3967
 فقالت ثوبه يغسل فأصبح عنھا هللا رضي بعائشة نزل رجال أن واألسود علقمة عن إبراھيم عن معشر أبي عن خالد عن هللا

 رسول ثوب من هأفرك رأيتني ولقد حوله نضحت تره لم فإن مكانه تغسل أن رأيته إن يجزئك كان إنما  عنھا هللا رضي عائشة
  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه فيه فيصلي فركا سلم و عليه هللا صلى هللا
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 عن إبراھيم عن حماد عن حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 3968
  فيه فيصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ثوب من المني أفرك كنت  قالت عنھا هللا رضي عائشة أن األسود

 بن هللا عبد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أنبأ -  3969
 عنھا هللا رضي عائشة رأتني  قال األسود عن النخعي إبراھيم عن األحدب واصل عن ميمون بن مھدي ثنا أسماء بن محمد
 صلى هللا رسول ثوب ليصيب وأنه رأيتني لقد فقالت ثوبي أصابت جنابه أثر فقلت ھذا ما فقالت ثوبي أصابت جنابه أثر أغسل
 بن الرحمن عبد عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه تفركه تعني ھكذا به نفعل أن على نزيد فما سلم و عليه هللا

  ميمون بن مھدي عن مھدي

 عن إبراھيم عن منصور ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3970
 عائشة فقالت ثوبه يغسل فذھب جنابة أصابته إنه لھا فقالوا تدعوه إليه فأرسلت ضيف عنھا هللا رضي عائشة ضاف  قال ھمام
 محمد عن الصحيح في مسلم رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ثوب من المني فركأل كنت إن أغسله ولم عنھا هللا رضي
  سفيان عن حاتم بن

 شريك ثنا األصبھاني بن ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 3971
 عليه هللا صلى هللا رسول ثوب من المني ألفرك كنت إن  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن ھمام عن إبراھيم عن منصور عن
  فيه يصلي ثم سلم و

 الحكم عن المسعودي ثنا قال علي بن عاصم ثنا حفص بن عمر أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3972
 ثوب من أمسحه رأيتني قد وقالت الحديث ذكرف عنھا هللا رضي عائشة ضاف  أنه الحارث عن ھمام عن إبراھيم عن وحماد
  حته جف وإذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 األحوص أبو ثنا عاصم أبو جواس بن أحمد ثنا سفيان بن الحسن ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ -  3973
 فغمستھما ثوبي في فاحتلمت عنھا هللا رضي عائشة على نازال كنت  قال الخوالني شھاب بن هللا عبد عن غرقدة بن شبيب عن
 صنعت ما على حملك ما فقالت عنھا هللا رضي عائشة إلي فبعثت فأخبرتھا عنھا هللا رضي لعائشة جارية فرأتني الماء في

 وأني رأيتني ولقد سلتهغ شيئا رأيت فلو قالت ال قلت شيئا فيھا رأيت فھل قالت منامه في النائم يرى ما رأيت قلت قال بثوبك
  جواس بن أحمد عاصم أبي عن الصحيح في مسلم رواه بظفرى يابسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ثوب من ألحكه

 ثنا قالوا السوسي يوسف بن محمد هللا عبد وأبو القاضي الحسن بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ - 3974
 عن سعيد بن يحيى عن األوزاعي عن سلمة أبي بن عمرو أنبأ الشافعي ثنا سليمان بن الربيع أنبأ وبيعق بن محمد العباس أبو

 عن بكر بن بشر عن وقيل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ثوب من المني أفرك كنت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن القاسم
  عنھا هللا رضي عائشة عن عمرة عن يحيى عن األوزاعي

 بن عباد ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو وأنبأ - 3975
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ثوب صدر من الجنابة أفرك رأيتني لقد  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن القاسم عن منصور

  مكانه يغسل وال

 هللا عبد بن يزيد ثنا ھارون بن موسى ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن لحسينا بن محمد أنبأ -  3976
  عنھا هللا رضي عائشة قالت قال عبيد بن هللا عبد ثنا عمار بن عكرمة ثنا كتابه من إمالء بمكة مھران بن ميمون بن يزيد بن
 هللا رضي عائشة قالت القاسم وقال قال فيه يصلي ثم األذخر بعود ثوبه من المني يسلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان
 بن عكرمة عن سنان بن إسماعيل تابعه فيه فيصلي يحته ثم ثوبه في المني يبصر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كأن عنھا
  عمار



81 

 

 الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب نب محمد العباس أبو ثنا المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى أنبأ -  3977
 أمطه قال الثوب يصيب المنى في قال أنه  عباس بن عن عطاء عن يخبره كالھما جريج وابن دينار بن عمرو عن سفيان أنبأ
 حيص وال مرفوعا روي وقد قوله من عباس بن عن صحيح ھذا والمخاط البصاق بمنزلة ھو فإنما أذخر بعود إحدھما قال عنك
  رفعه

 ثنا األزرق إسحاق ثنا الخادم سريع ثنا قحطبة بن هللا عبد ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أنبأ -  3978
 إنما فقال الثوب يصيب المني عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قال عباس بن عن عطاء عن ليلى أبي بن عن شريك
 عباس بن على موقوفا ليلى أبي بن عن وكيع ورواه أذخر أو بخرقة تمسحه أن يكفيك كان إنما مخاطال أو البصاق بمنزلة ھو
  الصحيح وھو

 منصور عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3979
  ثوبه من الجنابة يفرك كان أنه  أبيه عن سعد بن مصعب عن يحدث مجاھدا سمعت قال

 بن جرير عن الثقة أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو وأنبأ - 3980
 كان إن المني ثوبه أصاب إذا كان أنه  أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن المصعب أخبرني مجاھد عن منصور عن الحميد عبد
  فيه صلى ثم حته يابسا كان وإن مسحه رطبا

  تنظفا المني غسل في االختيار باب

 إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3981
 أن  عنھا هللا رضي عائشة أخبرتني يسار بن سليمان أخبرني نمھرا بن ميمون بن عمرو أنبأ ھارون بن يزيد أنبأ هللا عبد بن

 البقع أثر إلى أنظر وأنا الصالة إلى خرج ثم ثوبه منه أصاب ما غسل المني ثوبه أصاب إذا كان سلم و عليه هللا صلى النبي
  مسدد حديث لفظ على ھارون بن يزيد عن قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه الغسل موضع في ذلك ثوبه في

 عمرو ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا مسدد ثنا المثنى أبو أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو بذلك وأنبأ - 3982
 ثوب من أغسله كنت قد فقالت الثوب يصيب المني عن عنھا هللا رضي عائشة سألت  قال يسار بن سليمان عن ميمون بن

 أبي عن ورواه مسدد عن البخاري رواه الماء بقع ثوبه في الغسل وأثر الصالة إلى فيخرج سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول
 في الواحد عبد رواية نحو ميمون بن عمرو عن معاوية بن وزھير المبارك بن هللا عبد ورواه الواحد عبد عن الجحدري كامل
 بن عمرو عن بشر بن محمد ورواه ھارون بن يزيد عن لحنب بن أحمد رواه وكذلك عنھا هللا رضي عائشة إلى الغسل إضافة
  سلم و عليه هللا صلى النبي إلى الغسل فأضاف ميمون

 بشر بن محمد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن حسن ثنا يعقوب بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3983
 عائشة أخبرتني فقال الثوب يغسل أم أيغسله الثوب يصيب المني عن يسار بن سليمان سألت قال ميمون بن عمرو أخبرني
 الغسل أثر إلى أنظر وأنا الثوب ذلك في الصالة إلى يخرج ثم المني يغسل كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنھا هللا رضي
 ميمون بن عمرو عن المفضل بن وبشر زائدة أبي بن زكريا بن يحيى رواه وكذلك شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه فيه
 الثوب غسل عليه ليس وأنه الجنب عرق طھارة ألجل الحديث سياق أن على يدل بشر بن محمد وحديث إليه الغسل إضافة في
  أعلم تعالى وهللا تنجيسا ال تنظيفا الثوب من وغيره المخاط يغسل كما تنظيفا المني يغسل وقد فيه أجنب الذي

  شعر أو صوف من وفيه عليه يصلى ما باب

 عامر عن زكريا ثنا نعيم أبو ثنا موسى بن بشر ثنا بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3984
 أن يستطع فلم صوف من جبة وعليه قال المسح قصه في  سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن المغيرة بن عروة عن

 عن آخر وجه من مسلم وأخرجه نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه الجبة أسفل من خرجھاأ حتى منھا ذراعيه يخرج
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 بن يونس ورواه وصالته مسحه ذكر ثم الكمين ضيقة شامية جبة وعليه فقال شعبة بن المغيرة عن مسروق رواه وقد زكريا
  الكمين ضيقه الروم جباب من صوف من جبة وعليه فقال أبيه عن المغيرة بن عروة عن الشعبي عامر عن إسحاق أبي

 ثنا حنبل بن أحمد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3985
  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن شيبة بنت صفية عن شيبة بن مصعب عن أبي أخبرني قال زائدة أبي بن زكريا بن يحيى
 حنبل بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه أسود شعر من مرحل مرط وعليه غداة ذات سلم و عليه هللا صلى نبيال خرج
  وغيره

 عن مطرف عن قتادة عن ھمام ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أنبأ - 3986
 ريح فوجد فيھا عرق فلما فأعجبته فلبسھا صوف من سوداء بردة سلم و يهعل هللا صلى هللا لرسول صنعت  قالت أنھا عائشة
  قذفھا النمرة

 عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3987
 لو بني يا  قال أنه قيس بن هللا عبد أبيه عن األشعري قيس نب هللا عبد بن بردة أبي عن قتادة عن سعيد أنبأ عطاء بن الوھاب
  الصوف لباسنا من الضأن ريح ريحنا لحسبت السماء أصابتنا إذا سلم و عليه هللا صلى نبينا مع ونحن شھدتنا

 األحوص عن امةأس أبو ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 3988
 بشملة متوشحا يوم ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علينا خرج  قال الصامت بن عبادة عن معدان بن خالد عن حكيم بن
 رسول علينا خرج قال الصامت بن عبادة عن وبإسناده غيرھا شيء عليه ليس بنا فصلى كتفيه بين طرفيھا عقد قد صغيرة له
  غيرھا شيء عليه ليس فيھا بنا فصلى الكمين ضيقة رومية صوف جبة وعليه يوم ذات سلم و عليه هللا صلى هللا

 األزرق الفرج بن محمد بكر أبو ثنا بالري الفقيه إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 3989
 هللا صلى هللا رسول كان  قال موسى أبي عن بردة أبي نع الشعثاء أبي بن أشعث عن معاوية أبو شيبان ثنا القاسم بن ھاشم ثنا

  محفوظ غير اإلسناد بھذا ھو أخبرناه كذا الضيف مراعاة ويأتي الشاة ويعتقل الصوف ويلبس الحمار يركب سلم و عليه

 عبد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3990
 نبيا سبعون منى مسجد يعني الخيف مسجد المسجد ھذا في صلى يقول مجاھدا سمع أنه  عروبة أبي بن سعيد أنبأ الوھاب
  الخوص ونعالھم الصوف لباسھم

  ذكي إذا لحمه يؤكل ما جلد في الصالة باب

 غسان أبو ثنا القزاز سنان بن محمد ثنا سعيد بن علي ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أنبأ - 3991
 في يصلي سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  قال ذر أبي عن الصامت بن هللا عبد عن ھالل بن حميد عن شعبة ثنا العنبري
  أعلم كما العنبري كثير بن يحيى غسان أبو به تفرد البقر جلود من مخصوفتين نعلين

  المدبوغ الجلد في الصالة باب

 أنبأ طارق بن الربيع بن عمرو ثنا الرازي حاتم أبو ثنا أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  3992
 قد تمسه مالك فقال فمسسته فروا السبائي وعلة بن على رأيت قال حدثه الخير أبا أن حبيب أبي بن يزيد عن أيوب بن يحيى
 ونؤتي ذبائحھم نأكل ال ونحن فيذبحونه بالكبش نؤتي والمجوس البربر ومعنا المغرب في وننك إنا فقلت عباس بن عنه سألت
 إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه طھوره دباغه  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن فقال الودك فيه بالسقاء

  الربيع بن عمرو عن وغيره منصور بن
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 ثنا الزبيري أحمد أبو ثنا الزبرقان بن جعفر بن يحيى ثنا ببغداد القاضي أحمد بن مكرم ثنا فظالحا هللا عبد أبو أنبأ - 3993
 كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  شعبة بن المغيرة عن أبيه عن الثقفي هللا عبيد بن محمد عون أبي عن الحارث بن يونس
 أنبأ بشران بن الحسين أبو أنبأ أحمد أبي حديث من السنن كتاب في داود أبو أخرجه المدبوغة والفروة الحصير على يصلى
 أبيه عن يقل لم أنه إال فذكره الحارث بن يونس ثنا الرحمن عبد بن خالد ثنا شعيب بن سليمان ثنا المصري محمد بن علي
  يستحب كان وقال

 عبيد أنبأ إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  3994
 ذو شيخ فأتاه المسجد في ليلى أبي بن الرحمن عبد مع جالسا كنت قال البناني ثابت عن ليلي أبي بن أنبأ موسى بن يعني هللا

 و عليه هللا صلى النبي عند جلوسا كنا  قال أبي حدثني قال الفراء في أبيك من سمعت ما حدثني عيسى أبا يا فقال ضفيرتين
 من قلت الرجل ولى فلما الدباغ فأين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال الفراء في أصلى هللا رسول يا فقال رجل فأتاه سلم
  غفلة بن سويد قالوا ھذا

  الخمرة على الصالة باب

 مرزوق بن وعمرو الوليد أبو اثن علي بن ھشام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أنبأ -  3995
 يصلى كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  خالته ميمونة عن الھاد بن شداد بن هللا عبد عن الشيباني عن شعبة ثنا قاال
  الشيباني إسحاق أبي عن آخر وجه من مسلم وأخرجه الوليد أبي عن الصحيح في البخاري رواه الخمرة على

 خالد بن وھيب ثنا الحجاج بن إبراھيم ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن نالحس أبو أنبأ -  3996
 على يصلي وكان عندھا فيقيل سليم أم يأتى كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  مالك بن أنس عن قالبه أبي عن أيوب عن
  الخمرة على يصلي وكان الطيب مع قواريرال في فتجعله النطع من العرق فتتبع العرق كثير وكان نطع

 النبي أن  سليم أم عن أنس عن قالبة أبي عن أيوب ثنا وھيب ثنا عفان ثنا تمام ثنا عبيد بن أحمد أنبأ الحسن أبو وأنبأ - 3997
  لكما بن أنس عن سيرين بن أنس عن أيوب عن الثقفي الوھاب عبد ورواه الخمرة على يصلي كان سلم و عليه هللا صلى

 الوھاب عبد ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو أنبأه - 3998
 نطعا له فتبسط سليم أم عند يقيل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال مالك بن أنس عن سيرين بن أنس عن أيوب عن
  عليھا ويصلي الخمرة له بسطوت طيبھا في فتجعله عرقه من فتأخذ

 ثنا الذھلي يحيى بن محمد ثنا الشرقي بن الحسن بن محمد بن هللا عبد أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا - 3999
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن قدامه بن زائدة ثنا مھدي بن الرحمن عبد
  الخمرة على يصلي كان

  الحصير على الصالة باب

 يعلى أنا الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أنبأ -  4000
 ثنا يدعب بن يعلى ثنا محمد بن عباس ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو وأنبأ ح

 على يصلي وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على دخلت  قال سعيد أبو حدثني قال جابر عن سفيان أبي عن األعمش
 موضعه في يرد وذلك الباب ھذا في مالك بن أنس حديث على واتفقا األعمش عن أوجه من الصحيح في مسلم أخرجه حصير

  تعالى هللا شاء إن
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  الحرير بثيا عن الرجال نھي باب

 على قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 4001
 بن يحيى ثنا قاال السالم عبد بن ومحمد محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح مالك
 فقال المسجد باب عند سيراء حلة رأى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  عمر بن عن نافع عن مالك على تقرأ قال يحيى
 ھذه يلبس إنما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال عليك قدموا إذا وللوفد الجمعة يوم فلبستھا ھذه إشتريت لو هللا رسول يا
 هللا رسول يا عمر فقال حلة منھا عمر فأعطى حلل منھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جاءت ثم اآلخرة في له خالق ال من

 له أخا عمر فكساھا لتلبسھا أكسكھا لم إني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قلت ما عطارد حلة في قلت وقد كسوتنيھا
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه بمكة مشركا

 بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن العباس أبو ثنا قاال المقرئ حامد أبي بن محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 4002
 الحديث فذكر المسجد باب عند تباع سيراء حلة رأى عمر أن  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن عبيد بن محمد ثنا عفان
 أو لتبيعھا كسوتكھا إنما لتلبسھا أكسكھا لم إني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لفقا قلت ما فيھا قلت وقد قال أن إلى بنحوه

  عمر بن هللا عبيد حديث من الصحيح في مسلم أخرجه بمكة مشركا أمه من له أخا عمر فكساھا لتكسوھا

 الجعد بن علي ثنا قاال جزرة وصالح الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4003
 بن محمد بكر أبو ثنا الروذباري علي أبو وأنبأ عمر سمعت قال الزبير بن هللا عبد عن كعب بن خليفة ذبيان أبي عن شعبة أنبأ
 كعب بن خليفه ذبيان أبو ثنا شعبة ثنا إياس أبي بن آدم ثنا القالنسي محمد بن جعفر ثنا بالبصرة العسكري محمويه بن أحمد
 صلى هللا رسول قال يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت فإني الحرير تلبسوا ال يقول الزبير بن هللا عبد سمعت قال
 لم اآلخرة في يلبسة لم ومن نفسه قبل من الزبير بن هللا عبد قال اآلخرة في يلبسة لم الدنيا في الحرير لبس من  سلم و عليه هللا

 حرير فيھا ولباسھم تعالى هللا لقول وذلك الزبير بن وقال علي رواية وفي حرير فيھا ولباسھم قال تعالى هللا ألن الجنة يدخل
  شعبة حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه

 بن العزيز عبد عن شعبة ثنا إياس أبي بن آدم ثنا محمد بن جعفر ثنا محمويه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4004
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن شديدا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي عن فقلت شعبة قال مالك بن أنس سمعت قال صھيب

 من مسلم وأخرجه إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه اآلخرة في يلبسة لم الدنيا في الحرير لبس من  قال أنه
  العزيز عبد عن عليه بن حديث

 ھارون بن سعيد بن الرحمن عبد مسلم أبو ثنا الحافظ عمر بن علي الحسن أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4005
 عن مجاھد عن نجيح أبي بن سمعت قال أبي ثنا حازم بن جرير بن وھب ثنا الجرجاني الربيع أبي بن الحسن ثنا األصبھاني

 أن نھانا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن  وقال به فرما ذهفأخ فضة من بإناء دھقان فأتاه استسقى حذيفة أن ليلى أبي بن
 علي عن الصحيح في البخاري رواه عليه نجلس وأن والديباج الحرير لبس وعن فيھا نأكل وأن والفضة الذھب آنية في نشرب

  جرير بن وھب عن المديني بن

  يعد لم األعالم من يكره فيما أو فيھا صلى من باب

 محمد العباس أبو ثنا قالوا القاضي الحسن بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد وأب أنبأ -  4006
 يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ هللا عبد أبو وأنبأ ح سعد بن والليث رجل أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن
  قال أنه عامر بن عقبه عن الخير أبي عن حبيب أبي بن يزيد عن الليث ثنا تيبةق ثنا قاال إسحاق بن ومحمد سلمة بن أحمد أنبأ

 ال قال ثم له كالكاره شديدا نزعا فنزعه انصرف ثم فيه صلى ثم فلبسه حرير فروج سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول أھدي
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علينا جخر يقول عامر بن عقبه سمع وھب بن حديث وفي قتيبة حديث لفظ للمتقين ھذا ينبغي
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 في جميعا ومسلم البخاري رواه للمتقين ھذا لباس ينبغي ال وقال فنزعه انصرف ثم فيه فصلى حرير فروج وعليه يوم ذات
  سعيد بن قتيبة عن الصحيح

 شھاب بن ثنا سعد بن إبراھيم اثن إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4007
 إلى فنظر أعالم لھا خميصه في صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري
 بن جھم أبو داود أبو قال بأنبجانية وإيتوني صالتي في ألھتني فإنھا جھم أبي إلى ھذه بخميصتي إذھبوا قال سلم فلما أعالمھا
  الزھري حديث من مسلم ورواه وغيره إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه كعب بن عدي بني نم حذيفة

  الحرير في العلم باب

 قتادة ثنا شعبة ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4008
 رسول أن بأذربيجان فرقد بن عقبه مع ونحن عنه هللا رضي الخطاب بن عمر كتاب أتانا  يقول ديالنھ عثمان أبا سمعت قال
 رواه األعالم يعني أنه عتمنا فما قال اإلبھام يليان اللتين بإصبعيه وأشار ھكذا إال الحرير عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا

  شعبة عن آخر وجه من مسلم وأخرجه آدم عن الصحيح في البخاري

 عبد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4009
 الناس خطب عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن غفلة بن سويد عن الشعبي عن قتادة عن سعيد أنبأ عطاء بن يعني الوھاب
 وأشار أربع أو ثالث أو إصبعين أو إصبع موضع إال الحرير لبس عن نھي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن  فقال بالجابية
  الوھاب عبد عن الرازي هللا عبد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه خمسين وعقد بكفه

 هللا عبد بن خالد أنبأ يىيح بن يحيى ثنا محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 4010
 بن هللا عبد إلى أسماء أرسلتني  قال عطاء ولد خال وكان بكر أبي بنت أسماء مولى هللا عبد عن سليمان أبي بن الملك عبد عن
 من ذكرت ما أما هللا عبد لي فقال كله رجب وصوم األرجوان وميثرة الثوب في العلم أشياء ثالثة تحرم أنك بلغني فقالت عمر
 سمعت يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت فإني الثوب في العلم من ذكرت ما وأما األبد يصوم بمن فكيف رجب
 ميثرة وأما منه العلم يكون أن فخفت اآلخرة في له خالق ال من الحرير يلبس إنما يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جبة ھذه فقالت فخبرتھا أسماء إلى عتفرج أرجوان ھي فإذا هللا عبد ميثرة فھذه األرجوان
 قبضت حتى عنھا هللا رضي عائشة عند كانت ھذه فقالت بالديباج مكفوفين وفرجيھا ديباج لبنة لھا طيالسة جبة إلي فأخرجت

 عن الصحيح في مسلم رواه بھا نستشفي للمرضى نغسلھا فنحن يلبسھا سلم و عليه هللا صلى النبي وكان قبضتھا قبضت فلما
  يحيى بن يحيى

 بن عن عكرمة عن خصيف ثنا زھير ثنا نفيل بن ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4011
 فال بالثو وسداء الحرير من العلم فأما الحرير من المصمت الثوب عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  إنما قال عباس
 الشافعي ذكرھا حيث الخوف صالة كتاب آخر في منقولة كراھيته في أو الباب ھذا في وردت التي األخبار وسائر به بأس
  هللا رحمه

  الذھب لبس عن الرجال نھي باب

 بن دأحم ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أنبأ - 4012
 طالب أبي بن علي عن أبيه عن حنين بن هللا عبد بن إبراھيم عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور
 الركوع في القراءة وعن القسي لباس وعن بالذھب التختم عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھانا  قال عنه هللا رضي

 إبراھيم عن كثير بن الوليد ورواه الرزاق عبد عن حميد بن عبد عن الصحيح يف مسلم رواه المعصفر لباس وعن والسجود
  الزھري رواية نحو
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 الحارثي الحميد عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الصيرفي الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أنبأه - 4013
 نھاني  يقول عنه هللا رضي طالب أبي بن علي سمع أنه أبيه عن نحني بن هللا عبد بن إبراھيم حدثني الوليد عن أسامة أبو ثنا

 رسول فكساني قال ساجد وأنا القرآن قراءة وعن والمعصفر القسي لبس وعن الذھب تختم عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فاطمه إلى طرحتھا ثم شققتھاف فرجعت قال لتلبسھا أكسكھا لم علي يا فقال فيھا فخرجت سيراء حلة سلم و عليه هللا صلى هللا

  إبراھيم عن أسلم بن زيد رواه وكذلك نساءك واكسي البسي فقلت

 بن محمد ثنا مريم أبي بن ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أنبأ -  4014
 هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن هللا عبد عن عباس بن مولى كريب عن عقبة بن إبراھيم حدثني قال كثير أبي بن جعفر
 للرجل فقيل يده في فيجعلھا نار من جمرة إلى أحدكم يعمد وقال فطرحه فنزعه رجل يد في ذھب من خاتما رأى سلم و عليه
 عليه هللا صلى هللا رسول طرحه وقد أبدا آخذه ال وهللا ال فقال به انتفع خاتمك خذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذھب ما بعد
  مريم أبي بن عن عسكر بن عن الصحيح في مسلم رواه سلم و

 بن محمد ثنا شيبة أبي بن هللا عبد ثنا القاضي إسحاق بن موسى أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4015
 فصه يجعل وكان ذھب من خاتما إتخذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد ثنا بشر
 يد في ثم يده في فكان ورق من خاتما واتخذ ذلك بعد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فألقاه الخواتيم الناس فإتخذ كفه يلي مما
 أبي بن هللا دعب عن الصحيح في مسلم رواه أريس بئر في ھلك حتى عنھم هللا رضي عثمان يد في ثم عمر يد في ثم بكر أبي
  عمر بن هللا عبيد عن أوجه من البخاري وأخرجه شيبة

  للنساء والذھب الحرير في الرخصة باب

 حرب بن سليمان ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار هللا عبد بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ - 4016
 أھدي  قال عنه هللا رضي علي عن وھب بن زيد عن ميسرة أبي بن كالمل عبد عن شعبة عن جميعا مرزوق بن وعمرو
 رواه نسائي بين خمرا فشققتھا وجھه في الغضب فرأيت فلبستھا بھا إلي فبعث قال سيراء حلة سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول
  شعبة عن آخر وجه من مسلم وأخرجه حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري

 عفان ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أنبأ - 4017
 ثنا القالنسي محمد بن جعفر ثنا العسكري محمويه بن بكر أبو ثنا له واللفظ الروذباري علي أبو وأنبأ ح شعبة ثنا قاال وشبابه

 لرسول أھدي  قال عنه هللا رضي علي عن الحنفي صالح أبي عن هللا عبيد بن محمد عون أبو ثنا شعبة ثنا إياس أبي بن آدم
 لتلبسھا أعطيتكھا ما لي فقال كرھه فكأنه إلي فنظر فيھا وخرجت فلبستھا إلي بھا فبعث سيراء حلة سلم و عليه هللا صلى هللا

 فعرفت وقال الحنفي صالح باأ سمعت قال الثقفي عون أبي عن شعبة عن عفان حديث وفي نسائي بين فأطرتھا فأمرني
  شعبة عن أوجه من الصحيح في مسلم أخرجه بمعناه والباقي نسائه بين فأطرتھا وقال وجھه في الغضب

 قال شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو أنبأ -  4018
 الزھري عن الزبيدي الوليد بن محمد ثنا حمزة بن يحيى ثنا يوسف بن هللا عبد وثنا قال الزھري نع جميعا حدثني حجاج وثنا
 في البخاري رواه حرير من سيراء ثوب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنت كلثوم أم على رأى  أنه مالك بن أنس عن

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنت زينب فقال الزھري عن معمر ورواه اليمان أبي عن الصحيح

 أبو وأنبأ ح ھارون بن يزيد ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو أنبأ -  4019
 إسحاق بن محمد أنبأ ھارون بن يزيد ثنا أيوب بن شعيب ثنا بواسط شوذب بن أحمد بن عمر بن هللا عبد ثنا الروذباري علي
 عليا سمعت قال الغافقي رزين بن هللا عبد عن الھمداني أفلح أبي عن الصعبه أبي بن العزيز عبد عن حبيب أبي بن يزيد عن

 ھذين إن قال ثم يديه بھما رفع ثم شماله في وحريرا يمينه في ذھبا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أخذ  قال عنه هللا رضي
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 وفي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علينا خرج قال عنه هللا رضي علي نع الزعفراني حديث وفي أمتي ذكور على حرام
  أمتي ذكور على حرام ھذان فقال حرير األخرى وفي ذھب يديه إحدى

 عن عمر بن هللا عبيد ثنا المبارك بن ثنا المروزي الرحمن عبد أبو ثنا أحمد بن حاجب أنبأ الفقيه طاھر أبو وأنبأ - 4020
 أمتي إلناث والحرير الذھب أحل  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن األشعري موسى أبي عن ھند أبي بن سعيد عن نافع

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمرو بن هللا وعبد الجھني عامر بن عقبه عن ذلك وروي ذكورھا على وحرم

  به األسنان وربط الذھب من األنف اتخاذ في الرخصة باب

 أبو ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر بوأ أنبأ -  4021
 ورق من أنفا فإتخذ الجاھلية في الكالب يوم أنفه أصيب  أنه أسعد بن عرفجة جده عن طرفه بن الرحمن عبد عن األشھب
 يزيد قال ثم األشھب أبي عن ھارون بن يزيد ورواه ذھب من أنفا تخذي أن فأمره سلم و عليه هللا صلى النبي فسأل عليه فأنتن
  نعم فقال عرفجة جده طرفة بن الرحمن عبد أدرك األشھب ألبي قلت

 بن يزيد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا السجستاني داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأه - 4022
  فذكره  ھارون

 بن الحسين ثنا الوھاب عبد بن محمد أحمد أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو نبأأ - 4023
 عن أبيه عن العطاردي أسعد بن عرفجة بن طرفة بن الرحمن عبد عن األشھب أبا يعني العطاردي حيان بن جعفر أنبأ الوليد
 يتخذ أن فأمره سلم و عليه هللا صلى النبي فسأل عليه فأنتن ورق من أنفا اتخذف الجاھلية في الكالب يوم أصيب أنفه أن  جده
 الروذباري علي أبو أنبأه بمعناه عرفجة أن أبيه عن الرحمن عبد عن األشھب أبي عن عليه بن إسماعيل ورواه ذھب من أنفا
  فذكره إسماعيل ثنا ھشام بن مؤمل ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ

 فارس بن سليمان بن محمد أحمد أبو ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم ثنا الفارسي إبراھيم بن محمد بكر أبو وأنبأ -  4024
 أنس رأيت  قال أبيه عن قريش مولى سعدان بن محمد ثنا عيسى بن معن ثنا المنذر بن إبراھيم حدثني إسماعيل بن محمد ثنا
 من وغيرھما والنخعي البصري الحسن عن ذلك في وروينا بذھب أسنانه شدت قدو سواعدھم على بنوه به يطوف مالك بن

  التابعين

  غيرھا بشعر شعرھا المرأة تصل ال باب

 العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4025
 عن حدثته المنذر بنت فاطمة أن عروة بن ھشام عن عياض بن أنس أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد
 فسقط أخذتھا الحصبة وإن عروسا بنتا لي إن  فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاءت امرأة أن بكر أبي بنت أسماء
 أخرجاه والمستوصلة الواصلة هللا لعن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أسماء قالت رأسھا شعر في أفأصل رأسھا شعر
  عروة بن ھشام عن أوجه من الصحيح في

 عمرو عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا - 4026
 فأرادوا شعرھا تمرط األنصار من امرأة أن  عنھا هللا رضي عائشة عن صفيه عن يحدث مسلم بن الحسن سمعت قال مرة بن
 وبندار موسى أبي عن الصحيح في مسلم رواه والموصولة الواصلة فلعن سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر فيھا يصلوا أن
  شعبة عن آدم عن البخاري ورواه داود أبي عن

 هللا عبد أبو وأنبأ ح يونس ثنا األزھر أبو ثنا البزار بالل نب حامد أبو أنبأ الفقيه محمش بن محمد بن محمد أنبأ - 4027
 سليمان بن فليح ثنا المؤدب محمد بن يونس ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا له واللفظ الحافظ
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 والمستوصلة الواصلة هللا لعن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن
  فذكره يونس ثنا شيبة أبي بن وقال فقال الصحيح في البخاري أخرجه والمستوشمة والواشمة

 بن محمد طاھر أبو أنبأ قاال عليه قراءة الروذباري علي وأبو إمالء العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا -  4028
 هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو حدثني قال جريج بن أنبأ الرزاق عبد ثنا سلميال يوسف بن أحمد ثنا المحمدآباذي الحسين
 عن رافع بن ومحمد الحلواني عن الصحيح في مسلم رواه شيئا برأسھا المرأة تصل أن سلم و عليه هللا صلى النبي زجر  يقول
  الرزاق عبد

 على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  4029
 على وھو حج عام عنه هللا رضي سفيان أبي بن معاوية سمع أنه  عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن شھاب بن عن مالك
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت علماؤكم أين المدينة أھل يا يقول حرسي يد في كانت شعر من قصة وتناول المنبر
 ورواه مالك عن القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه نساؤھم ھذه اتخذ حين إسرائيل بنو ھلك إنما ويقول ھذا مثل عن ينھى
  يحيى بن يحيى عن مسلم

 عفان بن يعل بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4030
 إذا الشعر في بالوصال بأس ال  قال عنه هللا رضي عباس بن عن ثور أم عن الھيثم عن حنيفه أبي عن الحماني يحيى أبو ثنا
  ثور آم عن جابر عن الثوري سفيان ورواه صوف من كان

  لنجاسته ال آخر لمعنى به الوصل عن النھي وإن اآلدمي شعر بطھارة قال من باب

 عن حفص ثنا العالء بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري محمد بن الحسين علي بوأ أنبأ - 4031
 إلي رجع ثم النحر يوم العقبه جمرة رمى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مالك بن أنس عن سيرين بن أنس عن ھشام
 أخذ ثم والشعرتين الشعرة يليه من بين يقسم فجعل فحلقه األيمن رأسه شق فأخذ بالحالق دعا ثم فذبح بذبح فدعا بمنى منزله
 كريب أبي العالء بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه طلحة أبي إلى فدفعه طلحة أبو ھنا ھا قال ثم فحلقه األيسر رأسه شق

  سيرين بن عن وجه من البخاري وأخرجه

 حميد الحسن أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن نب أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4032
 صلى هللا رسول حلق فلما  قال مالك بن أنس عن سيرين بن محمد عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا مؤمل ثنا الرملي عياش بن
 يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لقا األيمن رأسه شق الحالق حلق فلما اليمنى بيده شعره قبض النحر يوم سلم و عليه هللا
 الخصلة يأخذ فھذا شعره بقيه في تنافسوا ذلك من به خصه ما الناس رأى فلما قال سليم وأم طلحة أبي إلى بھذا انطلق أنس
 إلي أحب شعرة منه عندي تكون ألن فقال السلماني هللا عبيد الحديث فحدثت محمد قال الشيء يأخذ وھذا الشعرات يأخذ وھذا
  بطنھا وفي األرض وجه على أصبح وأبيض أصفر كل من

  البول من األرض طھارة باب

 عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4033
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أعرابي جاء  قال مالك بن أنس عن سعيد بن يحيى أنبأ عون بن جعفر أنبأ الفراء الوھاب
 ماء من بدلو أمر ثم عنه فكفھم قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب به فصاح فبال المسجد ناحية إلى قام حاجته قضى فلما

  سعيد بن يحيى عن أوجه من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه بوله على فصبه

 بن يحيى عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي سحاقإ بن زكريا أبو أنبأ - 4034
 صبوا وقال سلم و عليه هللا صلى النبي فنھاھم إليه الناس فجعل المسجد في أعرابي بال  يقول مالك بن أنس سمعت قال سعيد
  ماء من دلوا عليه
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  بنحوه  فذكره سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر ثنا البربھاري بحر أبو ثنا الخطيب سعيد أبو وأخبرنا - 4035

 ح زيد بن حماد عن عون بن وعمرو حرب بن سليمان ثنا أويس أبي بن ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن علي أخبرنا -  4036
 قاال الضبي عبده بن وأحمد البكراوي عمرو بن حماد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ
 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال القوم بعض إليه فوثب المسجد في بال أعرابيا أن أنس عن ثابت ثنا زيد بن حماد ثنا

 بن حماد عن كالھما قتيبة عن مسلم ورواه الحجبي عن الصحيح في البخاري رواه عليه فصب ماء من بدلو دعا ثم تزرموه
  زيد

 أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن ھمام ثنا رجاء بن ثنا علي بن ھشام ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أنبأ - 4037
 بماء دعا فرغ إذا حتى دعوه سلم و عليه هللا صلى النبي فقال المسجد في يبول أعرابيا رأى أنه  مالك بن أنس عن طلحة
 فأمر وقال إسحاق عن عمار بن عكرمة حديث من مسلم ورواه ھمام عن موسى عن الصحيح في بخاريال رواه عليه فصبه
  معناه مضى وقد عليه فصبه ماء من بدلو فجاء القوم من رجال

 أبو ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا بھمذان التمار قرقوب بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4038
  قال عنه هللا رضي ھريرة أبا أن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد أخبرني الزھري عن شعيب أنا نافع بن الحكم يمانال
 ذنوبا أو ماء من سجال بوله على وأھريقوا دعوة سلم و عليه هللا صلى النبي فقال الناس فتناوله المسجد في فبال أعرابي قام
 عن حمزة أبي بن شعيب رواه كذا اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه معسرين تبعثوا ولم ميسرين بعثتم فإنما ماء من

 أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الزھري وعن البول قصة في عنه هللا رضي ھريرة أبي عن هللا عبيد عن الزھري
  الدعاء قصة في ھريرة

 إسماعيل ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن مدمح بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا وقد -  4039
 أعرابي دخل  قال ھريرة أبي عن سعيد عن الزھري كالم من ذلك أحفظ قال سفيان ثنا هللا عبد بن علي ثنا القاضي إسحاق بن

 رسول فقال أحدا معنا ترحم وال داومحم ارحمني اللھم قال ثم ركعتين فصلى جالس سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول المسجد
 سجال عليه صبوا وقال عنه فنھاھم إليه الناس فعجل المسجد في بال أن يلبث فلم واسعا تحجرت لقد سلم و عليه هللا صلى هللا
 سعيد أخبرني الزھري قال فقال أخرى مرة سفيان به وثنا قال معسرين تبعثوا ولم ميسرين بعثتم فإنما ماء من ذنوبا أو ماء من
 موسى بن بشر ثنا البربھاري بحر أبو أنبأ يحيى بن محمد بن يحيى سعيد أبو وأنبأ عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المسيب بن
 رضي ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد أخبرني قال أحد إلى فيه يحتاج وال لك أقول كما الزھري ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا
  بنحوه فذكره عنه هللا

 قال حازم بن يعني جرير ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو نبأأ -  4040
 بھذه سلم و عليه هللا صلى النبي مع أعرابي صلى  قال مقرن بن معقل بن هللا عبد عن يحدث عمير بن الملك عبد سمعت
 أبو قال ماء مكانه على وأھريقوا وألقوه التراب من عليه بال ما خذوا مسل و عليه هللا صلى النبي يعني وقال فيه قال القصه
 عنه هللا رضي مسعود بن حديث في ذلك روي وقد الشيخ قال سلم و عليه هللا صلى النبي يدرك لم معقل بن مرسل ھو داود
  الخالفيات في عليه تكلمنا وقد بصحيح وليس

  يبست إذا األرض بطھور قال من باب

  يبسھا األرض ذكاة قال أنه التابعين من وھو قالبه أبي نع وروينا

 عن أبي ثنا شبيب بن أحمد ثنا األسفاطي الفضل بن العباس أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4041
 فلم سلم و عليه هللا صلى النبي امأي بالمسجد وتقبل تبول الكالب كانت  قال أبيه عن هللا عبد بن حمزة عن شھاب بن عن يونس
  شيئا ذلك من يغيروا يكونوا
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 وأخبرني قال وھب بن ثنا معروف بن ھارون ثنا يعلى أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأنبأ - 4042
 وھو يقول عنه هللا يرض الخطاب بن عمر كان  قال عمر بن عن عمر بن هللا عبد بن حمزة حدثني قال شھاب بن عن يونس
 و عليه هللا صلى هللا رسول عھد في المسجد في أبيت وكنت عمر بن قال المسجد في اللغو اجتنبوا صوته بأعلى المسجد في
 في البخاري رواه شيئا ذلك من يرشون يكونوا فلم المسجد في وتدبر وتقبل تبول الكالب وكانت عزبا شابا فتى وكنت سلم

 شيئا يرشون يكونوا ولم الحديث لفظ في وقال مختصرا المسند الحديث فذكر أبي حدثني شبيب بن مدأح وقال فقال الصحيح
  البول كلمة البخاري هللا عبد أبي عن النسخ بعض في وليس ذلك من

 فيه ددتتر وكانت عليھا يغلق يكن لم المسجد أن  الخبر معنى في اإلسماعيلي بكر أبو قال قال األديب عمرو أبو أنبأ -  4043
 موضع أي الراوي عند وال وأصحابه سلم و عليه هللا صلى النبي عند يكن لم فيه بولھا علم أن إال تبول كانت وعساھا الكالب

 نجاستھا غلظ أختلف وإن واحد النجاسة حكم في سواه ما بول أن على ذلك دل أمر بما األعرابي بول في أمر حيث ومن ھو
 فنضح ماء بيده أخذ ثم فأخرج سلم و عليه هللا صلى النبي به فأمر الكلب جرو قصة في يمونهم حديث في روينا وقد الشيخ قال
 ذلك كل وفي الكلب فيه ولغ الذي الماء وإراقة بعدد ولوغه من اإلناء غسل في عنه هللا رضي ھريرة أبي عن وروينا مكانه به

  نجاسته على داللة

 عن أبيه عن شعيب بن بشر ثنا خلي بن خالد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4044
 هللا رسول أن  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج ميمونه حدثتني قال عنه هللا رضي عباس بن أن السباق بن أخبرني الزھري
 كان جبرائيل إن فقال اليوم منذ ھيئتك رتاستنك لقد هللا رسول أي ميمونه له فقالت واجما يوما أصبح سلم و عليه هللا صلى
 به فأمر لنا نضد تحت كلب جرو نفسه في وقع ثم كذلك يومه فظل قالت أخلفني ما وهللا أما يلقني فلم الليلة يلقاني أن وعدني
 كنت قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال السالم عليه جبرائيل لقيه أمسى فلما مكانه به فنضح ماء بيده أخذ ثم فأخرج
 فأمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأصبح قال صورة وال كلب فيه بيتا ندخل ال ولكنا أجل قال البارحة تلقاني أن وعدتني

 الصحيح في مسلم أخرجه قد الكبير الحائط كلب ويترك الصغير الحائط كلب بقتل ليأمر أنه حتى الكالب بقتل اليوم ذلك من
 غسل في الطھارة كتاب من مضى وفيما وفيه بالماء الكلب مكان نضح إثبات وفيه شھاب بن عن يديز بن يونس حديث من

 مع يخالفه كان إن الكلب في عمر بن هللا عبد حديث نسخ وعلى نجاسته على دليل فيه ولغ الذي الماء وإراقة ولوغه من اإلناء
  أعلم وهللا له مخالفا يكون فال وغيره اإلسماعيلي ذكره ما يحتمل أنه

  والنعل الخف طھارة باب

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو السوسي يوسف بن محمد بن وإسحاق الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4045
 عن حدث المقبري سعيد أبي بن سعيد أن أنبئت قال األوزاعي سمعت قال أبي أخبرني مزيد بن الوليد بن العباس أنبأ يعقوب

 لھما التراب فإن األذى من بنعليه أحدكم وطىء إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن بيهأ
  بنعله السوسي حديث وفي طھور

 لدمخ بن علي بن محمد هللا عبد وأبو البزار يحيى بن عثمان بن أحمد الحسين أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأنبأ - 4046
 أبي عن أبيه عن المقبري سعيد عن عجالن بن عن األوزاعي ثنا كثير بن محمد ثنا البلدي الھيثم بن إبراھيم ثنا قاال الجوھري
 أبو رواه طھور لھما التراب فإن األذى في بنعليه أحدكم وطىء إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة
  بخفيه قال أنه إال كثير بن محمد عن إبراھيم بن مدمح عن السنن كتاب في داود

 يحيى ثنا عائذ بن يعني محمد ثنا خالد بن محمود ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ -  4047
 هللا رضي عائشة عن حكيم بن القعقاع عن سعيد أبي بن سعيد أيضا أخبرني الوليد بن محمد عن األوزاعي عن حمزة بن يعني
  بمعناه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عنھا
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 ثنا حرب بن سليمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأنبأ - 4048
 ھو بينما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن السعدي نعامة أبو ثنا سلمة بن حماد
 نعالكم خلعتم لكم ما قال انصرف فلما نعالھم خلعوا أصحابه ذلك رأى فلما يساره عن فوضعھما نعليه خلع إذ بأصحابه يصلي
 نعليه إلى فلينظر الصالة إلى أحدكم جاء إذا فقال قذرا بھما أن أخبرني السالم عليه جبرائيل إن قال فخلعنا خلعت رأيناك قالوا
  فيھما وليصل فليمطه قذرا قال أو أذى فيھما كان إنف

 سلمة بن حماد ثنا إسماعيل بن موسى أنبأ أيوب بن محمد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4049
 فليمسحه أذى أو قذرا ليهنع في رأى فإن فلينظر المسجد إلى أحدكم جاء إذا فيه وقال ومعناه بإسناده فذكره  نعامة أبي عن

  فيھما وليصل

 بإسناده فذكره سلمه بن حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو ثنا الروذباري علي أبو وأنبأ -  4050
  فيھما وليصل فليمسحه وقال أذى قال أو قذرا الموضعين في  وقال ومعناه

 بھذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن المزني هللا عبد بن بكر أخبرني قتادة ثنا بانأ ثنا إسماعيل بن موسى وثنا قال - 4051
  خبثا الموضعين في  وقال

  النعلين في الصالة سنة باب

 أبو أخبرني شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم أنبأ القاضي الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4052
 في البخاري رواه نعم قال نعليه في يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أكأن مالك بن أنس سألت  قال يزيد بن سعيد مسلمة

  إياس أبي بن آدم عن الصحيح

 أبو ثنا العوام بن عباد ثنا الربيع أبو ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4053
  الربيع أبي عن الصحيح في مسلم رواه بمثله  فذكره يزيد بن عيدس مسلمة

 بن زياد عن بدر أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أنبأ -  4054
 سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو رأيت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عطاء بن هللا عبد عن عيسى بن هللا عبد عن خيثمة
  كان ذلك أي يبالي وال شماله وعن يمينه عن وينصرف وقاعدا قائما ويشرب ومنتعال حافيا يصلي

 بن الحسن ثنا المبارك بن علي ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4055
 فيما وروينا ومنتعال حافيا يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال جده عن بيهأ عن شعيب بن عمرو عن المعلم
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن األوبر أبي حديث في مضى

 معاوية بن مروان ثنا قتيبة ثنا شاذان بن محمد سعيد أبو أنبأ ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4056
 خالفوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن أوس بن شداد بن يعلى عن الرملي ميمون بن ھالل عن الفزاري
  قتيبة عن داود أبو رواه نعالھم وال خفافھم في يصلون ال فإنھم اليھود

  يضعھما أين نعليه خلع إذا المصلي باب

 عمر بن عثمان ثنا البزار مكرم بن الحسن ثنا ببغداد الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 4057
 هللا صلى هللا رسول حضرت  قال السائب بن هللا عبد عن سفيان بن سلمة أبي عن جعفر بن عباد بن محمد عن جريج بن ثنا

  يساره عن فوضعھما نعليه فخلع الصبح فصلى الفتح عام سلم و عليه
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 الروذباري علي أبو وأنبأ ح عمر بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن ثنا الفقيه سلمان بن أحمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4058
 قيس بن الرحمن عبد عن عامر أبو رستم بن صالح ثنا عمر بن عثمان ثنا علي بن الحسن ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ
 نعليه يضع فال أحدكم صلى إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن ماھك بن يوسف عن
 في داود أبي حديث لفظ رجليه بين وليضعھما أحد يساره عن يكون ال أن إال غيره يمين عن فيكون يساره عن وال يمينه عن

  والمتن اإلسناد

 بن بشر ثنا الكيساني شعيب بن سليمان ثنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أنبأ - 4059
 هللا رسول عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أبيه عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن الوليد بن محمد ثنا األوزاعي ثنا بكر
  فيھما ليصل أو رجليه بين ما علھماويج أحدا بھما يؤذ فال نعليه فخلع أحدكم صلى إذا  قال سلم و عليه هللا صلى

  وخلعھما النعلين لبس في السنة باب

 عن القعنبي ھو هللا عبد ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أنبأ -  4060
 وإذا باليمنى فليبدأ أحدكم انتعل إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك
 يمشين ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن اإلسناد وبھذا تنزعا وآخرھما تنعال أولھما اليمنى ولتكن بالشمال فليبدأ نزع
 عن الثاني ثالحدي مسلم وأخرج القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه جميعا ليخلعھما أو لينعلھما واحدة نعل في أحدكم
  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن زياد بن محمد رواية من األول والحديث مالك عن يحيى بن يحيى

  مسجد فھو فصل الصالة أدركتك أينما باب

  نجاسة تعلم لم ما الطھارة على األرض أصل أن على داللة ذلك وفي

 سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا قاال بشران بن هللا عبد بن محمد بن وعلي الروذباري محمد بن الحسين أنبأ - 4061
 في وضع مسجد أي هللا رسول يا  قلت قال ذر أبي عن أبيه عن التيمي إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا نصر بن

 أدركتك ينمافأ سنه أربعون قال بينھما كم قلت قال األقصى المسجد ثم قال أي ثم قلت قال الحرام المسجد قال أول األرض
  األعمش حديث من البخاري وأخرجه معاوية أبي عن وغيره كريب أبي عن الصحيح في مسلم رواه مسجد فھو فصل الصالة

 ھشيم ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أنبأ -  4062
 قبل أحد يعطھن لم خمسا أعطيت  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن هللا عبد بن جابر ثنا الفقير يزيد أنبأ سيار أنبأ

 أمتى من رجل فأيما وطھورا مسجدا األرض لي وجعلت قبلي ألحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت شھر مسيرة بالرعب نصرت
 من الصحيح في أخرجاه عامة الناس لىإ وبعثت خاصة قومه إلى يبعث نبي وكل الشفاعه وأعطيت فليصل الصالة أدركته
  ھشيم حديث

 بن ومحمد أيوب بن يحيى ثنا الحافظ محمد بن صالح ثنا البخاري سھل بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4063
 بن حمدم بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو وأنبأ ح جعفر بن إسماعيل أنبأ قالوا رشيد بن وداود يونس بن وسريج الصباح
 النبي أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أبيه عن العالء ثنا جعفر بن إسماعيل ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق
 لي وجعلت الغنائم لي وأحلت بالرعب ونصرت الكلم جوامع أعطيت بست األنبياء على فضلت  قال سلم و عليه هللا صلى

  وغيره أيوب بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه النبيون بي وختم كافة خلقال إلى وأرسلت ومسجدا طھورا األرض

 بن هللا عبيد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أنبأ -  4064
 لم خمسا أعطيت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن السدي عن حماد أبو سالم ثنا موسى
 وأعطيت محرابه يبلغ حتى يصلي األنبياء من نبي يكن ولم ومسجدا طھورا األرض لي جعلت األنبياء من قبلي أحد يعطھن
 قومه خاصة إلى يبعث النبي وكأن قلوبھم في الرعب هللا فيقذف شھر مسيرة المشركين وبين بيني يكون شھر مسيرة الرعب
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 يبق ولم أمتي فقراء في أقسمھا أن أنا وأمرت فتأكله النار فتجيء الخمس يعزلون األنبياء وكانت واإلنس الجن إلى أنا وبعثت
  ألمتي شفاعتي وأخرت سؤله أعطى إال نبي

 داود أبو ثنا المروزي سھل بن حمدويه بن محمد نصر أبو أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أنبأ -  4065
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن أمامة أبي عن سيار عن التيمي سليمان ثنا ھارون بن يزيد ثنا السنجي معبد بن سليمان
 مسجدا األرض وجد عليه يصلي ما يجد فلم الصالة أتى أمتي من رجل فأيما وطھورا مسجدا األرض لي جعلت بأربع فضلت
 حديث في ورويناه الغنائم لي وأحلت يدي بين يسير شھرين رةمسي من بالرعب ونصرت كافة الناس إلى وأرسلت وطھورا
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة وأبي هللا عبد بن جابر

  الطريق في المطر طين في جاء ما باب

 بن أحمد وأنبأ لوليدا أبو ثنا األسفاطي عباس ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أنبأ - 4066
 عبد بن موسى عن عيسى بن هللا عبد عن زھير ثنا الوليد أبو ثنا خليفة أبو أنبأ حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن محمد
 مطرنا إذا نفعل فكيف منتنة طريق المسجد وبين بيني إن هللا رسول يا  قلت قالت األشھل عبد بنى من امرأة عن يزيد بن هللا
  خليفة أبي حديث لفظ بھذه ھذه فقال بلى قلت منھا أطيب ھي طريق بعدھا أليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 بن عمرو ثنا القعقاع بن حفص بن قيس ثنا علي بن ھشام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أنبأ - 4067
 طالب أبي بن علي مع أقبلت  قال جده عن أبيه عن العالء بن عمرو أبي أخو وھو ھشام قال العالء بن معاذ عن النعمان
 يا ھات قلت قال وسراويله نعليه فخلع وطين ماء من حوض المسجد وبين بينه فحال قال ماش وھو الجمعة إلى عنه هللا رضي
 ھو العالء بن معاذ رجليه يغسل ولم بالناس صلى ثم ونعليه سراويله لبس جاوز فلما فخاض ال قال عنك أحمله المؤمنين أمير
 التابعين من وجماعه ومجاھد المسيب بن وسعيد وعلقمه األسود عن وروينا علي عن آخر وجه من وروي غسان أبو عمار بن
  معناه في

 عن عبةش ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأنبأ -  4068
  به بأس ال فقال حافيا المسجد إلى أمشي ثم أتوضأ عباس البن قلت  قال وثاب بن يحيى عن إسحاق أبي

 عن منصور عن شعبة ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا غالب بن محمد أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4069
 غسل المسجد بلغ فإذا ماء من كوزا معه حمل ردغ وكان الجمعة يوم كان ذاإ كان السلمي الرحمن عبد أبا أن  سلمة بن تميم
  التوفيق وبا معناه في وجماعه ومكحول عطاء عن وروينا المسجد دخل ثم قدميه

  والحمام المقبرة في الصالة عن النھي في جاء ما باب

 يحيى بن محمد ثنا الحافظ الحسن بن محمد حامد بوأ أنبأ إمالء العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا -  4070
 عن أبيه عن يحيى بن عمرو عن سلمة بن وحماد أبيه عن يحيى بن عمرو عن الثوري سفيان أنبأ ھارون بن يزيد ثنا الذھلي
 روي قدو مرسل الثوري حديث والحمام المقبرة إال مسجد كلھا األرض  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي

  والدراوردي زياد بن الواحد عبد وصله على تابعه وقد موصول سلمة بن حماد وحديث بشيء وليس موصوال

 مسدد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو فأخبرناه الواحد عبد حديث أما -  4071
 قال قال الخدري سعيد أبي عن أبيه عن األنصاري يحيى بن عمرو ثنا ادزي بن الواحد عبد ثنا قاال الوھاب عبد بن هللا وعبد
  والمقبرة الحمام إال مسجد كلھا األرض  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 إبراھيم ثنا أيوب بن محمد ثنا الصيدالني محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو فأخبرناه الدراوردي حديث وأما -  4072
 هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن أبيه عن عمارة بن يحيى بن عمرو ثنا محمد بن العزيز عبد ثنا موسى بن
  موصوال آخر وجه من عمارة بن يحيى عن روي وقد والمقبرة الحمام إال مسجد كلھا األرض  سلم و عليه

 غزية بن عمارة ثنا المفضل بن بشر ثنا مسدد ثنا المثنى أبو بأأن إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأه -  4073
 إال مسجد كلھا األرض  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن األنصاري عمارة بن يحيى عن

 صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن الثابت بالحديث المقابر في الصالة كراھية في العلم أھل بعض وإحتج والمقبرة الحمام
 هللا صلى النبي عن عباس وابن عائشة عن الثابت وبالحديث قبورا تتخذوھا وال بيوتكم في صالتكم من اجعلوا سلم و عليه هللا
 في مخرجان والحديثان صنعوه ما مثل يحذر مساجد أنبيائھم قبور إتخذوا والنصارى اليھود على هللا لعنة سلم و عليه

  الحمام في الرجل يصلى أن يكره كان أنه العاص بن عمرو بن هللا عبد عن وروينا موضعھما

  القبور إلى الصالة عن النھي باب

 سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4074
 هللا عبيد بن بسر حدثني قال جابر بن يزيد بن الرحمن عبد عن باركالم بن هللا عبد ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا األصفھاني

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال الغنوي مرثد أبو ثنا يقول األسقع بن واثلة سمعت قال الخوالني إدريس أبو ثنا
  المبارك بن عن الربيع بن الحسن عن الصحيح في مسلم رواه إليھا تصلوا وال القبور على تجلسوا ال  يقول

 حميد ثنا معاوية بن مروان ثنا ھشام بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الفضل بن موسى بن محمد أنبأ - 4075
 من بعض لي فقال القمر يعني أنه فظننت القبر القبر عمر فنادانى به أشعر ال قبر يدي وبين أصلى يوما قمت  قال أنس عن
 ذلك وكل قبر أو حمام أو حش إلى يصلى أن كره أنه عباس بن عن ظبيان أبي عن وروينا عنه فتنحيت القبر يعني إنما يليني
 صلى النبي عن الثابت الحديث ھذا في روينا لما نجاسة وثيابه ببدنه تصيبه الذي الموضع في يعلم لم إذا الكراھية وجه على
  كان حيث صلى الصالة أدركته جلر وأيما ومسجدا طھورا طيبه األرض لي جعلت سلم و عليه هللا

 عمران بن العزيز عبد حدثني سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو وأنبأ -  4076
 سلمة وأم عائشة على صلينا لقد قال القبور وسط يصلي أن يكره عمر بن أكان لنافع قلت  قال جريج بن أنبأ وھب بن ثنا

 بن هللا عبد ذلك وحضر عنه هللا رضي ھريرة أبو عنھا هللا رضي عائشة على صلينا يوم واإلمام البقيع وسط عنھما هللا رضي
  عمر

  عليه فصلى شيئا بسط من باب

 عن الوارث عبد ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4077
 بيتنا في وھو الصالة تحضره فربما خلقا الناس أحسن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال مالك بن أنس عن التياح يأب

 في مسلم رواه النخل جريد من بساطھم وكان قال بنا فيصلي خلفه فنقوم يقوم ثم ينضح ثم فيكنس تحته الذي بالبساط فيأمر
  الوارث عبد عن وغيره شيبان عن الصحيح

 ثنا مسدد ثنا الوراق علي بن محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا العطار الفوارس أبي بن أحمد بن محمد صادق أبو أنبأ - 4078
 فكسح فحل فيه بيتا دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مالك بن أنس عن سيرين بن أنس عن عون بن عن زيد بن حماد
  عليه وصلى ورش منه ناحية

 حماد ثنا عائشة بن هللا عبيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4079
 وعائه في ھذا ردوا فقال وتمر بسمن فأتي حرام أم على دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أنس عن ثابت عن سلمة بن

 قال خلفنا حرام وأم سليم أم فقامت تطوعا ركعتين فصلى سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس قام ثم صائم فإني سقائه في وھذا
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 في األخبار مضت وقد الحديث باقي وذكر تشكرا تطوعا بساطه على بنا فصلى يمينه عن فأقامني قال إال أعلمه وال ثابت
  المدبوغة الفروة وعلى الحصير وعلى الخمرة على صالته

 بن مالك أنبأ مرزوق بن عمرو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي أنبأ -  4080
 هللا صلى النبي صالة عن عنھا هللا رضي عائشة سألت  قال ھانئ بن شريح عن أبيه عن بشير بن مقاتل سمعت قال مغول
 منه ينبع الماء فجعل خرق فيه بتا تحته ألقينا مطير يوم في صلى رأيته أني أذكر وقالت قال أن إلى الحديث فذكر سلم و عليه
  أبيه عن يقل ولم نطعا يعني بتا تحته فبسطنا الحديث في فقال مغول بن مالك عن المبارك بن رواه

 عمر حديث في عبيد أبو قال قال العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أنبأ - 4081
 بن عكرمة عن العنبري توبه عن سفيان عن سعيد بن يحيى حدثنيه عبيد أبو قال عبقري على يسجد كان أنه  عنه هللا رضي
 عمارة بن هللا عبد عن قال سفيان ولكن عمار أبي بن هللا عبد ھو يحيى قال ذلك فعل عمر رأى أنه عمار بن هللا عبد عن خالد
 إلى نسبه أنه يقال فيما عبقريا سمى وإنما عبقرية وأحدھا والنقوش األصباغ فيھا يالت البسط ھذه ھو عبقري قوله عبيد أبو قال
  الوشي بھا يعمل عبقر له يقال بالد

 هللا عبد بن إبراھيم ثنا دحيم بن علي بن جعفر أبو أنبأ بالكوفة العلوي علي بن محمد بن جعفر بن زيد القاسم أبو أنبأ -  4082
  البيت طبقت قد طنفسه على عباس بن بنا صلى  قال جبير بن سعيد ثنا األعمش عن وكيع أنبأ العبسي

 بن عامر ثنا الوراق محمد بن جعفر ثنا الصفار محمد بن إسماعيل علي أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأنبأ -  4083
 يركع البيت طبق قد وكدرن على عباس بن بنا صلى  قال عكرمة عن حكيم بن يعلى عن حازم بن جرير ثنا الحسين أبي

  ويسجد عليه يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت نعم قال ھذا على أتصلي فقلت عليه ويسجد

 أبو ثنا الواسطي الحارث بن سليمان بن محمد ثنا العدل منصور بن محمد بن عمرو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4084
 هللا رسول صلى  قال ثم بساط على صلى أنه عباس بن عن عكرمة عن وھرام بن مةسل عن صالح بن زمعة ثنا النبيل عاصم
  آخر إسناد فيه ولزمعة بساط على سلم و عليه هللا صلى

 ثنا عبيد بن محمد ثنا بمكة الزھري القاضي يحيى بن الرحمن عبد محمد أبو ثنا يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرناه - 4085
 بساط على بالبصرة صلى أنه عباس بن عن كريب عن دينار بن عمرو عن صالح بن زمعه ثنا ندكي بن الفضل نعيم أبو

  بساط على صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  وزعم

 محمد ثنا فارس بن سليمان بن محمد ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم أنبأ الفارسي إبراھيم بن محمد بكر أبو أنبأ - 4086
  قال الدرداء أبي عن الدرداء أم عن خليد عن سودة أبي بن عثمان عن األوزاعي عن عاصم أبو ثنا البخاري ھو يلإسماع بن
  طنافس خمس على صليت لو أبالي ما

  المساجد بناء فضل في باب

 وھب بن هللا عبد ناث المصري عيسى بن أحمد أنبأ أيوب بن محمد أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4087
 عند عفان بن عثمان سمع أنه يذكر الخوالني هللا عبيد سمع أنه حدثه قتادة بن عمر بن عاصم أن حدثه بكيرا أن عمرو أخبرني
  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت وإني أكثرتم قد إنكم سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول مسجدا بنى حين الناس قول
 يحيى عن الصحيح في البخاري رواه الجنة في مثلة بيتا له هللا بنى هللا وجه به يبتغي قال أنه حسبت بكير قال سجدام بنى من
  عيسى بن أحمد عن مسلم ورواه وھب بن عن سليمان بن

 ثنا سفيان بن بيعقو ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسن أبو أنبأ -  4088
 قال عنه هللا رضي عفان بن عثمان عن لبيد بن محمود عن أبيه عن جعفر بن الحميد عبد عن مخلد بن الضحاك عاصم أبو
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 عن الصحيح في مسلم رواه الجنة في مثله له بيتا هللا بنى مسجدا  بنى من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  عاصم أبي عن وغيره المثنى بن محمد

 أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أنبأ -  4089
 هللا بنى قطاة مفحص ولو مسجدا جل و عز  بنى من  قال ذر أبي عن أبيه عن التيمي إبراھيم عن األعمش ثنا عبيد بن يعلى
  الجنة في بيتا له

 الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4090
 صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ذر أبي عن التيمي إبراھيم عن األعمش عن عياش بن بكر أبو ثنا يونس بن أحمد ثنا
 ألبي قيل يونس بن أحمد قال العباس قال الجنة في بيتا له هللا بنى قطاة مفحص مثل وول مسجدا  بنى من  سلم و عليه هللا
  شاب واألعمش األعمش من ھذا سمعنا عياش بن بكر أبو فقال يرفعونه ال الحديث ھذا في يخالفونك الناس أن عياش بن بكر

 بن علي ثنا قال الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4091
 المديني بن علي ثنا الحراني شعيب أبو أنبأ الخزاعي عقيل بن محمد بن الفضل بن علي أنبأ قتادة بن نصر أبو وأنبأ ح المديني

 الجنة في تابي له هللا بنى قطاة مفحص مثل كان وإن مسجدا بنى من مرفوعا فذكره  األعمش عن قطبة ثنا آدم بن يحيى ثنا
 ذر أبي عن شريك بن يزيد عن الحكم عن وروي مرفوعا األعمش عن الحميد عبد بن وجرير شريك عن روي وكذلك
  مرفوعا

  المساجد بناء كيفية في باب

 بن بيعقو ثنا أبي حدثني أحمد بن هللا عبد ثنا القطيعي حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4092
 هللا رسول عھد على كان المسجد أن  أخبره عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد أن نافع ثنا صالح عن أبي ثنا سعد بن إبراھيم
 على وبناه عمر فيه وزاد شيئا بكر أبو فيه يزد فلم النخل عسيب خشب وعمده الجريد وسقفه باللبن مبنيا سلم و عليه هللا صلى
 وبنى كثيرة زيادة فيه فزاد عثمان غيره ثم خشبا عمده وأعاد والجريد باللبن سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول عھد في بنائة
 بن علي عن الصحيح في البخاري رواه بالساج وسقفه منقوشة حجارة من عمده وجعل والقصة المنقوشة بالحجارة جدارة
  يعقوب عن المديني

 بن أنس عن التياح أبي عن الوارث عبد ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا بكر بن دمحم بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  4093
 بن عمرو بنو لھم يقال حي في المدينة علو في فنزل المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم  قال عنه هللا رضي مالك
 صلى هللا رسول إلى أنظر فكأني أنس قال مبسيوفھ متقلدين فجاؤوا النجار بني إلى أرسل ثم ليلة عشرة أربع فيھم فأقام عوف
 و عليه هللا صلى هللا رسول وكأن أيوب أبي بفناء ألقى حتى حوله النجار بني ومأل ردفه بكر وأبو راحلته على سلم و عليه هللا
 ھذا حائطكمب ثامنوني النجار بني إلى فأرسل المسجد ببناء أمر وأنه الغنم مرابض في ويصلي الصالة أدركته حيث يصلي سلم
 نخل فيه وكان خرب فيه وكانت المشركين قبور فيه كانت لكم أقول ما فيه فكان أنس قال هللا إلى إال ثمنه نطلب ال وهللا فقالوا
 المسجد قبله النخل وصفوا فقطع وبالنخل فسويت وبالخرب فنبشت المشركين بقبور سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر

  ويقولون معھم سلم و عليه هللا صلى والنبي يرتجزون وھم الصخر ينقلون وجعلوا حجارة عضادتيه وجعلوا

 )  والمھاجرة األنصار فانصر...  اآلخرة خير إال خير ال اللھم( 

 بن يحيى ثنا قاال علي بن وإبراھيم اإلمام نصر بن محمد حدثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4094
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه بنحوه فذكره  سعيد بن الوارث عبد نبأأ يحيى

 خاله عن صفية بن منصور عن سفيان ثنا شيبان بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4095
 النبي أرسل  قالت دارنا أھل عامه ولدت سليم بني من إمرآة برتنيأخ قالت منصور أم شيبة بنت صفية عن شيبة بن مسافع
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 ينبغي ال فإنه بجزھا آمرك أن فنسيت البيت دخلت حين الكبش قرن رأيت إني فقال طلحة بن عثمان إلى سلم و عليه هللا صلى
  مصليا يشغل ما البيت في يكون أن

 خالد بن مھران بن أحمد جعفر أبو ثنا الصفار هللا عبد بن حمدم هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أنبأ - 4096
 الصباح بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ ح الثوري سفيان ثنا قادم بن علي ثنا األصبھاني

 هللا صلى هللا رسول قال قال اسعب بن عن األصم يزيد عن فزارة أبي عن الثوري سفيان عن عيينة بن سفيان أنبأ سفيان بن
 وفي الروذباري حديث لفظ والنصارى اليھود زخرفت كما لتزخرفنھا عباس بن قال المسجد بتشييد أمرت ما  سلم و عليه
  النصارى يذكر ولم المساجد سعيد أبي رواية

 أنس عن قالبة أبي عن أيوب ثنا حماد ناث عفان ثنا قالبة أبو ثنا آباذي المحمد طاھر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأنبأ - 4097
  بالمساجد الناس يتباھى حتى الساعة تقوم ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 ليث عن ھريم ثنا غسان أبو ثنا الصواف سالم بن الحسن ثنا السماك بن عمرو أبو ثنا بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 4098
  جما واتخذوھا المساجد ابنوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن أيوب عن

 بن علي ثنا الباشاني موسى بن محمد ثنا بمرو السياري القاسم بن القاسم العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4099
 أمرت  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن السختياني أيوب عن ليث عن السكري حمزة أبو ثنا شقيق بن الحسن

 كان أنه يعني موسى كعرش الناس عرش سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عطية بن سالم عن ليث وعن جما بالمساجد
  المسجد حوالي في الطاق يكره

 إسحاق ثنا دينار بن ريازك بن القاسم ثنا يحيى بن محمد ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأنبأ -  4100
  مشرف مسجد في نصلي أن نھينا أو نھانا  قال عمر بن عن مجاھد عن ليث عن سفيان بن ھريم ثنا منصور بن

  عباس بن حديث في عبيد أبو قال قال العزيز عبد بن علي أنبأ الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أنبأ - 4101
 وجمعه أجم فھو شرف له يكن لم إذا البناء وكذلك لھا شرف ال التي الجم جما قوله شرفا والمدائن اجم المساجد نبني أن أمرنا
  جم

 زھير أبو ثنا الرازي زنجلة بن سھل ثنا مطين ثنا السراج الحسن بن محمد الحسن أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أنبأ - 4102
 هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد عن الجعد أبي بن سالم عن ھند أبي بن نعيم عن أبجر بن عن معراء بن الرحمن عبد
  المحاريب يعني المذابح ھذه اتقوا  سلم و عليه هللا صلى

 بن حجاج محمد أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ بھا البغدادي شاذان بن علي أبو وأنبأ -  4103
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  قتادة أبي عن أبيه عن األنصاري الرحمن عبد بن كعب عن درھم بن محمد ثنا المنھال

  فأوسعوه قال تمألوه أوسعوه فقال ليبنوه مسجدا أسسوا قد بقوم مر

 حمدم أنبأ الطيالسي داود أبو ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أنبأ - 4104
 وھم األنصار من قوم على أتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  قتادة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن كعب عن درھم بن

  إسناده في أختلف قد حديث ھذا تمألوه أوسعوه فقال لھم مسجدا يبنون

 سعيد ثنا الدالل ھمام أبو محبب بن حمدم ثنا علي بن ھشام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أنبأ - 4105
 مسجد يجعل أن أمره سلم و عليه هللا صلى النبي أن  العاص أبي بن عثمان عن عياض بن هللا عبد بن محمد عن السائب بن

  طاغيتھم كانت حيث الطائف
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  وغيره بالخلوق وتطييبھا المساجد تنظيف في باب

 ثنا حنبل بن أحمد ثنا المنادي بن هللا عبيد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  4106
 أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن عروة بن ھشام ثنا الزبيري صالح بن عامر
 وعشائرھم قبائلھم بالدور والمراد ھشام عن مةقدا بن زائدة رواه وكذلك وتنظف تطيب أن بھا وأمر الدور في المساجد ببنيان
  أعلم وهللا

 ثنا حسان بن يعني يحيى ثنا سفيان ثنا داود بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4107
 إلى كتب  أنه سمره أبيه نع سمرة بن سليمان أبيه عن سليمان بن حبيب حدثني سمرة بن سعد بن جعفر ثنا موسى بن سليمان
  ونطھرھا صنعتھا ونصلح ديارنا في نصنعھا أن بالمساجد يأمر كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإن بعد أما بنيه

 عبد ثنا معمر أبو ثنا البرتي محمد بن أحمد أنبأ الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أنبأ - 4108
 هللا رسول خرج  قال المسجد في الزعفران ھذا بدؤ كان ما عمر البن قلت قال الوليد أبو حدثني سليم بن عمر ثنا ارثالو

 طلي ثم فحكھا بزعفران فجاء رجل بذلك فسمع ھذا من أحسن ھذا غير فقال المسجد قبلة في نخامة فرأى سلم و عليه هللا صلى
 في جابر وحديث الناس وصنعه قال األول من أحسن ھذا قال ذلك سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول رأى فلما مكانھا بالزعفران

  البزاق باب في مضى قد ھذا

 مخلد بن خالد أنبأ الوھاب عبد بن محمد أحمد أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أنبأ - 4109
 النبي فقد  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن لعالءا أخبرني كثير أبي بن جعفر بن محمد حدثني
  الحديث وذكر ماتت قالوا فالنه أين فقال المسجد من والعيدان الخرق تلتقط كانت سوداء امرأة سلم و عليه هللا صلى

  المسجد في كنس في باب

 عبد بن المجيد عبد ثنا الحكم عبد بن الوھاب عبد ثنا داود وأب أنبأ بكر بن محمد أنبأ الفقيه محمد بن الحسين أنبأ - 4110
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن حنطب بن هللا عبد بن المطلب عن جريج بن عن رواد أبي بن العزيز
 سورة من أعظم ذنبا أر فلم أمتي ذنوب علي وعرضت المسجد من الرجل يخرجھا القذاة حتى أمتي أجور على عرضت  سلم
  الوراق الحكم بن الوھاب عبد عن خزيمة بن إسحاق بن محمد ورواه نسيھا ثم رجل أوتيھا وآية القرآن من

  المسجد حصى في باب

 الوارث عبد ثنا معمر أبو ثنا القاضي البرتي محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أنبأ - 4111
 الليل من مطرنا نعم قال المسجد في التي الحصباء ھذه بدء كان عما عمر بن سألت  الوليد أبو قال قال ليمس بن عمر ثنا

 صلى هللا رسول رأى فلما قال عليه فيصلي الحصباء من ثوبه في فيجعل البطحاء على يمر الرجل فجعل الغداة لصالة فخرجنا
  بدئه أول ذلك فكان البساط ھذا أحسن ما قال ذاك سلم و عليه هللا

 الجندي محمد بن المفضل أنبأ بمكة الخزاعي إسحاق بن نافع بن محمد أنبأ األصبھاني يوسف بن محمد أبو وثنا - 4112
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مسجد المسجد بطح من أول  قال أبيه عن عروة بن ھشام عن سفيان ثنا عمر أبي بن حدثني
 وإسناده متصل عمر بن وحديث عروة قال كذا العقيق يعني المبارك الوادي من ابطحوه وقال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر
  به بأس ال

 أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا الدوري عباس ثنا المحمدأباد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4113
 إذا صاحبھا لتناشد المسجد حصى إن  قال كعب عن أو عنه هللا رضي ھريرة أبي عن صالح أبي عن حصين أبي عن إسرائيل
  المسجد من بھا خرج
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  المسجد سراج في باب

 عن العزيز عبد بن سعيد عن مسكين ثنا النفيلي ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري محمد بن الحسين أنبأ - 4114
 فصلوا إيتوه قال المقدس بيت في أفتنا هللا رسول يا  قالت أنھا سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول مواله ميمونة عن سودة أبي بن
  قناديله في يسرج بزيت فابعثوا فيه وتصلوا تأتوه لم فإن حربا ذاك إذ البالد وكانت فيه

  المسجد دخل إذا يقول ما باب

 مسدد ثنا هللا عبد بن إبراھيم مسلم أبو ثنا ياإلسفرائين النعمان بن محمد بن هللا عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4115
 األنصاري سويد بن سعيد بن الملك عبد حدثني قال الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن غزيه بن عمارة عن المفضل بن بشر ثنا
 افتح اللھم وليقل فليسلم المسجد أحدكم دخل إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الساعدي أسيد أبي أو حميد أبي عن
  فضلك من أسألك إني اللھم فليقل خرج وإذا رحمتك أبواب لي

 ثنا القھندزي الصمد عبد بن الحسن ثنا العتكي يعني القاسم بن محمد منصور أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو وثنا -  4116
 الصحيح في مسلم رواه فليسلم يقل لم أنه إال بنحوه فذكره  الرحمن عبد أبي بن ربيعة ثنا بالل بن سليمان أنبأ يحيى بن يحيى
  محفوظ فيه التسليم ولفظ يحيى بن يحيى حديث لفظ على المفضل بن بشر عن عمر بن حامد وعن يحيى بن يحيى عن

 شريك بن عبيد ثنا الصيدالني ثابت بن عثمان بن محمد بكر أبو ثنا ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو أخبرنا فقد - 4117
 سمعت قال سويد بن سعيد بن الملك عبد عن الرحمن عبد أبي بن ربيعه عن الدراوردي يعني العزيز عبد ثنا الجماھر أبو ثنا
 هللا صلى النبي على فليسلم المسجد أحدكم دخل إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول األنصاري أسيد أبا أو حميد أبا

  فضلك من أسألك إني اللھم فليقل خرج وإذا رحمتك وابأب لي افتح اللھم ليقل ثم سلم و عليه

 يعني العزيز عبد ثنا الدمشقي عثمان بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4118
  سلم و عليه هللا صلى النبي على ليصل أو فليسلم فزاد بنحوه فذكره  الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن الدراوردي

 عبد بن الكبير عبد بكر أبو ثنا القزاز سنان بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  4119
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المقبري سعيد حدثني عثمان بن الضحاك ثنا الحنفي المجيد
 على فليسلم خرج وإذا رحمتك أبواب لي افتح اللھم وليقل سلم و عليه هللا صلى النبي على فليسلم لمسجدا أحدكم دخل إذا  قال
  الرجيم الشيطان من أجرني اللھم وليقل سلم و عليه هللا صلى النبي

 الوليد أبو ثنا القاضي خليفه أبو ثنا ببغداد المفيد البصري جعفر بن عمرو حفص أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4120
 أن المسجد دخلت إذا السنة من  يقول كان أنه مالك بن أنس عن يحدث قرة بن معاوية سمعت قال طلحة أبو شداد ثنا الطيالسي

  بالقوي وليس الراسبي طلحة أبو سعيد بن شداد به تفرد اليسرى برجلك تبدأ أن خرجت وإذا اليمنى برجلك تبدأ

  فيه يقيم وال مارا المسجد في يمر الجنب باب

 أفلت ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه محمد بن الحسين علي أبو أنبأ - 4121
 ووجوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جاء  تقول عنھا هللا رضي عائشة سمعت قالت دجاجة بنت جسرة حدثتني خليفة بن

 القوم يصنع ولم سلم و عليه هللا صلى النبي دخل ثم المسجد عن البيوت ھذه وجھوا فقال المسجد في ارعةش أصحابه بيوت
 جنب وال لحائض المسجد أحل ال فإني المسجد عن البيوت ھذه وجھوا فقال بعد إليھم فخرج رخصة لھم تنزل أن رجاء شيئا
 وآل سلم و عليه هللا صلى لمحمد إال الواحد عبد عن إسماعيل نب موسى فيه زاد الشيخ قال العامري فليت وھو داود أبو قال

 بن محمد ثنا فارس بن سليمان بن محمد ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم ثنا الفارسي إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرناه محمد
 عن هللا عبد بن وعباد عروة قالو البخاري قال عجائب جسره وعند البخاري قال بزيادته فذكره موسى ثنا البخاري إسماعيل
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 صح إن وھذا الشيخ قال أصح وھذا بكر أبي باب إال األبواب ھذه سدوا سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھا هللا رضي عائشة
  الكتاب بدليل العبور دون فيه المكث على الجنب في فمحمول

 يعني جعفر أبو ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا إسحاق بن محمد ثنا بيعقو بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4122
 تدخل ال قال}  تغتسلوا حتى سبيل عابري إال جنبا وال{  قوله في  عباس بن عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد ثنا الرازي
  فيه تمر مار توأن إال وقال جعفر أبي عن نعيم أبو ورواه تجلس وال فيه طريقك يكون أن إال جنب وأنت المسجد

 ثنا أيوب بن زياد ثنا التفسير في الثقفي إسحاق بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أنبأ - 4123
  مجتازا جنب وھو المسجد في يمر أحدنا كان  قال جابر عن الزبير أبو أنبأ ھشيم

 عبد عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا رافع بن محمد ثنا الثقفي العباس بوأ أنبأ الحافظ أحمد أبو أنبأ حازم أبو وأنبأ - 4124
 وال قال إال أعلمه وال قال مجتازا المسجد في يمر أن للجنب يرخص كان أنه  مسعود بن عن هللا عبد بن عبيدة أبي عن الكريم
  سبيل عابري إال جنبا

 أبي بن الحسن عن إبراھيم بن مسلم ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4125
  يجلس وال يجتاز قال}  سبيل عابري إال جنبا وال{  قوله في  مالك بن أنس عن العلوي سلم عن األزدي جعفر

 ثنا العزيز عبد بن أحمد ثنا الحسن بن محمد بن إبراھيم ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أنبأ -  4126
 في حائض تمر وال ضفيرة وال عقاصا ينقضان ال والجنب الحائض  يقول عطاء سمعت قال عمرو أبو ثنا مسلم بن الوليد
  مضطرة إال المسجد

  الحرام المسجد غير المسجد يدخل المشرك باب

  مسيبال بن سعيد قول وھو}  ھذا عامھم بعد الحرام المسجد يقربوا فال{  تعالى هللا لقول

 عن الليث ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد أنبأ الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 4127
 برجل فجاءت نجد قبل خيال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعث  يقول عنه هللا رضي ھريرة أبا سمع أنه سعيد أبي بن سعيد
 عن الصحيح في أخرجاه إسالمه في الحديث وذكر المسجد سواري من بسارية فربطوه آثال بن ثمامة له يقال حنيفة بني من
  قتيبة

 شريك عن المقبري سعيد عن الليث أنبأ حماد بن عيسى ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4128
 محمد أيكم قال ثم عقله ثم المسجد في فأناخه جمل على رجل خلد يقول  مالك بن أنس سمع أنه نمر أبي بن هللا عبد بن

 له فقال المطلب عبد بن يا الرجل له فقال المتكىء األبيض ھذا له فقلنا ظھرانيھم بين متكىء سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول
 عبد عن الصحيح في البخاري رجهأخ الحديث وساق قال سائلك إني محمد يا الرجل فقال أجبتك قد سلم و عليه هللا صلى النبي
 باب على بعيره فأناخ الليث عن وقال ثعلبة بن ضمام الرجل وسمى فذكره عباس بن عن كريب عن وروي يوسف بن هللا

  المسجد دخل ثم عقله ثم المسجد

 معمر أنبأ الرزاق بدع ثنا فارس بن يحيى بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ - 4129
 هللا صلى النبي أتوا اليھود  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عند ونحن مزينة من رجل ثنا الزھري عن
  زنيا منھم وامرأة رجل في القاسم أبا يا فقالوا أصحابه في المسجد في جالس وھو سلم و عليه

 عن شعبة ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أنبأ - 4130
 مشرك يومئذ وھو قال بدر فداء في المدينة أتيت قال  مطعم بن جبير عن أبي عن إخوانى بعض حدثني قال إبراھيم بن سعد
  القرآن لقراءة قلبي صدع فكأنما بالطور فيھا يقرأ المغرب صالة يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول المسجد فدخلت قال
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 ثنا الطيالسي الوليد أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أنبأ -  4131
 نزلھمفأ سلم و عليه هللا صلى النبي على قدموا ثقيف وفد أن  العاص أبي بن عثمان عن الحسن عن حميد عن سلمة بن حماد

 عليھم يستعمل وال يجبوا وال يعشروا وال يحشروا ال أن سلم و عليه هللا صلى النبي على فاشترطوا لقلوبھم أرق ليكون المسجد
  ركوع فيه ليس دين في خير وال غيركم من عليكم يستعمل وال تجبوا وال تعشروا وال تحشروا ال فقال غيرھم من

 الحسن عن حميد عن سلمة بن حماد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنا فورك بن بكر أبو أنبأ - 4132
 الحديث ذكر ثم لقلوبھم أرق ليكون المسجد في قبة في أنزلھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  العاص أبي بن عثمان عن
 وھم المسجد في أنزلتھم هللا رسول يا يلفق زاد معناه ببعض مرسال الحسن عن أشعث ورواه أسلموا حين اشتراطھم في

  آدم بن ينجس إنما تنجس ال األرض إن فقال مشركون

  المسجد في يبيت المسلم باب

 قال هللا عبيد عن يحيى ثنا مسدد ثنا المثنى أبو أنبأ الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4133
 عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى النبي مسجد في أعزب شاب وھو ينام كان  هأن هللا عبد عن نافع حدثني
  مسدد

 بن آدم ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد حدثني قال ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو حدثنا -  4134
 المدينة قدمت  قال النضري طلحة عن الديلي األسود أبي بن حرب أبي عن ھند أبي بن داود ثنا حيان بن سليمان ثنا إياس أبي

 بھا لي وليس فقدمتھا الصفة نزل عريف له يكن لم وإن عليه نزل عريف له كان فإن المدينة قدم إذا الرجل وكان مھاجرا
 صلى هللا رسول فبينا تمر من مدا بينھما ويقسم الرجلين بين يرافق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكأن الصفه فنزلت عريف

 صلى هللا رسول وإن قال الخنف عنا وتخرقت التمر بطوننا أحرق هللا رسول يا فقال رجل ناداه إذ صالته في سلم و عليه هللا
 رغي طعام لنا ما ليلة عشرة بضع مكثنا وصاحبى رأيتني لقد قال ثم قومه من لقى ما وذكر عليه وأثنى هللا حمد سلم و عليه هللا

 لو ھو إال إله ال والذي التمر طعامھم جل وكان طعامھم من فآسونا األنصار من إخواننا أتينا حتى األراك ثمر والبرير البرير
 ويراح ويغدى الكعبة أستار أمثال تلبسون منكم أدركه من أو زمان عليكم وسيأتى ألطعمتكموه واللحم الخبز على لكم قدرت
 يضرب يومئذ وأنتم إخوان اليوم أنتم خير اليوم أنتم بل ال قال اليوم أو خير يومئذ نحن هللا رسول يا قالوا بالجفان عليكم
  بعض رقاب بعضكم

 ثنا سيار بن أحمد ثنا البزناني محمد بن هللا عبيد ثنا بمرو المعداني سعيد بن أحمد ثنا السلمي الرحمن عبد أبو أنبأ - 4135
 هللا رسول أنزلھم مأوى وال دار لھم يكن ولم بالمدينة المھاجرون كثر لما  قال مانالي بن عثمان أخبرني الروادي حامد أبو

 عن سئل أنه المسيب بن سعيد عن وروينا بھم ويأنس يجالسھم فكان الصفة أصحاب وسماھم المسجد سلم و عليه هللا صلى
  فيه ينامون يعني الصفة أھل كان فأين فقال المسجد في النوم

 البغدادي هللا عبد بن محمد بن محمد جعفر أبو أنبأ السوسي يعقوب بن يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو أنبأ -  4136
 ھو إال إله ال الذي وهللا  يقول كان عنه هللا رضي ھريرة أبا أن مجاھد ثنا ذر بن عمر ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي أنبأ
 طريقھم على يوما قعدت ولقد الجوع من بطني على الحجر ألشد كنت إنو الجوع من األرض على بكبدي ألعتمد كنت إن

 عمر بي مر ثم يفعل ولم فمر ليستتبعنى إال سألته ما تعالى هللا كتاب من آية عن فسألت بكر أبو بي فمر فيه يخرجون الذي
 رآني حين فتبسم سلم و عليه هللا صلى القاسم أبو بي مر ثم يفعل ولم فمر ليستتبعنى إال سألته ما هللا كتاب من آيه عن فسألته
 فأذن واستأذنت فدخل فاتبعته ومضى ألحق قال هللا رسول يا لبيك قلت ھريرة أبا يا قال ثم وجھي في وما نفسي في ما وعرف

 قال هللا لرسو يا لبيك قلت ھريرة أبا يا قال فالنة أو فالن لك أھداه قالوا اللبن ھذا أين من فقال قدح في لبنا فوجد فدخلت لي
 ولم إليھم بھا يبعث صدقة أتته إذا مال وال أھل إلى يأوون ال اإلسالم أضياف الصفة وأھل قال لي فادعھم الصفة أھل ألحق
 كنت الصفة أھل في اللبن ھذا وما قلت ذلك فساءني فيھا وأشركھم منھا فأصاب إليھم أرسل ھدية أتته وإذا شيئا منھا يتناول
 ولم اللبن ھذا من يبلغنى أن عسى فما أعطيھم أن أمرني جاء فإذا الرسول وأنا بھا أتقوى شربة اللبن ھذا من أصيب أن أرجو
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 ھر أبا يا فقال البيت من مجالسھم وأخذوا لھم فأذن استأذنوا حتى فأقبلوا فدعوتھم فأتيتھم بد رسوله وطاعة هللا طاعة من يكن
 فأعطيه القدح علي يرد ثم يروي حتى فيشرب الرجل أعطيه فجعلت حالقد فأخذت فاعطھم خذ قال هللا رسول يا لبيك قلت
 القدح فأخذ كلھم القوم روي وقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى انتھيت حتى القدح علي يرد ثم يروي حتى فيشرب اآلخر

 اقعد قال هللا رسول يا صدقت قلت وأنت أنا بقيت قال هللا رسول يا لبيك قلت ھر أبا يا وقال وتبسم إلي ونظر يده على ووضعه
 بالحق بعثك والذي ال قلت حتى فاشرب فاشرب يقول زال فما فشربت إشرب فقال فشربت إشرب فقال وشربت فقعدت فاشرب

  نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه الفضل وشرب وسمى هللا فحمد القدح فأعطيته فأرني قال مسلكا له أجد ما نبيا

 حازم أبي بن العزيز عبد ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد أنبأ إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4137
 رضي عليا يشتم أن فأمره سعد بن سھل فدعا مروان آل من رجل المدينة على استعمل  قال سعد بن سھل عن حازم أبي عن
 أبي من إليه أحب اسم عنه هللا رضي لعلي كان ما سھل فقال تراب أبا هللا لعن لفق أبيت إذا أما له فقال سھل فأبي قال عنه هللا

 بيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جاء قال تراب أبا سمى لم قصته عن أخبرنا له فقال بھا دعى إذا ليفرح كان وإن تراب
 عندي يقل ولم فخرج فغاضبني شيء وبينه بيني كان فقالت عمك بن أين لھا فقال البيت في عنه هللا رضي عليا يجد فلم فاطمة
 صلى هللا رسول فجاءه راقد المسجد في ھو هللا رسول يا فقال فجاء ھو أين انظر إلنسان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
 ويقول عنه يمسحه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل تراب فأصابه شقه عن رداؤه سقط قد مضطجع وھو سلم و عليه هللا
  سعيد بن قتيبة عن الصحيح في ومسلم البخاري رواه تراب أبا قم تراب أبا قم

 أبي بن بكر أبو ثنا محمد بن العباس ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أنبأ - 4138
 وھو عنه هللا رضي عفان بن عثمان رأيت  فقال المسجد في القائلة عن سئل الحسن أن يونس ثنا عيسى بن هللا عبد أنبأ األسود
 وحرك بإصبعه يونس قال المؤمنين أمير ھذا المؤمنين أمير ھذا فيقول بجنبه الحصى وأثر ويقوم المسجد في يقيل خليفة يومئذ
 الحسن ولد رةعش أربع بن قال عثمان قتل يوم الحسن كان كم بن ليونس قلت غلمان يومئذ ونحن السبابة أصبعه بكر أبو

 ما جبير بن وسعيد مجاھد عن ثم عباس وابن مسعود بن عن وروينا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر خالفه من بقيتا لسنتين
  فيه للنوم المسجد يقصد ال أن مسكنا وجد لمن استحبوا فكأنھم المسجد في النوم كراھيتھم على يدل

 أبي بن عثمان ثنا خالد بن صدقة ثنا عمار بن ھشام ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  4139
 أتى من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن العنسي ھانئ بن عمير عن األزدي العاتكة
  حظه فھو لشيء المسجد

  بالمسجد يليق ال مما ذلك وغير المسجد في الضالة إنشاد كراھية باب

 حيوة أنبأ وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4140
 رسول قال يقول عنه هللا رضي ھريرة أبا سمع أنه الھاد بن شداد مولى هللا عبد أبي عن الرحمن عبد بن محمد عن شريح بن
 ثنا الصفار محمد بن إسماعيل وأنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأنبأ ح سلم و عليه هللا صلى هللا

 أبو أخبرني يقول نوفل بن الرحمن عبد بن محمد األسود أبا سمعت قال حيوة ثنا الرحمن عبد أبو ثنا الترقفي هللا عبد بن عباس
 في ضالة ينشد رجال سمع من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول هعن هللا رضي ھريرة أبا سمع أنه هللا عبد

 هللا ردھا ال وھب بن حديث وفي المقرئ الرحمن عبد أبي حديث لفظ لھذا تبن لم المساجد إن إليك هللا أداھا ال فليقل المسجد
  المقرئ عن حرب بن زھير وعن وھب بن عن الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه لھذا تبن لم المساجد فإن عليك

 علقمة عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4141
 األحمر جملال إلى دعا من المسجد في يقول رجال سمع سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن بريدة بن سليمان عن مرثد بن
  الثوري عن الرزاق عبد حديث من مسلم أخرجه له بنيت لما المساجد بنيت إنما وجدت ال سلم و عليه هللا صلى النبي فقال
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 أبي بن محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أنبأ -  4142
 النبي عن ھريرة أبي عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن خصيفة بن يزيد عن الدراوردي دمحم بن العزيز عبد ثنا بكر
 ضالة فيه ينشد من رأيتم وإذا تجارتك هللا أربح ال فقولوا المسجد في يبتاع أو يبيع من رأيتم إذا  قال سلم و عليه هللا صلى
  عليك هللا ردھا ال فقولوا

 بأبي المعروف حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن دمحم بن أحمد بكر أبو أنبأ -  4143
 عن خصيفة بن يزيد حدثني الرحمن عبد بن الجعيد ثنا سعيد بن يحيى ثنا المديني بن علي ثنا خليفة أبو أنبأ األصبھاني الشيخ
 فأتني اذھب فقال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فإذا إليه فنظرت رجل فحصبني المسجد في نائما كنت  قال يزيد بن السائب
 مسجد في أصواتكما ترفعان ألوجعتكما البلد أھل من كنتما لو فقال الطائف أھل من قاال أنتما ممن فقال بھما فجئته بھذين
  المديني بن علي عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 الليث ثنا بكير بن يحيى حدثني شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن يعل الحسن أبو أنبأ - 4144
 في األشعار تناشد عن نھى أنه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن عجالن بن عن

 بن عمرو ثنا عجالن بن محمد ثنا بشر ثنا عبيد بن محمد ثنا الحنائي بن يحيى ثنا عبيد بن أحمد أنبأ الحسن أبو وأنبأ المسجد
  المسجد في والبيع الشراء وعن المسجد في الضالة تعريف عن نھيه زاد بمثله فذكره شعيب

 الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور بن أحمد أنبأ الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أنبأ وقد - 4145
 فلحظه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر به فمر المسجد في ثابت بن حسان أنشد  قال المسيب بن عن الزھري عن رمعم ثنا
 وتركه فأجاز سلم و عليه هللا صلى هللا برسول يرميه أن فخشى قال منك خير ھو من أنشدت لقد وهللا فقال المسجد أفي فقال
 عليه هللا صلى هللا رسول أسمعت هللا أنشدك عنه هللا رضي ھريرة أبو ھمفي لقوم يعني قال ثابت بن حسان أن المسيب بن وعن
 عبد عن وغيره رافع بن محمد عن المسند الحديث مسلم أخرج نعم اللھم فقال القدس بروح هللا أيدك عنى أجب يقول سلم و

 عن الذب في حسان ليقو كان ما مثل بإنشاد نرى ال ونحن الزھري عن عيينة بن حديث من عمر قصة وأخرج الرزاق
 بالمسجد يليق ال مما وغيرھا الجاھلية أشعار تناشد في ورد األول والحديث غيره في وال المسجد في ال بأسا وأھله اإلسالم

  التوفيق وبا

  الغنم مراح دون اإلبل أعطان في الصالة كراھية باب

 بن أحمد بن محمد أنبأ قاال بالويه بن بكر وأبو الفقيه إسحاق بن ربك أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ - 4146
 عليه هللا صلى النبي رجل أتى  قال سمرة بن جابر عن ثور أبي بن جعفر عن سماك عن زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا النضر

 نعم قال الغنم مرابض في أفأصلى قال فدع شئت وإن شئت إن قال الغنم لحوم من أنتطھر هللا رسول يا فقال عنده وأنا سلم و
 عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه ال قال اإلبل مبارك في أفأصلى قال نعم قال اإلبل لحوم من أفأتطھر قال

  عمرو بن معاوية

 بن محمد جعفر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح دحيم بن جعفر أبو أنبأ هللا رحمه العلوي منصور أبو أنبأ - 4147
 موھب بن هللا عبد بن عثمان عن شيبان عن موسى بن هللا عبيد ثنا غرزة أبي بن حازم بن أحمد ثنا الكوفي دحيم بن علي

 في نصلي أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا  قال سمرة بن جابر عن ثور أبي بن جعفر عن الشعثاء أبي بن وأشعث
  موسى بن هللا عبيد عن دينار بن زكريا بن القاسم عن الصحيح في مسلم رواه اإلبل أعطان يف نصلي وال الغنم مرابض

 بن محمد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 4148
 أتيتم إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن غفلم بن هللا عبد عن الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن ھو سعيد عن بشر
  شئتم إن فيھا فصلوا الغنم أعطان على أتيتم وإذا فيھا تصلوا فال اإلبل أعطان على
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 سعيد أنبأ عون بن يعني جعفر ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا بالكوفة الشيباني دحيم بن جعفر أبو أنبأ زكريا أبو وأنبأ - 4149
  شئتم إن فيھا فصلوا الغنم مرابض في كنتم وإذا تصلوا فال اإلبل أعطان في كنتم إذا  قال أنه إال هبإسناد فذكره

 العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4150
 عبد يعني عمى حدثني سبرة بن الربيع بن العزيز عبد بن يعني حرملة ثنا كمالح عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد
 في تصلوا وال الغنم مراحات في صلوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن سبرة بن الربيع بن الملك

  اإلبل مراحات

 بن محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق نب محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أنبأ -  4151
 قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حسان بن ھشام ثنا زريع بن يزيد ثنا قاال بكر أبي بن ومحمد المنھال

 الغنم رابضم في فصلوا اإلبل وأعطان الغنم مرابض إال تجدوا فلم الصالة حضرت إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
  اإلبل أعطان في تصلوا وال

  اآلخر دون الموضعين ھذين أحد في الصالة كراھية في المعنى ذكر باب

 أنبأ المقرئ الحسن أبو وأنبأ ح شيبة أبي بن عثمان ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4152
 عن هللا عبد بن هللا عبيد عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا قاال موسى أبو ثنا بيعقو بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن
 ال فقال اإلبل مبارك في الصالة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قال عازب بن البراء عن ليلى أبي بن الرحمن عبد

  سواء حديثھما بركة فإنھا فيھا صلوا فقال الغنم مرابض في الصالة عن وسئل الشياطين من فإنھا فيھا تصلوا

 عن يونس أنبأ ھشيم ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو أنبأ - 4153
 اإلبل أعطان في تصلوا وال الغنم مرابض في صلوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مغفل بن هللا عبد عن الحسين

 النبي يذكر لم نؤمر كنا عبيد بن يونس عن زريع بن يزيد وقال عبيد بن يونس عن جماعة رواه كذا الشياطين من خلقت ھافإن
  سلم و عليه هللا صلى

 الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيرھما السراج القاسم وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأنبأ -  4154
 النبي عن مغفل بن هللا عبد عن الحسن عن كريز بن طلحة بن هللا عبيد عن محمد بن إبراھيم أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن

 وأنتم الصالة أدركتكم وإذا وبركة سكينة فإنھا فيھا فصلوا الغنم مراح في وأنتم الصالة أدركتكم إذا  قال سلم و عليه هللا صلى
 رحمه الشافعي قال بأنفھا تشمخ كيف نفرت إذا أنھا ترى أال خلقت جن من جن نھافإ فصلوا منھا فأخرجوا اإلبل أعطان في
 أنه على دليل خلقت جن من جن فإنھا اإلبل أعطان في تصلوا ال سلم و عليه هللا صلى النبي قول وفي سعيد أبي رواية في هللا
 وكذا شيطان قرب يصلي أن فكره شيطان به واد فإنه الوادي ھذا من بنا أخرجوا الصالة عن نام حين قال كما عنھا نھى إنما
 الحديث أما الشيخ قال الجنة دواب من ھي الغنم في وقال موضعھا لنجاسة ال جن من خلقت ألنھا اإلبل قرب يصلي أن كره
 سنان بن مرع ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو فأخبرناه الغنم في حديثه وأما مضى فقد الصالة عن النوم في
 هللا صلى هللا نبي أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن رباح بن الوليد عن زيد بن كثير عن حازم أبي بن ثنا كاسب بن يعقوب ثنا

 محمد بن سعيد عن إبراھيم بن مسلم ورواه الجنة دواب من فإنھا رغامھا وامسحوا الغنم مراح في صلوا قال سلم و عليه
 عن مالك بن حميد ورواه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن لمسيبا بن عن الزھري عن الزھري

  مرفوعا آخر وجه من ورويناه أصح والموقوف مرفوعا وقيل عليه موقوفا عنه هللا رضي ھريرة أبي

 سختويه ثنا حاجب بن إبراھيم بن أحمد سعيد أبو ثنا العلوي داود بن الحسين هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4155
 عنه هللا رضي ھريرة أبي عن جرير بن عمرو بن زرعة أبي عن يذكر حيان أبا سمعت قال عيينة بن إبراھيم ثنا مازيار بن
 رحمه الشافعي قال مرابضھا في وصلوا رغامھا فامسحوا الجنة دواب من الغنم إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
 له وأكره قال فيه بول وال بعر ال الذي مراحھا اسم عليه يقع الذي الموضع في أعلم وهللا يعني مراحھا في يصلي أن فأمر هللا
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 و عليه هللا صلى النبي ألن أجزأه صلى فإن سلم و عليه هللا صلى النبي لنھي قذر فيھا يكن لم وإن اإلبل أعطان في الصالة
  صالته ذلك يفسد ولم يده على لسانه برد وجد ىحت فخنقه شيطان به فمر صلى سلم

 بن مفضل ثنا بديل بن أحمد ثنا البزاز إبراھيم بن يعقوب ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أنبأ - 4156
 في يده مفض مكتوبه صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صلينا  قال سمرة بن جابر عن حرب بن سماك ثنا صالح
 وجدت حتى فخنقته يدي بين يمر أن أراد الشيطان أن إال ال قال شيء الصالة في أحدث هللا رسول يا قلنا صلى فلما الصالة
 أھل ولدان به يطيف حتى المسجد سواري من سارية إلى الرتبط سليمان أخى إليه سبقنى ما لوال هللا وأيم يدي على لسانه برد

  الدرداء أبي حديث وفي مسعود بن حديث وفي عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث في اھذ معنى مضى وقد المدينة

 أبي بن عثمان ثنا محمد بن تميم ثنا يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد وأنبأ -  4157
 في البخاري رواه بعير إلى صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن األحمر خالد أبو ثنا شيبة

 بن ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأنبأ خالد أبي عن الفضل بن صدقة عن الصحيح
 في مسلم رواه بعيره إلى قال المنيعي أن إال بمثله فذكره خالد أبو ثنا قاال شيبة أبي بن بكر أبو ثنا المنيعي وأخبرني نمير

 قرب صالة فھي اإلبل موضع في صالة يكن لم وإن وھذا نمير بن هللا عبد بن ومحمد شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح
 يفسد ولم فخنقه صالتة في الشيطان به مر ثم آخر خبر في الشيطان قرب الصالة كره كما المكان لطھارة جائزة كانت ثم اإلبل
  أعلم وهللا صالته عليه

  والعذاب الخسف موضع في الصالة كره من باب

 ويحيى لھيعة بن حدثني وھب بن أنبأ داود بن سليمان ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4158
 يؤذنه نالمؤذ فجاءه يسير وھو ببابل مر عنه هللا رضي عليا إن  الغفاري صالح أبي عن المرادي سعد بن عمار عن أزھر بن

 في أصلى أن نھانى سلم و عليه هللا صلى حبيبى إن قال فرغ فلما الصالة فأقام المؤذن أمر منھا برز فلما العصر بصالة
  ملعونة فإنھا بابل أرض في أصلى أن ونھانى المقبرة

 لھيعة وابن ازھر بن يحيى أخبرني وھب بن ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر أبو ثنا الروذباري علي أبو وأنبأ - 4159
 مكان منھا خرج فلما قال داود بن سليمان حديث بمعنى  عنه هللا رضي علي عن الغفاري صالح أبي عن شداد بن الحجاج عن
 يصل فلم ببابل الذي الخسف على بنا فمر طالب أبي بن علي مع كنا قال العامري محل أبي بن هللا عبد عن وروينا برز لما
 وھذا مرات ثالث بھا هللا خسف أرض في ألصلى كنت ما قال عنه هللا رضي علي عن الحضرمي حجر وعن أجازه حتى
 أبو حدثنا كما أعلم وهللا ھو وإنما يعد لم فيھا صلى فلو الصالة إلى يرجع لمعنى ليس مرفوعا ثبت إن فيھا الصالة عن النھي
 بن سفيان ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد
 إال ثمود أصحاب يعني القوم ھؤالء على تدخلوا ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن عيينة
  أصابھم الذي مثل يصيبكم أن أخاف فإني باكين تكونوا لم فإن باكين تكونوا أن

 إسماعيل ثنا الفضل بن عباس يعني األسفاطي ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأنبأ - 4160
 يعني القوم ھؤالء على تدخلوا ال  ألصحابه قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن مالك ثنا

 عن الصحيح في البخاري رواه أصابھم ما يصيبكم ال عليھم تدخلوا فال باكين تكونوا لم فإن باكين تكونوا أن إال المعذبين
  دينار بن هللا عبد عن آخر وجه من مسلم وأخرجه أويس أبي بن إسماعيل

 الدبري إبراھيم بن إسحاق ثنا اللخمي أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ الزوزني أحمد بن الوليد بن أحمد حامد أبو أنبأ - 4161
 ال قال بالحجر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مر لما  قال عمر بن عن سالم عن الزھري عن معمر عن الرزاق بدع عن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قنع ثم أصابھم الذي مثل يصيبكم أن باكين تكونوا أن إال أنفسھم ظلموا الذين مساكن تدخلوا
 وأخرجه الرزاق عبد عن المسندي محمد بن هللا عبد عن الصحيح في لبخاريا رواه الوادي أجاز حتى السير وأسرع رأسة
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 للصالة المقام ذلك في فدخل باكيا إال بھا المقام وكره المساكن تلك من الخروج فأحب الزھري عن يونس حديث من مسلم
  التوفيق وبا وغيرھا

   التطوع صالة فيھا تكره التي الساعات أبواب جماع

  الشمس تغرب حتى العصر وبعد الشمس تطلع حتى الفجر بعد الصالة عن النھي باب

 أبي بن ھشام ثنا الحوضي عمر أبو ثنا أيوب بن محمد أنبأ إمالء إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4162
 رسول إن  عمر عندي أرضاھمو عمر فيھم مرضيون رجال عندي شھد قال عباس بن عن العالية أبي عن قتادة عن هللا عبد
 تغرب حتى العصر وبعد تطلع أو الشمس تشرق حتى الصبح بعد صالة ال قال أو الصالة عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا

  ھشام عن آخر وجه من مسلم وأخرجه عمر أبي عن الصحيح في البخاري رواه الشمس

 قال قتادة عن شعبة عن يحيى ثنا مسدد أنبأ أيوب بن محمد أنبأ إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4163
 هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر إلى أعجبھم أناس حدثني قال عباس بن عن يحدث العالية أبا سمعت
 في البخاري رواه شمسال تغرب حتى العصر بعد الصالة وعن الشمس تطلع حتى الفجر بعد الصالة عن نھى سلم و عليه

  يحيى عن حرب بن زھير عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح

 الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أنبأ - 4164
 عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا علي بن ھيمإبرا ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح مالك أنبأ

 بعد الصالة عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن األعرج عن حبان بن يحيى بن محمد
  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه الشمس تطلع حتى الصبح بعد الصالة وعن الشمس تغرب حتى العصر

 بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المقرئ حامد أبي بن محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4165
 ھريرة أبي عن عاصم بن حفص عن الرحمن عبد بن خبيب عن عمر بن هللا عبيد عن الطنافسي عبيد بن محمد ثنا عفان
 الصالة وعن الشمس تطلع حتى الفجر بعد الصالة عن صالتين عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي
  عمر بن هللا عبيد حديث من الصحيح في أخرجاه الشمس تغرب حتى العصر بعد

 ثنا عبادة بن روح ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا آباذي المحمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أنبأ -  4166
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن قزعة عن قتادة عن هللا عبد أبي بن وھشام عروبة أبي بن سعيد
 عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ونھى المقدس وبيت محمد ومسجد إبراھيم مسجد مساجد ثالثة إلى الرحال تشد إنما  سلم

 األضحى ويوم الفطر يوم يومين صوم وعن الشمس تشرق حتى الغداة دوبع الشمس تغرب حتى العصر بعد ساعتين في صالة
 حديث من الصحيح في مسلم أخرجه محرم ذي مع إال أيام ثالثة فوق المرأة تسافر أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ونھى
 عمارة بن ويحيى لليثيا يزيد بن عطاء حديث من وأخرجاه قتادة عن شعبة حديث من البخاري وأخرجه وھشام عروبة أبي بن

  الصالتين ھاتين عن النھى في سعيد أبي عن المازني

 ح الليث ثنا قاال بكير وابن صالح أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسن أبو أنبأ - 4167
 الليث ثنا الثقفي سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو وأنبأ
  قال الغفاري بصرة أبي عن الجيشاني تميم أبي عن هللا عبد يعني ھبيرة بن عن الحضرمي نعيم بن خير عن سعد بن يعني
 فمن فضيعوھا قبلكم كان من على عرضت الصالة ھذه إن وقال بالمخمص العصر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى
 عن الصحيح في مسلم رواه قتيبة حديث لفظ النجم والشاھد الشاھد يطلع حتى بعدھا صالة وال مرتين أجره له كان عليھا حافظ
  قتيبة
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 بن محمد ثنا أبي حدثني قال أحمد بن هللا عبد ثنا حمدان بن جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 4168
 هللا رسول صحبنا لقد صالة لتصلون إنكم  قال معاوية عن يحدث أبان بن حمران سمعت قال التياح أبي عن شعبة ثنا جعفر
 بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه العصر بعد الركعتين يعني عنھا نھى ولقد يصليھا رأيناه فما سلم و عليه هللا صلى
  شعبة عن بكير بن ومحمد معاذ بن معاذ رواه وكذلك غندر جعفر بن محمد عن أبان

 التياح أبو أخبرنا شعبة ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وأنبأ -  4169
 عليه هللا صلى هللا رسول صحبت لقد صالة يصلون أقوام بال ما أال فقال عنه هللا رضي معاوية خطب  قال الجھني معبد عن
 أبا وكان شعبة عن عمر بن عثمان رواه وكذلك العصر بعد الركعتين يعني عنھا ينھى سمعناه وقد يصليھا اهرأين فما سلم و

  أعلم وهللا منھما سمعه التياح

 كان قال حجير بن ھشام عن عيينة بن سفيان ثنا سعدان ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أنبأ -  4170
 تتخذ إن عنھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى إنما  فقال اتركھما عباس بن له فقال العصر بعد ركعتين يصلي طاوس
 هللا ألن توجر أم عليھما أتعذب ندري فال العصر بعد صالة عن سلم و عليه هللا صلى النبي نھى قد إنه عباس بن قال سلما
  أمرھم من الخيرة لھم تكون أن أمرا ورسوله هللا قضى إذا مؤمنة وال لمؤمن كان ما قال تعالى

  غروبھا وعند الشمس طلوع عند الصالة عن النھى باب

 مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4171
 قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا الصفار الحسين بن علي أنبأ الحافظ علي نب الحسين علي أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح

 عند وال الشمس طلوع عند فيصلي أحدكم يتحرى ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن مالك على
  لكما عن يوسف بن هللا عبد عن البخاري ورواه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه غروبھا

 العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد وأبو الفقيه طاھر أبو أنبأ - 4172
 أن عمر بن هللا عبد عن أبيه عن عروة بن ھشام عن عياض بن أنس ثنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد
 في أخرجاه الشيطان بقرني تطلع فإنھا غروبھا وال الشمس طلوع بصالتكم تتحروا ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي

  عروة بن ھشام حديث من الصحيح

 ھشام عن يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4173
 غاب وإذا ترتفع حتى الصالة فأخروا الشمس حاجب طلع إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن أبيه عن

 بن ومحمد نمير بن حديث من مسلم وأخرجه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه تغيب حتى الصالة فأخروا الشمس حاجب
  عروة بن ھشام عن بشر

 قال وھيب ثنا إسماعيل بن موسى ثنا الھاللي الحسن بن علي ثنا انيالشيب هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4174
 أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى إنما عمر وھم قالت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن طاوس بن حدثني
 هللا رسول رأت ھاألن أعلم وهللا ذلك قالت وإنما وھيب حديث من الصحيح في مسلم أخرجه وغروبھا الشمس طلوع يتحرى
 إذا سلم و عليه هللا صلى وكان قضاء سلمة أم وعن عنھا ثبت مما وكانتا العصر بعد الركعتين صلى سلم و عليه هللا صلى
  تقدم كما وغيره عمر جھة من ثابت سلم و عليه هللا صلى النبي عن فھو النھي فأما أثبته عمال عمل

  تميل حتى الظھيرة تقوم حينو الساعتين ھاتين في الصالة عن النھى باب

 سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الفضل بن موسى بن ومحمد الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 4175
  يقول عامر بن عقبة سمعت يقول أبي سمعت اللخمي رباح بن علي بن موسى عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا األصبھاني
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 حتى بازغة الشمس تطلع حين موتانا فيھن نقبر أو فيھن نصلي أن ينھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ساعات ثالث
  تغرب حتى الغروب إلى الشمس تضيف وحين الشمس تميل حتى الظھيرة قائم يقوم وحين ترتفع

 الحرشي عمرو بن ومحمد الحسين بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4176
 الغروب وقال ينھانا قال أنه إال بمثله  فذكره أبيه عن رباح بن علي بن موسى عن وھب بن هللا عبد أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قاال
  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه تميل حتى وقال قائم يقل ولم

 الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا رهوغي المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ - 4177
 وابن قعنب بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو وأنبأ ح مالك أنبأ
 إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن يالصنابح هللا عبد عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن بكير

 فإذا قارنھا للغروب دنت فإذا فارقھا زالت فإذا قارنھا استوت إذا ثم فارقھا ارتفعت فإذا الشيطان قرن ومعھا تطلع الشمس
 بن معمر ورواه أنس بن مالك رواه كذلك الساعات تلك في الصالة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ونھى فارقھا غربت
 هللا عبد أبو وھو معمر رواية الصحيح الترمذي عيسى أبو قال الصنابحي هللا عبد أبي عن عطاء عن أسلم بن زيد عن راشد

  عسيلة بن الرحمن عبد واسمه الصنابحي

  الساعات ھذه جميع في الصالة عن النھي يجمع الذي الخبر ذكر باب

 يوسف بن أحمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي ناث العنبري طاھر أبي بن صالح أبو أنبأ - 4178
 لقى وقد عكرمة قال أمامة أبي عن كثير أبي بن ويحيى عمار أبو هللا عبد بن شداد ثنا عكرمة ثنا محمد بن النضر ثنا األزدي
 كنت  السلمي عبسة بن عمرو قال قال أمامة أبي عن وخيرا فضال عليه وأثنى الشام إلى أنسا وصحب وواثلة أمامة أبا شداد
 أخبارا يخبر بمكة برجل فسمعت قال األوثان يعبدون وھم شيء على ليسوا وأنھم ضاللة على الناس أن أظن الجاھلية في وأنا

 بمكة عليه دخلت حتى فتلطفت قومه عليه جراء مستخفيا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإذا إليه فقدمت راحلتى على فقعدت
 األوثان وكسر األرحام بصلة أرسلني قال أرسلك شيء بأي فقلت هللا أرسلني قال نبي وما فقلت نبي أنا قال أنت ما له تفقل
 إني فقلت به آمن ممن وبالل بكر أبو يومئذ ومعه قال وعبد حر قال ھذا على معك من له فقلت شيئا به يشرك ال هللا يوحد وأن

 فأتني ظھرت قد بي سمعت فإذا أھلك إلى ارجع ولكن الناس وحال حالي ترى أال ھذا يومك ذلك تستطيع ال إنك قال متبعك
 من قدم من كل وأسأل األخبار أتخبر فجعلت أھلي في وكنت المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقدم أھلي إلى فذھبت
 وقد سراع إليه الناس فقالوا المدينة قدم لذيا الرجل ھذا فعل ما فقلت المدينة أھل من يثرب أھل من نفر علي قدم حتى الناس
 بمكة أتيتني الذي ألست نعم قال أتعرفني هللا رسول يا فقلت عليه فدخلت المدينة فقدمت قال ذلك يستطيعوا فلم قتله قومه أراد
 حتى لصالةا عن أقصر ثم الصبح صالة صل قال الصالة عن أخبرني وأجھله هللا علمك عما أخبرني هللا نبي يا فقلت قال
 محضوره مشھوده فالصالة صل ثم الكفار لھا يسجد وحينئذ شيطان قرنى بين تطلع حين تطلع فإنھا ترتفع حتى الشمس تطلع
 تصلي حتى مشھودة الصالة فإن فصل الفيء أقبل فإذا جھنم تسجر حينئذ فإن الصالة عن أقصر ثم بالرمح الظل يستقل حتى

 هللا نبي يا قلت قال الكفار لھا تسجد وحينئذ شيطان قرني بين تغرب فإنھا الشمس تغرب حتى الصالة عن أقصر ثم العصر
 لحيته أطراف من وجھه خطايا خرت إال فينتثر ويستنشق فيمضمض وضوءه يقرب رجل منكم ما قال عنه حدثني فالوضوء
 رأسه خطايا خرت إال رأسه يمسح ثم اءالم مع أنامله من يديه خطايا خرت إال المرفقين إلى يديه يغسل ثم الماء مع وخياشيمه

 هللا فحمد فصلى قام ھو فإن الماء مع أنامله من رجليه خطايا خرت إال الكعبين إلى قدميه يغسل ثم الماء مع شعره أطراف من
 ھذاب عبسة بن عمرو فحدث أمه ولدته يوم كھيئته خطيئته من انصرف إال  قلبة وفرغ أھل له ھو بالذي ومجده عليه وأثنى
 ھذا يعطى واحد مقام في تقول ماذا أنظر عمرو يا أمامة أبو له فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صاحب أمامة أبا الحديث
 لو رسوله على وال هللا على أكذب أن حاجة لي وما أجلى واقترب عظمى ورق سني كبرت لقد أمامة أبا يا عمرو فقال الرجل

 سمعته قد ولكني أبدا به حدثت ما مرات سبع عد حتى ثالثا أو مرتين أو مرة إال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من أسمعه لم
 قوله عند الوضوء ذكر في زاد أنه إال محمد بن النضر عن المعقري جعفر بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه ذلك من أكثر
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 أطراف من وجھه خطايا خرت إال هللا أمره كما جھهو غسل إذا ثم الماء مع وخياشيمه وفيه وجھه خطايا خرت إال فينتثر
  أمامة أبي عن سالم أبي حديث من شاھد وله كتابنا من سقط وكأنه الماء مع لحيته

 سالم بن العباس عن مھاجر بن محمد ثنا نافع بن الربيع ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4179
 اآلخر الليل جوف قال أسمع الليل أي هللا رسول يا  قلت قال أنه السلمي عبسة بن عمرو عن أمامة بيأ عن سالم أبي عن
 فإنھا رمحين أو رمح قيس وترتفع الشمس تطلع حتى أقصر ثم الصبح تصل حتى مكتوبة مشھودة الصالة فإن شئت ما فصل
 فإن أقصر ثم ظله الرمح يعدل حتى مكتوبه مشھودة الصالة فإن شئت ما صل ثم الكفار لھا ويصلي شيطان قرني بين تطلع
 تغرب حتى أقصر ثم العصر تصلي حتى مشھوده الصالة فإن شئت ما فصل الشمس زاغت فإذا أبوابھا وتفتح تسجر جھنم

  طويال حديثا وقص قال الكفار لھا فتصلي شيطان قرني بين تغرب فإنھا الشمس

 الفرج بن أحمد عتبة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قاال عمرو أبي بن دسعي وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4180
 هللا صلى هللا رسول المعطل بن صفوان سأل قال ھريرة أبي عن المقبري عن عثمان بن الضحاك حدثني فديك أبي بن ثنا

 الصالة يكره ساعة والنھار الليل ساعات من ھل جاھل به وأنا عالم به أنت أمر عن سائلك إني هللا رسول يا  فقال سلم و عليه
 حتى متقبلة محضوره الصالة ثم شيطان قرني بين تطلع فإنھا الشمس تطلع حتى الصالة فدع الصبح صليت إذا نعم قال فيھا

 فيھا وتفتح جھنم فيھا تسجر الساعة تلك فإن الصالة فدع كالرمح رأسك على استوت فإذا كالرمح رأسك على الشمس تستوي
 الصالة دع ثم العصر تصلي حتى متقبلة محضورة فالصالة الشمس زالت فإذا األيمن جانبك عن الشمس ترتفع حتى أبوابھا
 الصالة ثم آخره في وزاد السائل يسم لم أنه إال بنحوه المقبري سعيد عن القرشي هللا عبد بن عياض ورواه الشمس تغرب حتى

  الصبح تصلي حتى متقبلة محضورة مشھودة

  سبب لھا صالة كل الساعات ھذه في يجوز وأنه بعض دون الصلوات ببعض مخصوص النھي ھذا أن البيان ذكر ابب

 أن أنس عن قتادة عن ھمام أنبأ سلمة أبو أنبأ أيوب بن محمد أنبأ إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4181
 الصالة أقم فيه فزاد ذلك بعد وحدثنا ذلك غير لھا كفارة ال ذكرھا إذا فليصلھا ةصال نسي من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  ھمام عن خالد بن ھدبة عن مسلم ورواه إسماعيل بن موسى سلمة أبي عن الصحيح في البخاري رواه لذكري

 المثنى ثنا حكام بن مروع ثنا الوراق علي بن محمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4182
 عامر بن سعيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح قتادة ثنا القصير

 أو الصالة عن أحدكم رقد إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن قتادة عن عروبة أبي بن ھو سعيد ثنا
 رسول قال قال سعيد حديث وفي المثنى حديث لفظ لذكري الصالة أقم يقول جل و عز هللا فإن ذكرھا إذا فليصلھا عنھا لغف
 الصحيح في مسلم أخرجه لذكري الصالة أقم يقول تعالى هللا فإن ذكرھا إذا فليصلھا صالة نسي من سلم و عليه هللا صلى هللا
  سعيد بن والمثنى عروبة أبي بن حديث من

 بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  4183
 آخره وفي الحديث فذكر خيبر غزوة من قفل حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ھريرة أبي عن المسيب بن عن شھاب
 رواه كذلك يقرؤھا شھاب بن وكان يونس قال للذكرى الصالة أقم قال تعالى هللا فإن ذكرھا إذا فليصلھا صالة نسي من قال
  وھب بن عن حرملة عن الصحيح في مسلم

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قالوا غيره أو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ -  4184
 الحسن بن محمد بحر أبو أنبأ له واللفظ اإلسفرائيني يحيى بن محمد بن يحيى سعيد أبو بأوأن ح قيس بن عن سفيان أنبأ الشافعي

 إبراھيم بن محمد عن األنصاري قيس بن سعيد بن سعد ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر ثنا البربھاري كوثر بن
 ھاتان ما فقال الصبح صالة بعد الفجر ركعتي صليأ وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رآني  قال سعد جد قيس عن التيمي
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 و عليه هللا صلى هللا رسول فسكت الركعتان ھاتان فھما الفجر ركعتي صليت أكن لم إني هللا رسول يا فقلت قيس يا الركعتان
  سعد عن الحديث ھذا يروي رباح أبي بن عطاء وكان سفيان قال حديثه في الحميدي زاد سلم

 ثنا الرمادي بشار بن إبراھيم حدثني تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأنبأ - 4185
 صلى النبي أبصرني  قال قھد بن قيس عن التيمي إبراھيم بن محمد عن سعيد بن يحيى أخو سعيد بن سعد ثنا عيينة بن سفيان
 نمير بن هللا عبد قاله وكذلك قھد بن قيس قال كذا سفيان قول وذكر معناه فذكر الصبح بعد الركعتين أصلي وأنا سلم و عليه هللا
  عمرو بن قيس عنه أخرى رواية في وقال عنه الروايتين إحدى في سعد عن

 هللا عبد أنبأ يحيى بن حرملة ثنا النسوي إبراھيم بن علي ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4186
 األزھر بن الرحمن وعبد عباس بن هللا عبد ان عباس بن مولى كريب عن بكر عن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن

 عن وسلھا جميعا منا السالم عليھا اقرأ  فقالوا سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة إلى أرسلوه مخرمة بن والمسور
 وكنت عباس بن قال عنھا نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغنا وقد تصليھا أنك أخبرنا إنا العصر بعد الركعتين
 رضي عائشة إلى به أرسلوني ما وبلغتھا عليھا فدخلت كريب قال عليھا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مع الناس أضرب

 سلمة أم فقالت عائشة إلى به أرسلوني ما بمثل سلمة أم إلى فردوني بقولھا فأخبرتھم إليھم فخرجت سلمة أم سل فقالت عنھا هللا
 نسوة وعندي دخل ثم العصر صلى فإنه صالھما حين أما يصليھا رأيته ثم عنھا ينھي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
 اسمعك إني هللا رسول يا سلمة أم تقول له وقولي بجنبه قومي فقلت الجارية إليه فأرسلت فصالھما األنصار من حرام بني من
 فلما عنه فاستأخرت بيده فأشار الجارية ففعلت قالت عنه فاستأخرى بيده أشار فإن تصليھما وأراك الركعتين تينھا عن تنھى

 عن فشغلوني قومھم من باإلسالم القيس عبد من أناس أتاني إنه العصر بعد الركعتين عن سألت أمية أبي بنت يا قال انصرف
  حرملة عن مسلم ورواه وھب بن عن سليمان بن يحيى عن الصحيح في بخاريال رواه ھاتان فھما الظھر بعد اللتين الركعتين

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل علي أبو ثنا ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأنبأ - 4187
 رسول رأيت ما  قالت عنھا هللا رضي سلمة أم عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور

 بيتي دخل العصر صلى فلما شيئا الظھر بعد يصل فلم فشغلوه قوم جاءه مرة إال قط العصر بعد صلى سلم و عليه هللا صلى هللا
  ركعتين فصلى

 إبراھيم بن الملك عبد ثنا الداربجردي الحسن بن علي ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأنبأ - 4188
 كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنھا هللا رضي عائشة عن ذكوان عن قيس بن األزرق عن سلمة بن حماد ثنا الجدي
 ركعتين فصلى عليھا دخل سلم و عليه هللا صلى النبي أن سلمة أم وحدثتني عنھا هللا رضي عائشة قالت الخمرة على يصلي
 األخبار ھذه اتفقت ھاتان فھما الظھر بعد ركعتين عن أشغلني ما أتاني قال تصليھا تكن لم تانالصال ھاتان قلت العصر بعد
 ثم فرضا تكن لم وأن فأغفلھا يصليھا كان لصالة قضاءا صالھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالھما ما أول أن على
  أثبتھا صالة صلى إذا وكان العصر بعد لنفسه أثبتھا سلم و عليه هللا صلى النبي

 أبو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أبو أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو بذلك أنبأ -  4189
 اللتين السجدتين عن عنھا هللا رضي عائشة سأل  أنه سلمة أبو أخبرني حرملة أبي بن محمد ثنا جعفر بن إسماعيل ثنا الربيع
 نسيھما أو عنھما شغل أنه ثم العصر قبل يصليھما كان فقالت العصر بعد يصليھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كأن

 إسماعيل عن وغيره أيوب بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه أثبتھا صالة صلى إذا وكان أثبتھما ثم العصر بعد فصالھما
  جعفر بن

 بن زكريا وأبو الفقيه الطوسي إبراھيم بن محمد بن إبراھيم إسحاق بووأ الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4190
 العباس أبو ثنا قالوا الفوارس أبي بن صادق وأبو الشاذياخي محمد بن أحمد العباس وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي

 عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن المدني الليثي عياض بن أنس ثنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد
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 الصحيحين في أخرجاه قط العصر بعد عندي ركعتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ترك ما وهللا  قالت أنھا عنھا هللا رضي
  عروة بن ھشام حديث من

 البصري زياد بن محمد نب أحمد سعيد أبو أنبأ مائة أربع سنة أمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 4191
 الزبير بن هللا عبد رأيت  قال رفيع بن العزيز عبد حدثني حميد بن عبيدة ثنا الزعفراني الصباح بن محمد بن الحسن ثنا بمكة
 إال بيتھا يدخل لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أخبرته عنھا هللا رضي عائشة أن ويخبر العصر بعد ركعتين يصلي

  الصباح بن محمد بن الحسن عن الصحيح في البخاري هروا صالھما

 بن محمد ثنا عيسى أبي بن الحسن بن علي ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4192
 هللا صلى لنبيا كأن ما قالت عنھا هللا رضي عائشة على شھدا ومسروقا األسود رأيت  قال إسحاق أبي عن شعبة ثنا عرعرة
 من مسلم وأخرجه عرعرة بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه ركعتين صلى إال العصر بعد يوم في يأتيني سلم و عليه
  شعبة عن غندر حديث

 عن مسعر عن عون بن جعفر ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا دحيم بن جعفر أبو أنبأ القاضي الحسن بن بكر أبو أنبأ -  4193
 تعالى هللا رضي المبرأة هللا حبيب حبيبة الصديق بنت الصديقة حدثتني قال مسروق عن الضحى أبي عن ثابت أبي بن حبيب
  العصر بعد الركعتين يصليھما كان  السالم و الصالة عليه أنه عنھا

 الواحد عبد ثنا نعيم أبو ثنا الحسن بن إسحاق ثنا سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو ثنا الروذباري علي أبو أنبأ -  4194
 ذھب ھو والذي فقالت العصر بعد ركعتين عن يسئلھا عليھا دخل  أنه عنھا هللا رضي عائشة عن أبي حدثني قال أيمن بن

 يصلي وكان الصالة عن ثقل حتى هللا لقي وما جل و عز هللا لقي حتى تركھما ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تعني بنفسه
 ولكن صدقت فقالت عليھما ويضرب عنھما ينھي كان عنه هللا رضي عمر أن لھا فقال جالس أو عدقا وھو صالته من كثيرا
 عنھم يخفف ما يحب وكان أمته على يثقل أن مخافة المسجد في يصليھما وال يصليھما كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه

 عن إسحاق بن عن أبي ثنا عمي ثنا سعد بن هللا عبيد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ ريالروذبا علي أبو أنبأ -  4195
 يصلي كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  حدثته أنھا عنھا هللا رضي عائشة مولى ذكوان عن عطاء بن عمرو بن محمد
 و عليه هللا صلى اختصاصه إلى أشارة مضى ما ضبع وفي ھذا ففي الوصال عن وينھي ويواصل عنھا وينھي العصر بعد
 هللا رضي عائشة عن طاوس رواية في مضى وقد سلمة أم بيت في فعل بما القضاء وقوع بعد الركعتين ھاتين باستدامة سلم
 و عليه هللا صلى رأته لما وكأنھا وغروبھا الشمس طلوع يتحرى أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى أنما قالت أنھا عنھا
 أولى بذلك اختصاصه على ذلك فحمل مضى كما وقبلھما فيھما ثابت والنھي الساعتين ھاتين على النھي حملت أثبتھما سلم
  الوقت أول في العصر صليت إذا جوازھا على دل ما سلم و عليه هللا صلى النبي عن علي عن روى وقد اعلم وهللا

 عبد ثنا سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن دسعي وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4196
 قال قال عنه هللا رضي علي عن األجدع بن وھب عن يساف بن يعني ھالل عن منصور عن سفيان ثنا مھدي بن الرحمن
 الحديث ھذا في منصور عن شعبة وقال نقية والشمس تصلوا أن إال العصر بعد تصلوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  مرتفعة والشمس

 هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وأنبأ ح شعبة ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا داود أبو ثنا داسة بن أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ -  4197
 بن وھب عن ثيحد يساف بن ھالل سمعت قال منصور عن شعبة ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن

 لفظ مرتفعة والشمس تصلوا أن إال العصر بعد تصلوا ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي علي عن األجدع
 بن ووھب ومسلم البخاري كتاب في بمخرج فليس السنن كتاب في أخرجه السجستاني داود أبو كان وأن وھذا الطيالسي حديث
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 يكون أن أولى فھو عدد حديث الشمس غروب إلى ممتد عنھا النھي في مضى وما واحد حديث وھذا شرطھما من ليس األجدع
  يوافقه ما وروي ھذا يخالف ما عنه هللا رضي علي عن روي وقد محفوظا

 ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ ففيما الظاھر في يخالفه الذي أما - 4198
  قال عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبو أخبرني قال سفيان عن حفص بن الحسين ثنا عاصم بن أسيد
  والعصر الفجر إال مكتوبة صالة كل دبر في ركعتين يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان

 بن حفص ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن نالحس أنبأ المقرئ الحسن أبو أخبرنا ففيما يوافقه الذي وأما -  4199
 ثم ركعتين العصر بنا فصلى سفر في عنه هللا رضي علي مع كنا  قال ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا عمر
 ھذه لقا ثم عنه هللا رضي علي عن الثالثة األحاديث ھذه هللا رحمه الشافعي حكى وقد ركعتين فصلى أنظر وأنا فسطاطه دخل

 من لھا سبب ال بما مخصوصا يكون ثم الخالف فيه يقع لم ما اتباع علينا فالواجب الشيخ قال بعضا بعضھا يخالف أحاديث
  اعلم وهللا وغيرھا سلمة أم بخبر النھي من مستثناه سبب لھا ما ويكون الصلوات

 عبد أن  نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أنبأ - 4200
  لوقتھما صليتا إذا الصبح وبعد العصر بعد الجنائز على يصلي كان عمر بن هللا

 وھب بن ثنا قاال وحرملة العزيز عبد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد ثنا القطان الفضل بن الحسن أبو أنبأ - 4201
 هللا صلى النبي زوج عنھا هللا رضي عائشة على عنه هللا رضي ھريرة أبي مع صلى  أنه نافع عن هأبي عن مخرمة أخبرني
 على والشمس جنازة على صلى أنه عنه هللا رضي ھريرة أبي عن مروان لبابة أبي عن وروي الصبح صلوا حين سلم و عليه

  غروبھا وعند الشمس طلوع عند منھم جماعة الجنازة على الصالة وكره الحيطان أطراف

 بن بكر أبي عن شعبة أنبأ شميل بن النضر ثنا مسعود بن سعيد ثنا المحبوبي العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4202
  تغيب حتى عليه تصلوا فال الشمس تطفل حتى عليه تصلوا لم أن يقول خديج بن رافع جنازة في عمر بن سمعت  قال حفص

 عن مالك عن بكير وابن قعنب بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن سنالح أبو وأنبأ - 4203
 فأتى المدينة أمير وطارق توفيت سلمة أم بنت زينب أن حويطب بن سفيان أبي بن الرحمن عبد مولى حرملة أبي بن محمد

 يقول عمر بن هللا عبد فسمعت حرملة أبي بن قال بالصبح يغلس طارق وكان قال بالبقيع فوضعت الصبح صالة بعد بجنازتھا
 بن وأنس األسلمي برزة أبي عن ذلك في وروي الشمس ترتفع حتى تتركوھا أن وإما اآلن جنازتكم على تصلوا أن إما  ألھلھا
 عن النھي في سلم و عليه هللا صلى النبي عن عامر بن عقبة بحديث القول ھذا إلى ذھب من بعض واحتج األنصاري مالك

  التوفيق وبا صحيح حديث وذلك الثالث الساعات في القبر وعن الصالة

 قال ح وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4204
 وھب بن هللا عبد ثنا يحيى بن حرملة ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال لھما واللفظ هللا عبد بن بكر وأبو الفقيه عمرو أبو وأخبرني
 قائد كان كعب بن هللا عبد أن مالك بن كعب بن هللا عبد بن الرحمن عبد أخبرني شھاب بن قال قال يزيد بن يونس أخبرني
 غزوة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن تخلف حين حديثه يحدث مالك بن كعب سمعت  قال عمي حين بيته من كعب
 جالس أنا فبينا بيوتنا من بيت ظھر على ليلة خمسين صباح الفجر صالة صليت ثم قال توبته في بطوله الحديث فذكر تبوك
 أوفى صارخ صوت سمعت رحبت بما األرض على وضاقت نفسي علي ضاقت قد منا جل و عز هللا ذكر التي الحال على
 صلى هللا رسول وآذن فرج جاء قد أنه وعرفت ساجدا فخررت قال أبشر مالك بن كعب يا صوته بأعلى يقول سلع جبل على
 أبي عن الصحيح في مسلم رواه الحديث وذكر يبشروننا الناس فذھب الفجر صالة صلى حين علينا هللا بتوبة سلم و عليه هللا

 الفجر صالة بعد لشكرا سجود سجد أنه ھذا ظاھر ثم وھب بن عن صالح بن أحمد عن البخاري ورواه وھب بن عن الطاھر
 معنى في وكونه لثبوته أولى وھذا عنه روي فيما عمر بن هللا عبد كرھه وقد عليه مقيس التالوة وسجود الشمس طلوع وقبل
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 سبب له وسجود صالة وكل العصر بعد لوفد عنھما شغله اللتين الركعتين قضاء في سلم و عليه هللا صلى النبي عن ثبت ما
  اعلم تعالى هللاو عليھما مقيسا يكون

  بعض دون األمكنة ببعض مخصوص النھي ھذا أن البيان ذكر باب

 أبو وأنبأ ح سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنا يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4205
 وابن الحميدي ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن رجعف بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسن
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مطعم بن جبير عن يحدث باباه بن هللا عبد سمع أنه الزبير أبو ثنا سفيان ثنا قاال قعنب
 من شاء ساعة أية وصلى البيت ابھذ طاف أحدا تمنعوا فال شيئا األمر ھذا من وليتم أن مناف عبد بني يا أو المطلب عبد بني يا
  الحميدي حديث لفظ نھار أو ليل

 ثنا الصغاني إسحاق بن محمد العباس أبو أنبأ قالوا وغيرھما إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 4206
 عليه هللا صلى هللا رسول أن مطعم بن جبير عن باباه بن هللا عبد عن الزبير أبي عن عيينة بن سفيان ثنا شيبة أبي بن بكر أبو
 ليل من شاء ساعة أي وصلى البيت بھذا طاف أحدا تمنعوا فال شيئا الناس أمر من منكم ولى من مناف عبد بني يا  قال سلم و
 من روي وقد اعلم وهللا محفوظة تكون أن أولى عيينة بن فرواية يقاومه ال إسناده في خالفه ومن إسناده عيينة بن أقام نھار أو

 مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عطاء وعن سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن مطعم بن جبير بن نافع عن أوجه
 الباب إلى فرجع سبب لھا صالة أنھا جوازھا من المعنى كان الطواف ركعتا الطواف مع المذكورة بالصالة المراد كان فأن

 تقوية في روي وقد باآلثار أشبھھما واألول المكان إلى التخصيص عاد النوافل سائر بھا ادالمر كان وأن التخصيص في األول
  اعلم وهللا نظر ثبوته في منقطع خبر الثاني الوجه

 بن ثنا المقدس ببيت الخوارزمي هللا عبد بن يوسف ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4207
 عفراء مولى حميد عن المؤمل بن هللا عبد ثنا الشافعي إدريس بن محمد ثنا مقالص بن عمران بن العزيز عبد يعني مقالص

 لم ومن عرفني فقد عرفني من قال ثم الكعبة باب بحلقة فأخذ قام أنه عنه هللا رضي ذر أبي عن مجاھد عن سعد بن قيس عن
 العصر بعد صالة ال  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول معتس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صاحب جندب فأنا يعرفني
 بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأنبأ بمكة إال بمكة إال بمكة إال الشمس تطلع حتى الصبح بعد صالة وال الشمس تغرب حتى
 هللا رضي ذر أبو علينا قدم قال سنادهبإ فذكره المؤمل بن هللا عبد ثنا سليمان بن سعيد ثنا سختويه بن علي أبو ثنا الصفار عبيد
 سالم بن سعيد ورواه بمعناه فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت األعلى بصوته نادى ثم الكعبة باب بحلقة فأخذ عنه

 افعيالش محمد بن هللا عبد رواه وكذلك سعد بن قيس يذكر لم مجاھد عن عفراء مولى حميد عن المؤمل بن هللا عبد عن القداح
 المؤمل بن هللا وعبد المؤمل بن هللا عبد افراد في يعد الحديث وھذا مجاھد عن األعرج حميد عن المؤمل بن هللا عبد عن

  إسناده وأقام حميد عن ذلك في تابعه قد طھمان بن إبراھيم أن إال ضعيف

 معاذ أنبأ بھا الھروي البغدادي شيبان بن قإسحا بن أحمد محمد أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أنبأه - 4208
 ذر أبو جاءنا قال مجاھد عن سعد بن قيس عن عفراء مولى حميد ثنا طھمان بن ھو إبراھيم ثنا يحيى بن خالد ثنا نجدة بن

 شمسال تغرب حتى العصر بعد صالة ال  ھاتين بأذني يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ثم الباب بحلقة فأخذ
 ذر أبي من سماع له يثبت ال ومجاھد بالقوي ليس األعرج حميد بمكة إال بمكة إال بمكة إال الشمس تطلع حتى الفجر بعد وال

  مجاھد عن آخر وجه من روي وقد اعلم وهللا بلدنا جاء يعني جاءنا وقوله

 اليسع حدثني الحرشي موسى بن محمد ثنا يالعصفر يونس بن محمد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أنبأ -  4209
 بحلقتي أخذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال ذر أبا أن بلغنا يقول مجاھدا سمعت قال مكة أھل من القرشي طلحة بن

 اعلم هللاو ذر أبا يدرك لم مجاھد منقطع والحديث ضعفوه قد طلحة بن اليسع بمكة إال العصر بعد صالة ال ثالثا يقول الكعبة
  ضعيف خبر األول الوجه تقوية في وروي
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 بن ھشام ثنا عاصم بن أحمد بن جعفر ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني بن محمد بن أحمد سعد أبو أنبأ - 4210
 هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن رباح أبي بن عطاء عن راشد أبي بن سعيد ثنا معاوية بن مروان ثنا عمار
 حين أي فليصل طاف من الشمس تغرب حتى العصر بعد وال الشمس تطلع حتى الفجر بعد صالة ال  سلم و عليه هللا صلى
 بما وغيره عطاء عن يحدث وھو قال حين أي فليصل طاف من متنه في وزاد سعيد عطاء عن يرويه وھذا أحمد أبو قال طاف
  عليه يتابع ال وقال التاريخ في البخاري وذكره الشيخ قال عليه يتابع ال

 ثنا قاال البغوي هللا وعبد البخاري صاحب صالح بن هللا عبد أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أنبأ -  4211
 زبيرال بن هللا عبد رأيت  قال رفيع بن العزيز عبد ثنا حميد بن عبيدة ثنا الزعفراني أحدھما قال الصباح بن محمد بن الحسن
 ركعتين يصلي الزبير بن هللا عبد رأيت صالح بن وقال ورأيت العزيز عبد وقال عبيدة قال ركعتين فيصلي الفجر بعد يطوف
 بن وقال صالھا إال بيتھا يدخل لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن حدثته عنھا هللا رضي عائشة أن ويخبر العصر بعد

  محمد بن الحسن عن الصحيح في البخاري رواه صالھما إال صالح

 أبو وأخبرنا نصر بن الحسين بن أحمد أنبأ منصور بن الحسن بن محمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4212
 ثنا المديني بن علي ثنا الحذاء نصر بن الحسين بن أحمد جعفر أبو ثنا اإلسفرائيني أحمد بن بشر أنبأ المعروف أبي بن الحسن
 ثم الصبح صالة بعد بالبيت طافوا أناسا أن  عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن عطاء عن المعلم حبيب عن زريع بن يزيد

 في البخاري رواه يصلون قاموا الصالة فيھا يكره ساعة حانت إذا حتى قعدوا عنھا هللا رضي عائشة فقالت المذكر إلى جلسوا
 قاموا الشمس طلعت إذا حتى المذكر إلى قعدوا ثم متنه في وزاد ريعز بن يزيد عن شقيق بن عمر بن الحسن عن الصحيح
  اعلم وهللا الشمس طلوع عند وكرھتھما الفجر صالة بعد الطواف ركعتي أباحت عنھا هللا رضي عائشة وكانت يصلون

 أبي بن وعطاء أنا ترأي  قال دينار بن عمرو عن وغيرھما إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 4213
  الشمس تطلع أن قبل وصلى الصبح بعد طاف عمر بن رباح

 منصور ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو وأنبأ -  4214
 بعد طاف عمر بن هللا عبد رأيت  قال رباح أبي بن عطاء سمع أنه يسار بن موسى عن حمزة بن يحيى ثنا مزاحم أبي بن

 أيضا ورواه الشيخ قال عمر بن على مكة أھل كذب نافع فقال لنافع ذلك فذكرت ركع ثم الشمس طلوع قبل الصبح صالة
 أھل من عمر بن عن رواه من عدالة يعلم لم وكأنه نافع من مقبول غير التكذيب وھذا عمر بن عن عطاء عن دينار بن عمرو
 ركعتا فكذلك الصبح وبعد العصر بعد الجنازة على الصالة يجيز عمر بن وكان يكذب وال يصدق أن ألشبه علمھا ولو مكة

 بمذھبه الئق الطواف ركعتي في عنه مكة أھل رواه فما بالصالة وغروبھا الشمس طلوع تحرى عن عنده النھي وأنما الطواف
  اعلم تعالى وهللا

 الحسن أن سعيد أبي عن الذھبي عمار عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4215
 بن رأيت  قال مليكة أبي بن عن جريج بن عن المجيد وعبد مسلم أنبأ الشافعي أنبأ وبإسناده وصليا العصر بعد طافا والحسين
  وصلى العصر بعد طاف عنه هللا رضي عباس

 سابق بن محمد أنبأ إسحاق بن محمد أنبأ األصم ھو العباس أبو أنبأ قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو لفقيها طاھر أبو أنبأ -  4216
 فصلى الشمس مغارب عند العصر بعد طاف أنه  الدرداء أبي عن باباه بن هللا عبد عن الزبير أبي عن طھمان بن إبراھيم أنبأ

 العصر بعد صالة ال تقولون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أنتم الدرداء أبا يا له فقيل الشمس غروب قبل ركعتين
 اعلم وهللا بذلك المكان تخصيص يوجب الدرداء أبي من القول وھذا كغيرھا ليست بلدة البلدة ھذه أن فقال الشمس تغرب حتى

 عن وروي فصل طفت اإذ جبير بن سعيد وقال محمد بن والقاسم طاوس عن الوقت ھذا في الطواف بعد فعلھما في وروي
  وترتفع الشمس تطلع حتى يؤخرونھا كانوا أنھم والتابعين الصحابة من جماعة
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 بن محمد أنبأ العباس بن محمد بن حمزة أنبأ ببغداد الحرفي هللا عبد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو أنبأ -  4217
 عنه هللا رضي عمر صلى  قال القارىء عبد بن الرحمن عبد عن عروة عن الزھري عن عيينة بن سفيان أنبأ المدائني عيسى
 الحميدي رواه وكذلك ركعتين صلى الشمس وطلعت طوى بذي كان فلما المدينة يريد وھو خرج ثم سبعا طاف ثم بمكة الصبح
  الرحمن عبد بن حميد عن الزھري عن والصحيح سفيان عن

 شھاب بن عن مالك أنبأ بكير بن أنبأ العبدي إبراھيم بن محمد ثنا بجيد نب عمرو أبو أنبأ قتادة بن النصر أبو وأنبأ - 4218
 بعد عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مع طاف  أنه أخبره القارىء عبد بن الرحمن عبد أن عوف بن الرحمن عبد بن حميد عن

 معمر رواه وھكذا ركعتين فسبح طوى بذي أناخ حتى فركب الشمس ير فلم نظر طوافه عمر قضى فلما بالكعبة الصبح صالة
  الزھري عن وغيره

 األعلى عبد بن يونس ثنا محمد بن الرحمن عبد ثنا الرافقى محمد بن الحسين أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 4219
 بن يونس قال المدائني رواية بمثل الحديث فذكر  القارىء عبد بن الرحمن عبد عن عروة عن الزھري عن سفيان ثنا قراءة
 الرحمن عبد عن عروة عن للزھري قوله في عيينة بن سفيان اتبع الحديث ھذا في هللا رحمه الشافعي لي قال األعلى عبد

 حميد عن الزھري عن الحديث رووا وغيرھما ويونس مالكا أن وذلك محمد بن الرحمن عبد قال الطريق لزوم يريد المجرة
   مالك رواه ما الصحيح وأن وھم سفيان ان يالشافع فأراد عمر عن القارىء الرحمن عبد بن

  أنه قال أبيه عن نجيح أبي بن عن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو أنبأ - 4220
 ثم سالشم طلعت حتى فجلس قال ال أم أيصلي يصنع كيف اآلن انظروا فقلنا الصبح بعد فطاف الخدري سعيد أبو علينا قدم

  صلى

 وأبو الحوضي ثنا محمد بن الملك عبد ثنا الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ ببغداد المقرئ أحمد بن علي الحسن أبو أنبأ -  4221
 العصر بعد بالبيت يطوف كان أنه  عفراء بن معاذ جده عن الرحمن عبد بن نصر عن إبراھيم بن سعد عن شعبة ثنا قاال الوليد
 بعد الصالة عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن قال تصلي ال لك ما قريش من رجل معاذ له فقال يصلي فال

 معاذ مع طاف أنه جده عن فقال شعبة عن داود أبو ورواه تطلع حتى الصبح وبعد الشمس تغرب حتى العصر بعد الصالتين
  التوفيق وبا إليه لصار بلغه ولو التخصيص يبلغه لم أنه على محموال يكون وھكذا عفراء بن

   األمأم يخرج أن إلى يتنفل أن الجمعة حضر لمن فيجوز بعض دون األيام ببعض مخصوص النھي ھذا أن البيان ذكر باب

 قاال النضر وأبو عمر بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 4222
 من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن سلمان عن األنصاري وديعة بن عن أبيه عن المقبري عيدس عن ذئب أبي بن ثنا

 خرج فإذا له بدا ما فصلى الجمعة إلى راح ثم طيبه أو بيته دھن من ومس طھره من استطاع ما وتطھر الجمعة يوم اغتسل
  ذئب أبي بن عن آدم عن الصحيح في البخاري رواه األخرى الجمعة وبين بينه ما له غفر وأنصت استمع األمأم

 ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الدقاق أحمد بن عثمان ثنا ببغداد الھاشمي إبراھيم بن هللا عبد بن علي الحسن أبو أنبأ - 4223
 أنه  سلم و يهعل هللا صلى النبي عن قتادة أبي عن الخليل أبي عن مجاھد عن ليث ثنا الكرماني حسان ثنا مھدي بن إبراھيم
 بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ الجمعة يوم إال يوم كل تسجر جھنم ألن الجمعة يوم إال النھار نصف يصلي أن كره
 أبا يلق لم الخليل أبو مرسل ھذا داود أبو قال ومعناه بإسناده فذكره إبراھيم بن حسان ثنا عيسى بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة
  ضعيفة أسانيدھا كانت وأن شواھد وله الشيخ لقا قتادة

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ ما منھا - 4224
 و عليه هللا لىص هللا رسول أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المقبري سعيد عن هللا عبد بن إسحاق عن محمد بن إبراھيم
  الجمعة يوم إال الشمس تزول حتى النھار نصف الصالة عن نھى سلم
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 أبو ثنا كريب أبو ثنا يحيى بن محمد ثنا األصبھاني الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأنبأ -  4225
 و عليه هللا صلى النبي قال قال عنه هللا رضي ھريرة بيأ عن سعيد عن هللا عبد له يقال المدينة أھل من شيخ عن األحمر خالد
 عبسة بن وعمرو الخدري سعيد أبي عن ذلك في وروي الجمعة يوم إال يوم كل النھار انتصف إذا الصالة يعني تحرم  سلم
 خروج إلى ةالصال في رغب ثم الجمعة إلى التبكير استحب سلم و عليه هللا صلى النبي أن على واالعتماد مرفوعا عمر وابن
  الجمعة كتاب في تعالى هللا شاء إن نذكرھا استثناء وال تخصيص غير من األمأم

 ثنا سيار ثنا أبان بن الخضر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4226
 عن ذلك في الرخصة وروينا الجمعة يوم تسجر ال جھنم أن  كله صالة الجمعة يوم يقول الحسن سمعت قال غالب بن بشر

  ومكحول طاوس

   بالفرض بادر ثم الفجر ركعتي إال الفجر بعد يصل لم من باب

 ثنا معين بن يحيى ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  4227
 هللا رسول كان قالت  أنھا عنھا هللا رضي حفصة عن عمر بن عن يحدث نافعا سمعت قال محمد نب زيد عن شعبة ثنا غندر
 عن الحكم بن هللا عبد بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه خفيفتين ركعتين إال يصلي ال الفجر طلع إذا سلم و عليه هللا صلى
  غندر

 عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4228
 حدثني قال عباس البن مولى علقمة أبي عن الحصين بن أيوب عن موسى بن قدامة عن بالل بن سليمان أخبرني وھب بن هللا

 كم يسار يا قال عمرو نب هللا عبد فحصبني كثيرة صالة فصليت الفجر بعد أصلي قمت  قال عمر بن هللا لعبد مولى يسار
 فتغيظ الصالة ھذه نصلى ونحن علينا خرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن دريت ال هللا عبد فقال أدري ال قلت قال صليت
 عن وھب بن هللا عبد إسناده أقام الفجر ركعتي إال الفجر طلوع بعد صالة ال غائبكم شاھدكم ليبلغ قال ثم شديدا تغيظا علينا

 وھيب رواه فقد وھب بن رواية والصحيح إسناده في فخلط بالل بن سليمان عن أويس أبي بن بكر أبو ورواه بالل بن سليمان
  نحوه عمر بن مولى يسار عن عباس بن مولى علقمة عن التميمي حصين بن أيوب عن قدامة عن خالد بن

 عبد بن العالء ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو أنبأ يالطوس أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4229
 بن قدامة عن الدراوردي محمد بن العزيز عبد ورواه قدامة عن األسود بن حميد رواه وكذلك معناه  فذكر وھيب ثنا الجبار
 ال الق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن عمر بن مولى يسار عن علقمة أبي عن الحصين بن محمد عن موسى
  ركعتين إال الفجر بعد صالة

 ثنا سعيد بن قتيبة أنبأ حازم بن أحمد ثنا دحيم بن جعفر أبو أنبأ بالكوفة جناح بن نذير بن جناح محمد أبو أنبأ - 4230
 عباس بن مولى علقمة أبي عن حنظلة بني من رجل أخبرني موسى بن قدامة أنبأ عمر بن عثمان ورواه فذكره  الدراوردي

 بنحوه عمر بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن ثنا األصم ھو العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ وھب بن حديث معنىب فذكر
  به يحتج ال من إسناده في كان وأن العاص بن عمرو بن هللا عبد حديث من شاھد وله

 قال نصر بن بحر ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرناه - 4231
 أن العاص بن عمرو بن هللا عبد عن الحبلي الرحمن عبد أبي عن أنعم بن زياد بن الرحمن عبد أخبرك وھب بن على قرئ
  الفجر ركعتي إال الفجر طلوع بعد صالة ال  يقول كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 الحسين ثنا عاصم بن اسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4232
 هللا رسول قال قال عنه هللا رضي عمرو بن هللا عبد عن يزيد بن هللا عبد عن زياد بن الرحمن عبد عن سفيان ثنا حفص بن

 بن جعفر ورواه الحبلي الرحمن عبد أبو ھو يزيد بن هللا بدع الفجر ركعتي إال الفجر طلوع بعد صالة ال  سلم و عليه هللا صلى
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 أنبأ ركعتين إال الفجر يصلي أن بعد صالة ال قال عمرو بن هللا عبد عن يزيد بن هللا عبد عن زياد بن الرحمن عبد عن عون
 أنبأ عون بن جعفر أنبأ راءالف الوھاب عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو
 أن إال غيره من احفظ والثوري والوقف المتن في وھب وابن الثوري رواية بخالف وھو موقوفا فذكره زياد بن الرحمن عبد
  مرسال المسيب بن حديث من شاھد وله به محتج غير األفريقي الرحمن عبد

 بن الحسين ثنا عاصم بن اسيد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا القا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4233
 النداء بعد صالة ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال المسيب بن سعيد عن حرملة بن الرحمن عبد ثنا سفيان ثنا حفص
  وصله يصح وال فيه ھريرة أبي بذكر موصوال وروي الفجر يعني سجدتين إال

 ثنا نعيم أبو ثنا زرعة أبو ثنا الداركي محمد بن الحسن ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن كرب أبو أنبأ - 4234
 الركوع فيھا يكثر ركعتين من أكثر الفجر طلوع بعد يصلي رجال رأى أنه  المسيب بن سعيد عن رباح أبي عن سفيان

  السنة خالف على يعذبك ولكن ال لقا الصالة على هللا يعذبني محمد أبا يا فقال فنھاه والسجود

  رمضان شھر وقيام التطوع صالة أبواب جماع

  تطوع الوتر وأن خمس من أكثر الصلوات من والليلة اليوم في فرض ال أن البيان ذكر باب

 في عليه ةقراء الصفار محمد بن إسماعيل على أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أنبأ - 4235
 عن سھيل أبي عن جعفر بن إسماعيل ثنا رشيد بن داود ثنا المنادي هللا عبيد بن محمد ثنا مائة وثلث وثالثين سبع سنة المحرم
 ما أخبرني هللا رسول يا فقال الرأس ثائر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاء أعرابيا أن  هللا عبيد بن طلحة عن أبيه

 صيام قال الصيام من على هللا افترض ما أخبرني فقال شيئا تطوع أن إال الخمس الصلوات قال الصالة نم على هللا افترض
 بشرائع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأخبره قال الزكاة من على هللا افترض ما أخبرني فقال شيئا تطوع أن إال رمضان
 وأبيه افلح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال شيئا على هللا فرض مما أنقص وال شيئا أتطوع ال أكرمك والذي فقال اإلسالم

 أن وأبيه الجنة ودخل قال أنه إال جعفر بن إسماعيل عن قتيبة عن الصحيح في أخرجاه صدق أن وهللا الجنة دخل صدق أن
  صدق

 علي بن نصر ثنا زياد بن محمد بن نالحسي ثنا العدل يوسف بن يعقوب بن الحسن أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأه - 4236
 الصلوات  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن ھشام ثنا األعلى عبد ثنا الجھضمي
  علي بن نصر عن الصحيح في مسلم رواه بينھن لما كفارات الجمعة إلى والجمعة الخمس

 وأنبأ ح مالك عن مسلمة بن هللا عبد ثنا خزيمة بن السري ثنا يعقوب بن محمد هللا بدع أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4237
 أنه أبيه عن سھيل أبي عن أنس بن مالك عن سعيد بن قتيبة ثنا سفيان بن الحسن ثنا هللا عبد بن بكر أبو أخبرني هللا عبد أبو
 وال صوته دوي تسمع الرأس ثائر نجد أھل من سلم و يهعل هللا صلى هللا رسول إلى رجل جاء  يقول هللا عبيد بن طلحة سمع
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال اإلسالم عن يسأل ھو فإذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من دنا حتى يقول ما نفقه

 إال ال قال رهغي على ھل فقال رمضان شھر وصيام تطوع أن إال ال قال غيرھن على ھل فقال والليلة اليوم في صلوات خمس
 يقول وھو الرجل فادبر تطوع أن إال ال قال غيرھا على ھل فقال الزكاة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له وذكر تطوع أن
 في البخاري رواه قتيبة حديث لفظ صدق أن افلح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال منه أنقص وال ھذا على ازيد ال وهللا

  قتيبة عن مسلم ورواه مالك عن أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح

 ثنا الربيع أبو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أنبأ - 4238
  قال لمس و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العالء أنبأ جعفر بن إسماعيل
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 عن وغيره قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه الكبائر تغش لم ما بينھن لما كفارات الجمعة إلى والجمعة الخمس الصلوات
  إسماعيل

 بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ العدل المھرجاني الحسن بن هللا عبد أحمد أبو وأنبأ -  4239
 كنانة بني من رجال أن محيريز بن عن حبان بن يحيى بن محمد عن األنصاري قيس بن سعيد بن يحيى عن مالك ثنا بكير
 الصامت بن عبادة إلى فرحت المخدجي قال واجب الوتر أن يقول محمد أبا يدعى بالشام رجال سمع المخدجي يدعى

 عليه هللا صلى هللا رسول سمعت محمد أبو ذبك عبادة فقال محمد أبو قال بالذي فأخبرته المسجد إلى رائح وھو له فاعترضت
 أن عھد هللا عند له كان بحقھن استخفافا شيئا منھن يضيع لم بھن جاء فمن العباد على هللا كتبھن صلوات خمس  يقول سلم و

  الجنة أدخله شاء وأن عذبه شاء إن عھد هللا عند له فليس بھن يأت لم ومن الجنة يدخله

 الليث ثنا يحيى ثنا ملحان بن إبراھيم بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأنبأ - 4240
 من رجال لقي مدلج بني من ثم كنانة بني من رجال أن  محيريز بن عن حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن

 ذلك له فذكرت عنه هللا رضي الصامت بن عبادة فلقيت لكنانيا قال واجب أنه فقال الوتر عن فسأله محمد أبو له يقال األنصار
 لم بھن اتى من العباد على هللا فرضھن صلوات خمس يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت محمد أبو كذب فقال
  رحمه شاء وإن عذبه شاء إن عھد هللا عند له فليس بھن يأت لم ومن الجنة يدخله أن هللا على عھد له كان منھن شيئا يضيع

 عبد ثنا حمران بن هللا عبد ثنا القزاز سنان بن محمد ثنا أمالء يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4241
  أنه البخاري عمرة أبي بن الرحمن عبد عن الحكم بن هللا عبد بن جعفر أبي حدثني قال الحكم بن هللا عبد بن جعفر بن الحميد
 من والمسلمون سلم و عليه هللا صلى النبي به عمل جميل حسن أمر فقال الوتر عن عنه هللا رضي الصامت بن بادةع سأل
  بواجب وليس بعده

 أحمد أبو أنبأ اسمع وأنا جعفر بن يحيى على قرئ قال الفقيه سليمان بن أحمد أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ - 4242
 ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن بوأ وأنبأ ح سفيان ثنا الزبيري
 ليس الوتر ھذا أن  قال عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن جميعا زھير أنبأ مرزوق بن عمرو
 الوتر الثوري رواية وفي زھير حديث لفظ لوترا يحب وتر هللا أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من حسنة سنة ولكنه بحتم
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنھا سنة ولكنه بحتم ليس

 عن عوانة أبي عن عون بن عمرو ثنا عيسى بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأنبأ - 4243
 هللا رسول سنھا سنة ولكنه المكتوبة كالصالة بحتم ليس الوتر  قال عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي

  الوتر يحب وتر تعالى هللا فأن القرآن أھل يا أوتروا فقال سلم و عليه هللا صلى

 عبد بن عمر ثنا عثمان أنبأ حازم بن أحمد ثنا دحيم بن جعفر أبو أنبأ بالكوفة جناح بن نذير بن جناح محمد أبو أنبأ - 4244
 بن عمر وھو األبار حفص أبو ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ ح الرحمن

 يحب وتر هللا إن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن عبيدة أبي عن مرة بن عمرو عن األعمش عن الرحمن عبد
  ألصحابك وال لك ليس قال تقول ما أعرأبي فقال روايته في اودد أبو وزاد القرآن أھل يا فأوتروا الوتر

 أحمد بن هللا عبد ثنا دعلج بن أحمد بن دعلج محمد أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي وأنبأ -  4245
 مسعود بن هللا عبد عن يدةعب أبي عن مرة بن عمرو عن سنان أبي عن الرازي يعني مھران ثنا معين بن يحيى ثنا حنبل بن

 سلم و عليه هللا صلى النبي يقول ما أعرابي قال القرآن أھل يا اوتروا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي
  فأرسله مرة بن عمرو عن الثوري سفيان ورواه أھله من لست فقال
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 الحسين ثنا عاصم بن أسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4246
 أن القرآن أصحاب يا  أوتروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عبيدة أبي عن مرة بن عمرو عن سفيان عن حفص بن
 جماعة رواه ھكذا ألصحابك وال كل ليس فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يقول ما أعرأبي فقال الوتر يحب وتر تعالى هللا
 أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد عن وروي عمرو عن رجل عن سمعه أنما عمرو من الثوري يسمعه لم ويقال الثوري عن
  أباه يدرك لم عبيدة أبا ألن منقطع فيه مسعود بن هللا عبد ذكر مع والحديث بمحفوظ وليس هللا عبد فيه فذكر الثوري عن رواد

 قتادة عن شعبة أنبأ الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو أنبأ الشريحي الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو الشيخ أنبأ -  4247
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وضحى عليك وليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أوتر  يقول المسيب بن سعيد سمعت قال

 قال أنما قال الوتر غير نعرف ما ھذا فقلت قتادة وقال عليك وليس الظھر قبل لىوص عليك وليس الضحى وصلى عليك وليس
  الوتر يحب وتر تعالى هللا فأن اوتروا القرآن أھل يا

 هللا عبد وأبو الھاشمي إبراھيم بن هللا عبد بن علي الحسين وأبو بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أنبأ -  4248
 الكلبي جناب أبو ثنا بدر أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو ثنا قالوا الغضائري نالحس بن الحسين

 والوتر النحر تطوع لكم وھن فرائض على ھن ثالث  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن عكرمة عن
  بالتدليس ويرميه يصدقه ھارون بن يزيد وكان ضعيف حية أبي بن يحيى اسمه الكلبي جناب أبو الضحى وركعتا

  الوتر صالة تأكيد باب

 سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الفضل بن موسى بن ومحمد الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ -  4249
 عن مرة أبي بن هللا عبد عن راشد بن هللا عبد عن حبيب أبي بن يزيد عن سعد بن والليث لھيعة بن أنبأ وھب بن هللا عبد ثنا

 خير ھي بصالة أمركم قد جل و عز هللا إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال أنه العدوي حذافة بن خارجة
 عن يسار بن إسحاق بن محمد ورواه مرتين الوتر الوتر الفجر طلوع إلى العشاء صالة بين ما لكم وھي النعم حمر من لكم
 ثنا التنوخي عثمان بن سعد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ مرة بن هللا عبد فقال حبيب أبي بن ديزي
  معناه فذكر إسحاق بن محمد ثنا خالد بن أحمد

 يزيد عن إسحاق بن محمد أنبأ ھارون بن يزيد ثنا عمار بن سھيل ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 4250
 هللا رسول علينا خرج  قال العدوي حذافة بن خارجة عن مرة بن هللا عبد عن الزوفي راشد بن هللا عبد عن حبيب أبي بن

 رسول يا ھي ما قلنا النعم حمر من لكم خير ھي بصالة هللا أمركم لقد فقال الصبح صالة إلى يوم ذات سلم و عليه هللا صلى
 يسار بن إسحاق بن محمد قال الزوفي يقل لم أنه إال ھارون بن يزيد حديث لفظ الفجر طلوع إلى العشاء بين افيم الوتر قال هللا
 ال قال البخاري إسماعيل بن محمد عن فارس بن أحمد أبو ثنا األصبھاني إبراھيم أنبأ الفارسي بكر أبو وأنبأ مرة بن هللا عبد

 ركعتي في ھذا مثل روي وقد تعالى هللا رحمه الشيخ قال بعض من بعضھم سماع الحديث ھذا إلسناد يعني إلسناده يعرف
 عمر ثنا كتابه أصل من ببخارى الكشاني جناح بن أحمد الحسن أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ ھذا من أصح بإسناد الفجر
 أبي بن يحيى عن سالم بن معاوية اثن الدمشقي محمد بن مروان ثنا بدمشق الخالل الوليد بن العباس ثنا بجير بن محمد بن

 إلى صالة زادكم جل و عز هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن العبدي نضرة أبي عن كثير
 ھذا معين بن يحيى لي قال الوليد بن العباس قال الفجر صالة قبل الركعتان وھي أال النعم حمر من لكم خير ھي صالتكم
 مسنده حديثه يكتب لم ومن الحديث صدوق وھو الشام أھل محدث سالم بن ومعاوية سالم بن معاوية حديث من غريب حديث

 إليه لرحلت بجير بن إلى أرحل أن أمكنني لو قال أنه خزيمة بن إسحاق بن محمد عن وبلغني حديث بصاحب فليس ومنقطعه
 بن سمعت يقول أبي سمعت يقول عثمان أبي بن بكر أبي بن سعيد اأب سمعت قال الحافظ هللا عبد أبو أنبأ الحديث ھذا في

  بجير بن عن الحديث ھذا له حكايته في فذكره يقول خزيمة

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الصيدالني بن الفوارس أبي بن محمد صادق وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4251
 هللا رسول قال قال أبيه عن بريدة بن عن العتكي هللا عبد بن هللا عبيد المنيب أبو ثنا بابالح بن زيد ثنا طالب أبي بن يحيى
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 يقول حماد بن سمعت قال عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أنبأ منا فليس يوتر لم فمن حق الوتر  سلم و عليه هللا صلى
 ال عندي وھو أحمد أبو قال مناكير عنده الحباب بن زيد منه سمع دةبري بن عن المنيب أبو هللا عبد بن هللا عبيد البخاري قال
   أعلم وهللا يوثقه أيضا معين بن يحيى وكان به بأس

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4252
  التطوع أشرف من وھو تطوع الوتر قال  الشعبي عن السفر أبي بن هللا عبد عن شعبة عن عامر بن سعيد ثنا

 بن محمد العباس أبو ثنا قاال الصيدالني أحمد بن محمد صادق وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ الفجر ركعتي تأكيد باب -  4253
 من شيء أو الفجر ركعتا أواجبة لعطاء قلت  قال جريج بن عن النبيل عاصم أبو ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب
 كان ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا هللا رضي عائشة عن عمير بن عبيد عن حدثني ثم علمت أوما فقال التطوع
  النوافل من الفجر أو الصبح ركعتي على منه أدوم شيء على

 بن عبيد عن عطاء حدثني جريج بن عن يحيى ثنا مسدد ناث داود أبو أنبأ بكر بن محمد ثنا الروذباري علي أبو وأنبأ - 4254
 على منه معاھدة أشد النوافل من شيء على يكن لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عمير

 القطان يىيح عن كالھما حرب بن زھير عن مسلم ورواه عمرو بن بيان عن الصحيح في البخاري رواه الصبح قبل ركعتين
 أبو ثنا مسدد ثنا قاال عمرو بن وعثمان الخليل بن زياد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أنبأ

 بن سعد عن أوفي أبي بن يعني زرارة عن قتادة عن عوانة أبو ثنا عبيد بن محمد ثنا الحنائي زكريا أبو وحدثنا قال ح عوانة
 مسدد رواية وفي فيھا وما الدنيا من خير الفجر ركعتا قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھا هللا يرض عائشة عن ھشام
  حساب بن عبيد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه مثله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت

 عن التيمي سليمان عن محمد بن أسباط ثنا ألزھرا أبو ثنا الدقاق دلويه بن أحمد بن محمد أنبأ العلوي الحسن أبو أنبأ - 4255
 الفجر ركعتا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن سعد عن أوفي أبي بن زرارة عن قتادة
  فيھا وما الدنيا من خير

 قتادة عن عوانة أبو ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس أنبأ جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وأخبرنا -  4256
 أبيه عن سليمان بن المعتمر رواه قال النعم حمر من إلي أحب لھما الفجر ركعتي في  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن وقال
 ثنا سلمة بن أحمد ناث إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ فيھا وما الدنيا من إلي أحب لھما الفجر ركعتي في وقال
  المعتمر عن حبيب بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه فذكره قتادة ثنا أبي قال قال المعتمر ثنا الباھلي خلف بن يحيى

 أبي بن سعيد عن المقرئ الرحمن عبد أبو ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4257
 صلى هللا رسول صلى  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن سلمة أبي عن مالك بن عراك عن ربيعة بن عفرج حدثني قال أيوب
 البخاري رواه أبدا يدعھما يكن ولم الندائين بين وركعتين جالسا وركعتين قائما ركعات ثمان صلى ثم العشاء سلم و عليه هللا
 المغيرة أبو ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد كرب أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ المقرئ عن الصحيح في

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى أنه حدثه أنه بالل عن الكندي زياد بن هللا عبد زياد أبو حدثني العالء بن هللا عبد حدثني
 وتابع بالصالة فآذنه بالل فأقام قال جدا فأصبح الصبح فضحه حتى عنه سألته بأمر بالال عائشة فشغلت الغداة بصالة يؤذنه
 أصبح حتى عنه سألته بأمر شغلته عائشة أن فأخبره بالناس صلى خرج فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يخرج فلم آذانه
 امم أكثر أصبحت لو قال جدا أصبحت إنك هللا رسول يا فقال الفجر ركعتي ركعت كنت إني فقال بالخروج عليه أبطأ وأنه جدا

 ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن وروي وأجملتھما وأحسنتھما لركعتھما أصبحت
  داود أبي بكتاب النسخ بعض في وھو الخيل طردتكم وإن تدعوھما
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  ركعات عشر إنھا الفرائض اتباع ھي التي النوافل في الوارد الخبر ذكر باب

 بن يحيى ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي حسنال أبو أنبأ - 4258
 حفظت  قال عمر بن عن نافع عن أيوب عن حماد ثنا حرب بن سليمان ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا قاال القاضي منصور

 بعد وركعتين بيته في المغرب بعد وركعتين بعدھا عتينورك الظھر قبل ركعتين ركعات عشر سلم و عليه هللا صلى النبي من
 حفصة وحدثتني أحدا فيھا سلم و عليه هللا صلى النبي علي يدخل ال ساعة وكانت الصبح صالة قبل وركعتين بيته في العشاء
  حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه ركعتين صلى الفجر وطلع المؤذن أذن إذا كان أنه

 أبو وأنبأ ح يحيى ثنا مسدد ثنا قاال أيوب بن ومحمد المثنى أبو أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أأنب - 4259
 هللا عبد أبو وأنبأ ح سعيد بن يحيى ثنا خيثمة أبو ثنا البغوي القاسم أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أخبرني األديب عمرو
 بن عن نافع أخبرني هللا عبيد ثنا يحيى ثنا بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ له واللفظ الحافظ
 سجدتين المغرب وبعد سجدتين وبعدھا سجدتين الظھر قبل سلم و عليه هللا صلى النبي مع صليت  قال عنه هللا رضي عمر
 هللا صلى هللا رسول أن حفصة وحدثتني بيته ففي ةوالجمع والعشاء المغرب فأما سجدتين الجمعة وبعد سجدتين العشاء وبعد
 هللا صلى النبي على فيھا أدخل ال ساعة وكانت الفجر يصلي أن قبل الفجر طلع إذا خفيفتين سجدتين يصلي كان سلم و عليه
  وغيره حرب بن زھير خيثمة أبي عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه

  أربعا الظھر قبل فجعل ركعة عشرة نتاث ھي قال من باب

 علي أبو وأنبأ ح ھشيم أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4260
 خالد ثنا زريع بن يزيد ثنا مسدد وثنا قال خالد أنبأ ھشيم ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري

 فقالت التطوع من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة عن عنھا هللا رضي عائشة سألت  قال شقيق بن هللا عبد عن المعني
 المغرب بالناس يصلي وكان ركعتين فيصلي بيتي إلى يرجع ثم بالناس فيصلي يخرج ثم بيتي في أربعا الظھر قبل يصلي كان
 ركعات تسع الليل من يصلي وكان ركعتين فيصلي بيتي يدخل ثم العشاء بھم يصلي وكان ركعتين ليفيص بيتي إلى يرجع ثم

 ركع قاعد وھو قرأ وإذا قائم وھو وسجد ركع قائم وھو قرأ فإذا جالسا طويال وليال قائما طويال ليال يصلي وكان الوتر فيھن
 في مسلم ورواه داود أبي حديث لفظ الفجر صالة بالناس يفيصل يخرج ثم ركعتين صلى الفجر طلع إذا وكان قاعد وھو وسجد

  يحيى بن يحيى عن الصحيح

 أخبرني شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أنبأ - 4261
 قبل أربعا يدع ال سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن المنتشر بن محمد بن إبراھيم
 يحيى ثنا مسدد ثنا أيوب بن محمد ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ الفجر صالة قبل وركعتين الظھر
 عن الصحيح في لبخاريا رواه الغداة صالة قبل وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن قال أنه إال بنحوه فذكره شعبة عن
  مسدد

 بن النعمان عن الحجاج بن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو حدثنا - 4262
 بن عثمان بن أحمد الحسين أبو أنبأ قاال ببغداد الصقر بن علي بن طلحة القاسم وأبو بنيسابور الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح سالم
 أوس بن عمرو سمعت قال سالم بن النعمان عن شعبة ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا السمسار ماھان بن محمد ثنا اآلدمي يحيى
 يوم كل ركعة عشرة اثنتي صلى من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت حبيبه أم عن سفيان أبي بن عنبسة عن يحدث
 سمع أوس بن عمرو سمع الطيالسي داود أبي حديث وفي الرحمن عبد حديث لفظ الجنة في بيتا له هللا بنى فريضة غير تطوعا
 سوى وليلة يوم في ركعه عشرة ثنتي صلى من قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن حبيبة أم عن يحدث سفيان أبي بن عنبسة
 ما عمرو قال بعد تركتھن ما عنبسة قال بعد تركتھن ما عنھا هللا رضي حبيبة أم قالت الجنة في بيتا له هللا بنى المكتوبة
  شعبة عن وغيره غندر حديث من الصحيح في مسلم أخرجه بعد أدعھن أن أكاد ما وأنا النعمان قال بعد تركتھن
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 يحيى ثنا اآلملي حماد بن هللا عبد ثنا سھل بن حمدويه بن محمد أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أنبأ - 4263
 فليح ثنا محمد بن يونس ثنا األزھر أبو ثنا الخشاب بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأنبأ ح سليمان بن فليح ثنا صالح نب

 هللا صلى النبي زوج حبيبة أم عن سفيان أبي بن عنبسة عن رافع بن المسيب عن إسحاق أبي عن صالح أبي بن سھيل عن
 الظھر قبل أربعا الجنة في بيتا له هللا بنى ركعة عشرة ثنتي صلى من  سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول قال قالت سلم و عليه

  الصبح قبل واثنتين المغرب بعد واثنتين العصر قبل واثنتين بعدھا واثنتين

  أربعا وبعدھا أربعا الظھر قبل جعل من باب

 بن محمد بكر أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4264
 حبيبة أم عن عنبسة عن مكحول عن النعمان أخبرني قال حميد بن الھيثم ثنا التنيسي يوسف بن هللا عبد ثنا الصغاني إسحاق
 على حرم بعدھا بعوأر الظھر صالة قبل ركعات أربع على حافظ من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أخبرته أنھا
 محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الفوائد في الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ مثله مكحول عن موسى بن سليمان ورواه جھنم
 ھذا ما فقيل جزعه إشتد سفيان أبي بن عنبسة حضر لما قال عطية بن حسان عن األوزاعي ثنا عبادة بن روح ثنا إسحاق بن

 الظھر قبل أربعا صلى من يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت تقول أخته يعني حبيبة أم سمعت يإن أما قال الجزع
  سمعتھا منذ تركتھن فما النار على لحمه هللا حرم بعدھا وأربعا

 هللا عبيد بن دمحم ثنا العباس أبو ثنا قاال األوزاعي حديث في السوسي هللا عبد وأبو الزيادات في هللا عبد أبو به وأنبأ - 4265
  بمثله  فذكره عبادة بن روح ثنا المنادي

  ركعتين العصر قبل جعل من باب

 ح الليث ثنا سعد بن الليث بن شعيب ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4266
 إسحاق أبي عن عجالن بن محمد عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا احدالو عبد بن عبيد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو وأنبأ قال

 رسول عن سلم و عليه هللا صلى النبي زوج حبيبة أم أخته عن سفيان أبي بن عنبسة عن الثقفي أوس بن عمرو عن الھمداني
 وركعتين الظھر قبل ركعات بعأر الجنة في بيتا له هللا بنى يوم في ركعة عشرة ثنتي صلى من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا
  الصبح قبل وركعتين المغرب بعد وركعتين العصر قبل وركعتين الظھر بعد

  ركعات أربع العصر قبل جعل من باب

 أبو ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أنبأ -  4267
 قبل صلى إمرأ هللا رحم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن جده عن أبيه عن ثنىالم بن محمد إبراھيم
 بن أحمد ثنا السجستاني ھو داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ كتابي في وجدته كذا أربعا العصر
 أبو وھو الصحيح ھو ھذا بمثله فذكره عمر بن عن المثنى أبو جدي حدثني القرشي مھران بن محمد ثنا داود أبو ثنا إبراھيم
 أبي بن وھو المثنى بن محمد ويقال القرشي مھران بن مسلم جده سمع القرشي مھران بن مسلم بن إبراھيم بن محمد إبراھيم
 هللا عبد بن إبراھيم أنبأ يالفارس إبراھيم بن محمد بذلك أنبأ التاريخ في البخاري ذكره المثنى أبو مسلم كنية ألن المثنى

 أعلم وهللا خطأ أراه أبيه عن األول اإلسناد في القائل وقول الشيخ قال إسماعيل بن محمد عن فارس بن أحمد أبو ثنا األصبھاني
  وغيره شبيب بن سلمة منھم أبيه ذكر دون داود أبي عن جماعة رواه

 سمعت قال إسحاق أبو ثنا زھير ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ناث جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أنبأ - 4268
 الظھر قبل صالته من فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة عن عنه هللا رضي عليا سألنا  يقول ضمرة بن عاصم
  العصر قبل ركعات وأربع الظھر بعد وركعتين أربعا
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  ركعتين المغرب صالة قبل جعل من باب

 بن الوارث عبد ثنا عمر بن هللا عبيد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4269
 المغرب قبل صلوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال المزني هللا عبد عن بريدة بن هللا عبد عن المعلم حسين عن سعيد

 عن معمر أبي عن الصحيح في البخاري رواه سنه الناس يتخذھا أن خشية شاء لمن ركعتين المغرب قبل صلوا قال ثم ركعتين
  سنة الناس يتخذھا أن كراھية شاء لمن الثالثة في قال قال أنه إال الوارث عبد

 يزيد بن هللا عبد ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا أيوب بن الحسن بن الحسين هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4270
 ثنا المقرئ يزيد بن هللا عبد ثنا عيسى أبي بن الحسن بن علي ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا هللا عبد أبو وأنبأ ح المقرئ
 صالة آذانين كل بين  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مغفل بن هللا عبد عن بريدة بن هللا عبد عن الحسن بن كھمس
 أبي حديث من مسلم وأخرجه المقرئ يزيد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه شاء لمن الثالثة في قال ثم راتم ثالث
  كھمس عن ووكيع أسامة

 الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4271
 قال قال مغفل بن هللا عبد عن بريدة بن هللا عبد عن الجريري أنبأ ھارون بن يزيد أنبأ السعدي هللا عبد بن إبراھيم ثنا الحافظ
 الصحيح في أخرجاه شاء لمن صالة أذانين كل بين صالة أذانين كل بين صالة أذانين كل بين  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 وفي عليھا يتابع لم بزيادة وأتي إسناده في وأخطأ بريدة بن هللا عبد عن هللا عبيد بن حيان ورواه الجريري سعيد حديث من

   فيھا بخطئه ويشھد يبطلھا ما المعلم حسين رواية

 هللا عبد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الفقيه يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 4272
 آذانين كل عند إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن بريده بن هللا عبد حدثني هللا عبيد بن انحي ثنا صالح بن

 على خزيمة بن يعني إسحاق بن محمد بكر أبو ثنا إسماعيل بن محمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ المغرب خال ما ركعتين
 المؤمن وعبد الجريري إياس بن وسعيد الحسن بن كھمس ألن اإلسناد في أخطأ قد ذاھ هللا عبيد بن حيان قال الحديث ھذا أثر

 يقول هللا رحمه الشافعي كان الذي الجنس من علمي ھذا أبيه عن ال مغفل بن هللا عبد عن بريدة بن عن الخبر رووا العتكي
 ال العامة رأى لما ولعله أبيه عن أيضا ھو لخبرا ھذا أن توھم أبيه عن بريدة بن أخبار رأى لما الشيخ فھذا المجرة طريق أخذ

 المبارك بن إن خطأ الرواية ھذه بأن علما وزاد الخبر في الكلمه ھذه فزاد المغرب قبل يصلي ال أنه توھم المغرب قبل تصلي
 هللا صلى النبي عن أبيه من سمع قد بريدة بن كان فلو ركعتين المغرب قبل يصلي بريدة بن فكان كھمس عن حديثه في قال
 عليه هللا صلى النبي خبر يخالف يكن لم المغرب صالة خال ما الخبر في هللا عبيد بن حيان زاد الذي االستثناء ھذا سلم و عليه
  سلم و

 محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ طاھر أبي بن صالح أبو المبارك بن بحديث أخبرنا - 4273
 النبي عن المغفل بن هللا عبد عن بريدة بن هللا عبد عن الحسن بن كھمس عن المبارك بن ثنا الھمداني كريب أبو العالء بن

 قبل يصلي بريدة بن فكان قال شاء لمن الثالثه في قال ثم صالة آذانين كل بين صالة آذانين كل بين  قال سلم و عليه هللا صلى
  ركعتين المغرب

 عن أسامة وأبو المبارك بن أنبأ كريب أبو أنبأ زكريا بن القاسم أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ يباألد عمرو أبو أخبرنا - 4274
 كذا ركعتين المغرب قبل يصلي بريدة بن وكان قال شاء لمن الثالثة في قال صالة أذانين كل بين  وقال الحديث فذكر كھمس
  روايتنا في

 ثنا البلخي الفضل بن الصمد عبد ثنا بمرو الصيرفي حمدان بن محمد بن بكر حمدأ أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4275
 الجيشاني تميم أبا رأيت  يقول الخير أبا سمعت قال حبيب أبي بن يزيد حدثني أيوب أبي بن سعيد ثنا المقرئ يزيد بن هللا عبد
 يركع تميم أبي من أعجبك أال فقلت الجھني عامر بن عقبة فأتيت المغرب آذان يسمع حين ركعتين يركع مالك بن هللا عبد
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 الشغل قال األن يمنعك فما قلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على نفعله كنا إنا أما عقبة فقال المغرب قبل ركعتين
  المقرئ عن الصحيح في البخاري رواه

 بن ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد عباسال أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4276
 عنه هللا رضي عمر كان فقال العصر بعد الصالة عن عنه هللا رضي مالك بن أنس سألت  قال فلفل بن مختار عن فضيل
 قبل الشمس غروب بعد ركعتين نصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على وكنا قال العصر بعد الصالة على يضرب
 رواه ينھنا ولم يأمرنا فلم نصليھما يرانا كان قد قال صالھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كأن ھل فقلت المغرب صالة
  فضيل بن محمد عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم

 الوارث عبد ثنا فروخ بن شيبان ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 4277
 إبتدروا المغرب لصالة المؤذن أذن فإذا بالمدينة كنا  قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن صھيب بن العزيز عبد عن

 رواه يصليھا من كثرة من صليت قد الصالة أن فيحسب المسجد ليدخل الغريب الرجل أن حتى ركعتين وركعوا السواري
  فروخ بن شيبان نع الصحيح في مسلم

 منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أنبأ - 4278
 وكانت المغرب قبل ركعتين يركعون ال المھاجرون كان  قال المسيب بن سعيد عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا

 أنه عنه هللا رضي عوف بن الرحمن عبد عن روينا وقد المسيب بن سعيد قال كذا يركعھما أنس وكان قال يركعونھا األنصار
  منھم األكثرين أو غيره أراد وكأنه المھاجرين من وكان نركعھما كنا قال

 عبد بن عباس ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ قاال ببغداد السكري محمد وأبو القطان الفضل بن الحسين أبو أنبأه - 4279
 عن الدمشقي يوسف بن محمد عن مرحوم أبو حدثني أيوب أبي بن يعني سعيد ثنا المقرئ الرحمن عبد أبو ثنا الترقفي هللا

 إذا السكري رواية وفي المغرب من واإلقامة األذان بين قمنا إذا نركعھما كنا  قال عوف بن الرحمن عبد عن ذويب بن قبيصة
  المغرب من إلقامةوا األذان بين يعني قمنا

 الحسين ثنا عاصم بن أسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4280
 قبل يصليان عنھما هللا رضي كعب بن وأبي عوف بن الرحمن عبد كان  قال زر عن عاصم عن سفيان عن حفص بن

 أصحاب كبار كان يقول أنسا سمعت قال عامر بن عمرو وحدثني سفيان قال إبراھيم بقول خذنأ سفيان قال ركعتين المغرب
 عن رواه ما إبراھيم بقول سفيان يريد المغرب قبل ركعتين يصلون السواري يبتدرون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عن البخاري أخرج وقد ركعتين المغرب قبل عنھم هللا رضي عثمان وال عمر وال بكر أبو يصل لم قال إبراھيم عن منصور
  عامر بن عمرو حديث سفيان عن قبيصة

 الترمذي سھل بن صالح بن محمد ثنا بمرو التاجر محبوب بن أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4281
 ندع ال كنا  قال عنه هللا رضي مهأما أبي عن مكحول عن الحارث بن العالء عن حمزة بن يحيى ثنا عمار بن ھشام ثنا

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول زمان في المغرب قبل الركعتين

 قال خمير بن يزيد عن شعبة أنبأ شميل بن النضر ثنا مسعود بن سعيد ثنا المحبوبي العباس أبو أنبأ هللا عبد أبو وأنبأ -  4282
 كما إليھا يھبون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب رأيت  الق مسلمة بن حبيب مولى زغبان عن معدان بن خالد سمعت
  المغرب قبل الركعتين يعني المكتوبة إلى يھبون

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4283
 تحت بايع ممن نفر خمسة على أشھد  قال يسار بن راشد عن الرحمن عبد بن انسليم عن شعبة ثنا عطاء بن الوھاب عبد

  المغرب قبل ركعتين يصلون كانوا أنھم مرداس بن أو مرداس منھم الشجرة
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 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال السلمي الرحمن عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4284
 هللا صلى هللا رسول عليه نزل الذي األنصاري أيوب أبا أن  أبيه عن طاوس بن حدثني أيوب بن يحيى أنبأ مريم أبي بن ثنا

 عثمان مع صلى ثم عنه هللا رضي عمر مع يصلي يكن لم ثم الصالة قبل الشمس غروب بعد بكر أبي مع صلى سلم و عليه
 أصل فلم عمر من وفرقت بكر أبي مع صليت ثم سلم و عليه هللا صلى النبي مع صليت إني فقال له ذلك فذكر عنه هللا رضي
 مع وصالھما معه أيوب أبو يصلھما فلم يراھما ال عنه هللا رضي عمر وكان لين أنه عنه هللا رضي عثمان مع وصليت معه

 عھد في تركوھا ما بعد يعني عثمان خالفة في ابتدعناھا قال أنه غفلة بن سويد عن روي ما معنى وھذا عنه هللا رضي عثمان
  أعلم وهللا عمر

 شعيب أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا بشار بن ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4285
 هللا صلى هللا رسول عھد على أحدا رأيت ما فقال المغرب قبل الركعتين عن عنه هللا رضي عمر بن سئل  قال طاوس عن
 في شعبة وھم شعيب ھو يقول معين بن يحيى سمعت داود أبو قال العصر بعد الركعتين في ورخص يصليھما سلم و عليه
  التوفيق وبا يشاھد لم من دون شاھد من قول ھذا مثل في القول الشيخ قال اسمه

  ركعتين العشاء وبعد ركعتين المغرب بعد جعل من باب

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الفوارس أبي بن صادق وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو افظالح هللا عبد أبو أنبأ -  4286
 نافع عن زيد بن وأسامة سعد بن والليث أنس بن ومالك عمر بن هللا عبد أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا
 المغرب صالة وبعد ركعتين وبعدھا ركعتين الظھر قبل يصلي كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن هللا عبد عن

 أخرجاه سجدتين فيسجد ينصرف حتى شيئا المسجد في الجمعة بعد يصلي ال وكان ركعتين العشاء صالة وبعد بيته في ركعتين
  مالك حديث من الصحيحين في

  أكثر أو ركعات أربع العشاء بعد جعل من باب

 شعبة ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أخبرني حافظال هللا عبد أبو أنبأ -  4287
 النبي زوج الحارث بنت ميمونه خالتي بيت في بت  قال عنه هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد سمعت قال الحكم ثنا

 فقال قام ثم نام ثم ركعات أربع فصلى منزله إلى جاء ثم العشاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصلى سلم و عليه هللا صلى
 سمعت حتى نام ثم ركعتين صلى ثم ركعات خمس فصلى يمينه عن فجعلني يساره عن وقمت قام ثم تشبھھا كلمة أو الغليم نام

  إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه الصالة إلى خرج ثم خطيطه أو غطيطه

 العكلي الحباب بن زيد الحسين أبو ثنا رافع بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أنبأ - 4288
 عن سألتھا  قال عنھا هللا رضي عائشة عن ھانئ بن شريح عن العجلي بشير بن مقاتل حدثني قال مغول بن مالك حدثني
 أربع صلى إال علي فدخل قط العشاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى ما فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة
 متقيا رأيته وما منه الماء ينبع فيه ثقب إلى أنظر فكأنني نطعا له فطرحنا بالليل مرة مطرنا ولقد ركعات ست أو ركعات
  قط ثيابه من بشيء األرض

 أبي بن ثنا صالح بن عثمان بن يحيى ثنا البغدادي هللا عبد بن محمد بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4289
 هللا صلى هللا رسول إلى يرفعه عباس بن عن جبير بن سعيد عن األفطس سالم عن فروة أبو حدثني فروخ بن أخبرني مريم
 هللا ھو قل{  و}  الكافرون أيھا يا قل{  األوليين الركعتين في قرأ اآلخرة العشاء خلف ركعات أربع صلى من  قال سلم و عليه
 كأربع له كتب السجدة}  تنزيل وألم} {  قدير شيء كل على وھو الملك بيده الذي تبارك{  األخريين الركعتين في وقرأ}  أحد

  المصري فروخ بن به تفرد القدر ليله من ركعات
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 يوسف بن إسحاق ثنا صرن بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو ثنا يوسف بن محمد أبو أخبرنا ما والمشھور -  4290
 صلى ثم الوضوء فأحسن توضأ من  قال كعب عن تبيع عن الزبير بن مولى أيمن عن عطاء عن الملك عبد عن األزرق
  القدر ليله بمنزلة له كن قال أو له كان فيھن يقترئ ما يعلم وسجودھن ركوعھن فأتم ركعات أربع بعدھا وصلى اآلخرة العشاء

  الوتر وقت باب

 أبو ثنا قالوا السلمي الرحمن عبد وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أنبأ -  4291
 حبيب أبي بن يزيد عن سعد بن والليث لھيعة بن أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال أنه العدوي حذافة بن ةخارج عن مرة أبي بن هللا عبد عن شداد بن هللا عبد عن
 قال الوتر الوتر الفجر طلوع إلى العشاء صالة بين ما لكم وھي النعم حمر من لكم خير ھي بصالة أمدكم هللا إن  يقول

 يذكره حمشاذ بن سمعت لقا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أنبأ بعض من بعضھم سماع إلسناده يعرف ال البخاري
  البخاري عن

 ثنا شاكر بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4292
 ألواس أنھم أخبره عنه هللا رضي الخدري سعيد أبا أن  نضرة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن شيبان ثنا سابق بن يعني محمد
  شيبان حديث من الصحيح في مسلم أخرجه الصبح قبل الوتر فقال الوتر عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 األعلى عبد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4293
 أن قبل أوتروا  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن سعيد أبي عن نضرة يأب عن كثير أبي بن يحيى عن معمر عن

 أبي عن قتادة ورواه كثير أبي بن يحيى عن جماعة رواه وبمعناھما شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه تصبحوا
  له وتر فال ريوت ولم الصبح أدرك من قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن سعيد أبي عن نضرة

 سلمة أبو ثنا الكسائي الحسين بن إبراھيم ثنا بھمذان الدقاق يزيد بن عبدان أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأه - 4294
 سعيد أبي عن روينا فقد أشبه كأنھما كثير أبي بن يحيى ورواية فذكره قتادة عن هللا عبد أبي بن ھشام ثنا إسماعيل بن موسى
  تعالى هللا شاء إن يرد وذلك الوتر قضاء في  سلم و عليه هللا صلى بيالن عن الخدري

 ثنا القباني زياد بن محمد بن الحسين ثنا العدل الرحمن عبد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4295
 هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن يقشق بن هللا عبد عن األحول عاصم ثنا زائدة أبي بن زكريا بن يحيى ثنا يونس بن سريج
  وغيره يونس بن سريج عن الصحيح في مسلم رواه بالوتر الصبح بادروا  قال سلم و عليه

 الوليد بن أحمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن محمد بن علي الحسين أبو أنبأ - 4296
 بن محمد بن أحمد سھل أبو ثنا قاال القطان الفضل بن الحسن وأبو المزكي إسحاق أبي بن ازكري أبو وأنبأ ح حجاج ثنا الفحام
 نافع ثنا موسى بن سليمان أخبرني جريج بن قال قال محمد بن حجاج ثنا األزرق الفرج بن محمد ثنا القطان زياد بن هللا عبد
 كان فإذا بذلك أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإن وترا صالته آخر فليجعل الليل من صلى من  يقول كان عمر بن أن

 أوتروا قال الفحام رواية وفي الفجر قبل الوتر قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألن والوتر الليل صالة ذھب فقد الفجر
  بالفجر

  الصبح يصلي أن وبين بينه ما فليوتر يوتر ولم أصبح من باب

 ثنا الحزامي المنذر بن إبراھيم ثنا التستري الخليل بن زياد ثنا الحافظ قانع بن الباقي عبد ثنا فظالحا هللا عبد أبو أنبأ - 4297
 هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن عمرة أبي بن الرحمن عبد عن علي بن ھالل عن أبيه عن فليح بن محمد
  فليوتر يوتر ولم أحدكم أصبح إذا  سلم و عليه هللا صلى
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 بن محمد أنبأ ببخارى الفارسي سفيان بن الحسن بن الحسين أنبأ الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأنبأ - 4298
 خطب أنه عنه هللا رضي الدرداء أبي عن أخبره نھيك أبا أن زياد عن جريج بن عن يقول النبيل عاصم أبا سمعت قال يحيى
 و عليه هللا صلى هللا رسول كأن الدرداء أبو كذب فقالت عنھا هللا رضي لعائشة ذلك رفذك له وتر فال الصبح أدركه من  فقال
  سعد بن يعني زياد أخبرني قال جريج بن ثنا قال زياد دون من عاصم ألبي قيل فيوتر يصبح سلم

 عبد ثنا البصري سالم بن اتمح ثنا حرب بن غالب بن محمد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ - 4299
 هللا صلى النبي رأيت ربما  قال عنه هللا رضي الدرداء أبي عن الدرداء أم عن قالبة أبي عن الحذاء خالد عن سعيد بن الوارث
 من أصح جريج بن وحديث األعرجي له ويقال البصري سالم بن حاتم به تفرد الصبح لصالة الناس قام وقد يوتر سلم و عليه
  أعلم وهللا ذلك

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4300
 في وجدته كذا فأوتر أصبح سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن مجلز أبي عن قتادة ثنا ھمام ثنا عاصم بن عمرو ثنا

  الكبير الفوائد

 يعني سعيد ثنا إسحاق بن محمد ثنا العباس أبو ثنا قاال الجزء ھذا في عمرو أبي بن سعيد وأبو هللا عبد أبو أنبأ وقد -  4301
 أوتر ثم تعالى هللا شاء إن أصبح أو يصبح كاد أو يوتر ولم عمر بن أصبح  قال مجلز أبي عن عاصم عن شعبة عن عامر بن

  أعلم وهللا أشبه وھذا

 بن الفضل ثنا عيسى بن الحسن بن مؤمل بن محمد بكر أبو ثنا السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبيد وأب أنبأ - 4302
 السجزي أحمد بن دعلج محمد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو وثنا ح زھير ثنا النفيلي محمد بن هللا عبد ثنا البيھقي محمد
 حدثني قال كريمة أبي بن خالد ثنا زھير ثنا الحراني واقد بن أحمد حدثني قال رانيالح الحسن بن هللا عبد شعيب أبو أنبأ ببغداد
 إنما قال أوتر ولم أصبحت إني هللا نبي يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى رجال أن المزني األغر عن قرة بن معاوية
  فأوتر قم أربعا أو مرات ثالث بالليل الوتر

 ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ فقيهال طاھر أبو أنبأ - 4303
 فقال الفجر فاستقبل الدرج على فقام باثرة وأنا السوق إلى عنه هللا رضي علي خرج  قال ظبيان أبي عن خالد أبي بن إسماعيل
 عن خالد أبي بن إسماعيل أنبأ اإلسناد وبھذا ھذه الوتر ساعة عمن الوتر عن السائل أين تنفس إذا والصبح عسعس إذا والليل
  ذلك عند اإلقامة كانت ثم الوتر ساعة نعم فقال الباب ھذا من عنه هللا رضي علي خرج قال السلمي الرحمن عبد أبي

 بن الحسين ثنا عاصم بن دأسي ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ -  4304
 فقال النباح بن ثوب حين عنه هللا رضي علي خرج  قال الرحمن عبد أبي عن النجود أبي بن عاصم عن سفيان عن حفص
  ھذه ھذه الوتر ساعة نعم الوتر عن السائلون أين تنفس إذا والصبح عسعس إذا والليل

 عن زھير أنبأ مرزوق بن عمرو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا سحاقإ بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو أنبأ -  4305
 أبا سألنا فقالوا أحدا عنه سألتم فقال الوتر عن فسألوه عنه هللا رضي عليا أتوا قوما أن  ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي

 متى وتر الغداة صالة وبين بينك ما شيء كل الفتوى في فأفرط النزع أغرق لقد فقال اآلذان بعد وتر ال فقال األشعري موسى
  فحسن أوترت

 أبي بن ھو إسماعيل أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أنبأ - 4306
  الفجر صالة إلى اآلخرة العشاء صالة صالتين بين ما الوتر  مسعود بن يعني هللا عبد قال قال إسحاق أبي عن خالد
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 علي ثنا ببغداد البغوي العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد القاسم أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو أنبأ الحافظ حازم أبو وأنبأ -  4307
 الصالتين بين ما الوتر نداء به ينادي مسعود بن هللا عبد سمعت  قال األسود عن إسحاق أبي عن زھير أنبأ الجعد بن يعني
  فحسن أوترت ما متى الفجر وصالة العشاء صالة

 الحسين ثنا عاصم بن أسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4308
 وما واإلقامة األذان بين قالت توترين متى عنھا هللا رضي عائشة سألت  قال األسود عن إسحاق أبو ثنا سفيان عن حفص بن

 اآلذان أن روينا فقد نظر وفيه إسحاق أبي أو األسود قول من أظنه يصبحوا حتى يؤذنون وما قوله حوايصب حتى يؤذنون
 تدل ذلك وعلى الثاني األذان به أراد أو الفجر طلوع قبل تصلي عنھا هللا رضي عائشة وكانت الصبح قبل كان بالحجاز األول
 مذھبھا فيرجع واإلقامة التثويب بين فيما توتر عنھا هللا رضي ةعائش كانت قال إسحاق أبى عن خالد أبي بن إسماعيل رواية
  عنھما هللا رضي هللا وعبد علي عن روينا ما إلى ذلك في

 عبد عن مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أنبأ - 4309
 صنع ما أنظر لخادمه فقال استيقظ ثم رقد عنه هللا رضي عباس بن هللا عبد أن  جبير بن سعيد عن المخارق أبي بن الكريم
 ثم فأوتر عباس بن هللا عبد فقام الصبح من الناس انصرف قد فقال رجع ثم الخادم فذھب بصره ذھب قد يومئذ وھو الناس
 أوتر وأنا الصالة أقيمت لو أبالي ما قال مسعود بن هللا عبد ان أبيه عن عروة بن ھشام عن مالك ثنا قال وبإسناده الصبح صلى

 المؤذن فأقام الصبح إلى يوما فخرج قومنا يؤم الصامت بن عبادة كان قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك ثنا قال وبإسناده
 يتعمد أن ألحد غيينب وال الوتر عن نام من الفجر بعد يوتر وإنما مالك قال الصبح لھم صلى ثم أوتر حتى عبادة فأسكته الصالة
  الفجر بعد وتره يضع حتى ذلك

  ذكره متى يصليه قال من باب

 بن سعيد بن عثمان ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الفقيه يوسف بن محمد النضر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أنبأ -  4310
 هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مطرف بن محمد غسان أبو ثنا دينار بن كثير
  ذكره أو أصبح إذا فليصله نسيه أو وتره عن نام من  سلم و عليه

 عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أنبأ - 4311
 حتى الصبح صالة تركت لو أرأيت قال أيصليھا الشمس تطلع حتى الوتر ترك  عمن عمر بن سألت قال وبرة عن مسعر أنبأ
  فمه قال فمه قلت قال تصليھا كنت ھل الشمس تطلع

 عن شعبة ثنا عدي أبي بن ثنا حكيم بن يحيى ثنا عياش بن علي ثنا الحافظ علي أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 4312
 فقال فجاء ينتظرونه فجعلوا الصالة فأقيمت شرحبيل بن عمرو مسجد في كان أنه  بيهأ عن المنتشر بن محمد بن يعني إبراھيم
 هللا صلى النبي عن وحدث قال اإلقامة وبعد نعم فقال وتر األذان بعد ھل مسعود بن يعني هللا عبد سئل وقال أوتر كنت إني
  فصلى قام ثم الشمس طلعت حتى الصالة عن نام أنه سلم و عليه

  الفجر تيركع وقت باب

 مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأ - 4313
 المؤذن سكت إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أخبرته عنھا هللا رضي المؤمنين أم حفصة أن عمر بن عن نافع عن
  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه الصالة تقام أن قبل خفيفتين ركعتين ركع الصبح وبدأ حالصب لصالة اآلذان من

 آدم بن محمود ثنا المروزي سھل بن حمدويه بن محمد نصر أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا - 4314
 طلع إذا كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه نع سالم عن الزھري عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان ثنا المروزي
  ركعتين صلى الفجر
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  الصالة أقيمت ما بعد بھما االشتغال كراھيه باب

 وأبو قعنب بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو أنبأ - 4315
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  بحينة بن مالك بن هللا عبد عن عاصم بن حفص عن أبيه عن سعد بن إبراھيم ثنا قاال صالح
 هللا رسول لك قال ماذا به أحطنا انصرفنا فلما قال ھو ما ندري ال بشيء فكلمه الصبح صالة أقيمت وقد يصلي برجل مر

 قال ثم أبيه ذكر دون القعنبي عن الصحيح في ممسل رواه أربعا الصبح يصلي أن أحدكم يوشك قال قال سلم و عليه هللا صلى
 األويسي العزيز عبد عن البخاري رواه خطأ الحديث ھذا في أبيه عن وقوله أبيه عن بحينة بن مالك بن هللا عبد القعنبي قال
  برجل سلم و عليه هللا صلى النبي مر قال بحينة بن مالك بن هللا عبد عن وقال إبراھيم عن

  

  

 


	تتمة كتاب الصلاة
	جماع أبواب سجود التلاوة
	جماع أبواب سجود السھو وسجود الشكر
	جماع أبواب أقل ما يجزى من عمل الصلاة وأكثره
	جماع أبواب القراءة
	جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
	جماع أبواب الساعات التي تكره فيھا صلاة التطوع
	جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شھر رمضان

