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  سنن البيھقي الكبرى

  الجزء الحادي عشر
  تتمة كتاب الحج

  اإلھالل عند ھما أو العمرة أو الحج يسمي قال من باب

 ثنا خزيمة بن السري ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا -  8779
 هللا صلى النبي مع قدمنا  قاال الخدري سعيد وأبي جابر عن نضرة أبي عن ھند أبي بن داود عن وھيب ثنا أسد بن المعلى
  أسد بن معلى عن الشاعر بن حجاج عن الصحيح في مسلم اهورو صراخا بالحج نصرخ ونحن سلم و عليه

 ح حماد ثنا مسدد ثنا الخليل بن زياد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8780
 أيوب عن زيد بن حماد ثنا يالعتك الربيع أبو أنبأ أيوب بن محمد ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا

 فأمرنا بالحج لبيك نقول ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع قدمنا  قال هللا عبد بن جابر حدثنا يقول مجاھدا سمعت قال
  الربيع أبي عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه عمرة فجعلناھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن يزيد ثنا بكر أبي بن محمد ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي اوأخبرن -  8781
 رواه الحديث وذكر بالحج فلبينا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قال جابر عن عطاء عن المعلم حبيب ثنا زريع

  زيدي عن شقيق بن عمر بن الحسن عن الصحيح في البخاري

 ثنا حرب بن سليمان ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا بمرو الصيرفي محمد بن بكر أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8782
 أربعا بالمدينة الظھر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال مالك بن أنس عن قالبة أبي عن أيوب عن زيد بن حماد

 سليمان عن الصحيح في البخاري رواه والعمرة الحج جميعا بھما يصرخون وسمعتھم أنس قال ركعتين الحليفة بذي والعصر
  حرب بن

 أن  أنس عن حميد ثنا العنبري معاذ بن معاذ ثنا الزعفراني ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8783
  وحجة عمرة كلبي فقال وعمرة بحجة أھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عن حميد أنبأ ھارون بن يزيد أنبأ هللا عبد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8784
 فقال عمر بن بذلك فحدثت بكر قال حميد قال جميعا والعمرة بالحج يلبي سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت  قال أنس عن بكر
 يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت صبيانا إال تعدوننا ما أنس فقال عمر بن بقول فحدثته أنسا فلقيت وحده بالحج لبى
  حميد عن ھشام حديث من الصحيح في مسلم أخرجه وحجا عمرة لبيك

 فلبوا محرمين سالحينبال ركبانا لقي مسعود بن أن روى هللا رحمه الشافعي قال محرما يصر لم إحراما يريد ال لبى من باب
   بالنيات األعمال إنما قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن مضى وقد الكوفة داخل وھو مسعود بن ولبى

 بن يعلى ثنا المثنى بن محمد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  8785
 بن عمر أن  حدثت قال الزبير بن هللا عبد بن يعني عباد عن عباد بن يحيى عن شھاب بن محمد نع إسحاق بن محمد ثنا عبيد

   لبيك اللھم لبيك قال المقدس بيت دخل لما عنه هللا رضي الخطاب
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  غيره إلى ينصرف ولم ينفسخ لم يفسخه أن فأراد بنسك أحرم من باب

 أبي بن يحيى أبو أنبأ الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ لفقيها الروذباري محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا -  8786
 الرحمن عبد أبي بن ربيعة سمعت قال محمد بن العزيز عبد ثنا قاال الحميدي الزبير بن هللا وعبد منصور بن سعيد ثنا مسرة
  خاصة لنا ھي بل قال أتى لمن أو خاصة لنا الحج فسخ هللا رسول يا  قال أنه أبيه عن الحارث بن بالل بن الحارث عن يحدث

 ثنا الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8787
 كانت  قال سلم و عليه هللا صلى النبي صاحب عنه هللا رضي ذر أبا أن مرضيا رجال وكان األسيدي المرقع ثنا سعيد بن يحيى

 لم عنھم هللا رضي وعثمان وعمر بكر أبا أن عندنا ذلك وحقق يحيى قال بالعمرة الحج فسخ يعني بعدنا ألحد ليست لنا رخصة
 شھد ممن ذلك حجه في فعل وبما سلم و عليه هللا صلى هللا برسول أعلم ھم وكانوا ألحد فيه يرخصوا ولم بعمرة الحج ينقضوا
  بعضه

   فالن إحرام به انعقد بما إحرامه انعقد فالن به أھل بما أھل من باب

 أنبأ روح أنبأ أسامة أبي بن الحارث ثنا الخلدي محمد بن جعفر محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا بما إستدالال -  8788
 سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول أصحاب أھللنا قال  األنصاري هللا عبد بن جابر سمعت قال أخبرني عطاء قال جريج بن

 سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال سعايته من عنه هللا رضي طالب أبي بن علي فقدم قال وفيه الحديث فذكر قال خالصا بالحج
 عن الصحيح في البخاري رواه أنت كما حراما وامكث فأھد قال سلم و عليه هللا صلى النبي به أھل بما قال علي يا أھللت بما
  ذلك في مضى قد موسى أبي وحديث جريج بن عن آخر وجه من مسلم رجهوأخ جريج بن عن مكي

 أبي بن يحيى أنبأ البغدادي الحارث بن إبراھيم أنبأ القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو وحدثنا -  8789
 قدمت  يقول عنه هللا رضي األشعري موسى أبا سمعت قال شھاب بن طارق سمعت قال مسلم بن قيس أخبرني شعبة ثنا بكير
 عليه هللا صلى النبي كإھالل بإھالل لبيك قلت قال أھللت بما لي فقال بالبطحاء منيخ وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على
  الصحيح في أخرجاه والمروة وبالصفا بالبيت فطفت فأمرني أحسنت قال سلم و

  بالتلبية الصوت رفع باب

 أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8790
 أن أخبره أباه أن أخبره األنصاري السائب بن خالد أن أخبره ھشام بن حارث بن الملك عبد أن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك
 بالتلبية أو باإلھالل أصواتھم يرفعوا أن أصحابي آمر أن فأمرني السالم ليهع جبرائيل أتاني  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي بن ھو ھذا الملك عبد أحدھما أو

 قال أنه إال فذكره  مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرناه - 8791
 بن رواه وكذلك أحدھما يريد باإلھالل أو بالتلبية أصواتھم يرفعوا أن معي من أو أصحابي آمر أن وأمرني وقال عن عن

  بكر أبي بن هللا عبد عن عيينة

 بن محمد بن علي وأخبرنا ح الرملي شيبان بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 8792
 بن الملك عبد عن بكر أبي بن هللا عبد عن عيينة بن سفيان ثنا قاال حيان بن عيسى بن محمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران
 آمر أن فأمرني جبرائيل أتاني  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن خالد بن السائب بن خالد عن بكر أبي

 أبي بن هللا عبد إلى كتب قال جريج بن ورواه سفيان عن وغيره الحميدي رواه وكذلك باإلھالل أصواتھم يرفعوا أن أصحابي
 بن خالد عن الملك عبد عن بكر أبي بن هللا عبد عن عيينة وبن مالك رواية والصحيح إسناده في خالد أبا يذكر ولم فذكره بكر

  وغيره البخاري قاله كذلك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن أبيه عن السائب
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 السالم عليه جبرائيل جاء قال الجھني خالد بن زيد عن السائب بن خالد عن حنطب بن هللا عبد بن المطلب ورواه -  8793
 محمد الحسن أبو حدثناه الحج شعار فإنھا بالتلبية أصواتھم يرفعوا أن أصحابك مر  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى
 بن عن الثوري أنبأ الرزاق عبد حدثنا الذھلي يحيى بن محمد ثنا الشرقي بن حامد أبو أنبأ إمالء العلوي داود بن الحسين بن
  فذكره حنطب بن المطلب عن لبيد أبي

 أبو أخبرناه جبرائيل أتاني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنه إال لبيد أبي بن هللا عبد عن شعبة رواه وكذلك - 8794
 عن وكيع قاله وكذلك فذكره شعبة ثنا الزبيري أحمد أبو ثنا الدوري العباس ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا ظالحاف هللا عبد

   ھريرة أبي عن هللا عبد بن المطلب عن وغيره لبيد أبي بن هللا عبد عن الليثي زيد بن أسامة ورواه الثوري

 أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8795
 قال حنطب بن هللا عبد بن المطلب عن أخبرناه لبيد أبي بن هللا وعبد عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن محمد أن زيد بن أسامة
 من فإنه باإلھالل الصوت رفعب السالم عليه جبرائيل أمرني  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمعت
  الحج شعائر

 إبراھيم بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفقيه يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8796
 عباس بن عن العالية أبي عن داود أنبأ ھشيم ثنا حنبل بن أحمد ثنا قاال العنبري إسماعيل بن إبراھيم إسحاق وأبو البوشنجي

 عليه موسى إلى أنظر كأني قال األزرق وادي فقالوا ھذا واد أي قال األزرق بوادي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مر  قال
 كأني قال ھرشي ثنية قالوا ھذه ثنية أي قال ھرشي ثنية على أتى ثم بالتلبية تعالى هللا إلى جؤار له الثنية من ھابطا السالم
  ليف يعني ھشيم قال يلبي وھو خلبة ناقته خطام صوف جبة عليه جعدة حمراء ناقة على متى بن يونس إلى أنظر

 فذكره  ھشيم ثنا يونس بن سريج ثنا الجبار عبد بن الحسن بن أحمد ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8797
  يونس بن وسريج حنبل بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه

 محمد حدثني حمزة بن إبراھيم ثنا جدي ثنا الشعراني الفضل بن محمد بن إسماعيل أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8798
 الصديق بكر أبي عن يربوع بن الرحمن عبد عن المنكدر بن محمد عن عثمان بن الضحاك أنبأ فديك أبي بن إسماعيل بن

  فديك أبي بن عن جماعة رواه كذا والثج العج قال أفضل العمل أي سئل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي

 صرد بن ضرار نعيم أبو ثنا األزدي ھارون بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا وقد - 8799
 الصديق بكر أبي عن أبيه عن يربوع بن الرحمن عبد بن سعيد عن المنكدر بن عن عثمان بن الضحاك عن فديك أبي بن حدثنا
 السواق عمرو بن محمد رواه وكذلك والثج العج قال أفضل الحج أي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قال عنه هللا رضي
 الرحمن عبد من يسمع لم المنكدر بن محمد مرسل عندي ھو فقال البخاري عنه سألت عيسى أبو قال فديك أبي بن عن البلخي

 فديك أبي بن عن رووا وغيره صرد بن ضرار إن له قلت سعيد عن فيه ليس خطأ ھو قال سعيدا فيه ذكر منف قلت يربوع بن
  عنه بلغنا فيما حنبل بن أحمد قاله وكذا الشيخ قال بشيء ليس قال أبيه عن الرحمن عبد بن سعيد عن وقالوا الحديث ھذا

 عبد ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قالوا السوسي هللا عبد وأبو قاضيال الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8800
 عن عوف بن الرحمن عبد بن حميد بن الغيث أبي بن المغيرة مولى سھل حريز أبو حدثني أبي حدثني كثير بن سعيد بن هللا

 حتى الروحاء بلغنا فما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام
 الزناد أبي عن ضعيف وھو صھبان بن عمر ورواه ضعيف ھذا حريز أبو التلبية من أصواتھم بحت قد الناس عامة سمعت
  مالك بن أنس عن
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  لزومھا من يستحب وما حال كل في التلبية باب

 بن عثمان ثنا األنصاري إدريس بن الحسين أنبأ فظالحا علي بن الحسين علي أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8801
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعد بن سھل عن حازم أبي عن غزية بن عمارة حدثني حميد بن عبيدة ثنا شيبة أبي
  وشماله يمينه عن يعني وھنا ھنا من األرض تنقطع حتى وحجر شجر من شماله وعن يمينه عن ما لبى إال يلبي ملب من ما

 بن إبراھيم ثنا الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ هللا رحمه العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا - 8802
 بن عمر بن عاصم بن هللا عبيد بن هللا عبد بن القاسم بن عمر بن هللا عبد حدثني المنذر بن إبراھيم ثنا بھمذان الھمذاني الحسين
 صلى هللا رسول قال قال أبيه عن ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن هللا عبيد بن عاصم عن الثوري سفيان نيحدث قال الخطاب

 قلت عمر بن هللا عبد قال أمه ولدته كما يعود حتى بذنوبه غابت إال الشمس تغرب حتى يلبي مؤمن أضحى ما  سلم و عليه هللا
  فحدثنا العزيز عبد زمان الكوفة علينا قدم قال عاصم لك أين من للثوري

 هللا صلى النبي عن أبيه عن ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن هللا عبيد بن عاصم عن عمر بن عاصم وحدثني قال - 8803
   سلم و عليه

 النبي عن هللا عبد بن جابر عن عامر بن هللا عبد عن هللا عبيد بن عاصم عن عمر بن عاصم عن ھذا في قيل وقد - 8804
 عبد بن محمد أبو حدثنا أمه ولدته كما فعاد بذنوبه غربت الشمس تغرب حتى ملبيا يوما أضحى من  قال سلم و ليهع هللا صلى
 الخياط خالد بن حماد ثنا غالب بن سعيد بن محمد يحيى أبو ثنا بمكة زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو ثنا إمالء يوسف بن هللا
  فذكره عمر بن عاصم ثنا

 هللا عبد عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر بوأ أخبرنا - 8805
  ومضطجعا ونازال راكبا يلبي كان أنه  عمر بن عن نافع عن عمر بن

   واسعة رآھا ومن والمروة الصفا وعلى القدوم طواف في التلبية ترك استحب من باب

 أنه  شھاب بن عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد بوأ أخبرنا -  8806
 هللا رحمه الشافعي قال فقد والمروة الصفا وأما الشيخ قال البيت حول يطوف وھو يلبي ال عمر بن هللا عبد كان يقول كان
 أفعل أن فاستحب دعاء بينھما السعي وفي وتكبير دعاء عليھما الوقوف في سلم و عليه هللا صلى النبي عن روى الذي تعالى
 النبي حج صفة في هللا عبد بن جابر حديث في بين وھذا الشيخ قال مكروھة بينھما التلبية تكون أن غير من فعل ما ھذا من

  سلم و عليه هللا صلى

 أبي عن منصور عن سفيان أنبأ كثير بن محمد ثنا خليفة أبو اثن مطر بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا وقد -  8807
 ولكني فقال التلبية عن نھيت إني فقلت فلبى الصفا على الذي الشق على قام أنه  مسعود بن هللا عبد عن مسروق عن وائل
  السالم عليه إبراھيم استجابھا استجابة التلبية كانت بھا آمرك

  التلبية كيف باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8808
 أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك
 عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا ح ھمحدث نافعا أن واحد وغير أنس بن مالك
 لبيك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تلبية أن  عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم
 وسعديك لبيك لبيك فيھا يزيد عمر بن هللا عبد فكان لك ريكش ال والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللھم
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 يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه والعمل إليك والرغباء لبيك بيديك والخير
  يحيى بن

 عبد أبو ثنا كتابه أصل من رمنصو بن الحسين بن الحسن بن محمد الحسن أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 8809
 هللا عبد بن سالم عن عقبة بن موسى عن إسماعيل بن حاتم ثنا المكي عباد بن محمد ثنا سجادة منصور بن أحمد بن الحسين هللا
 إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن هللا عبد عن هللا عبد بن وحمزة عمر بن هللا عبد مولى ونافع عمر بن
 ال والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللھم لبيك فقال أھل الحليفة ذي مسجد عند قائمة راحلته به توتاس

 لبيك ھذا مع يزيد عمر بن هللا عبد كان نافع قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تلبية ھذه يقول هللا عبد وكان قال لك شريك
  المكي عباد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه والعمل إليك والرغباء كلبي بيديك والخير وسعديك

 محمد ثنا أحمد بن إسماعيل وحدثنا قال سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8810
 أبيه عن أخبرني عمر بن هللا عبد بن لمسا قال شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا يحيى بن حرملة ثنا قاال الحسن بن
 لك والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللھم لبيك يقول ملبدا يھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت  قال

 يركع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان يقول كان عمر بن هللا عبد وأن الكلمات ھؤالء على يزيد ال لك شريك ال والملك
 يقول عمر بن هللا عبد وكان الكلمات بھؤالء أھل الحليفة ذي مسجد عند قائمة راحلته به استوت إذا ثم ركعتين الحليفة بذي
 لبيك اللھم لبيك ويقول الكلمات ھؤالء من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بإھالل يھل عنه هللا رضي الخطاب بن عمر كان
  يحيى بن حرملة عن الصحيح في مسلم رواه والعمل إليك والرغباء لبيك يديك في والخير وسعديك لبيك

 عبد ثنا علي بن عمرو ثنا زكريا بن القاسم ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو وأخبرنا -  8811
 ثنا الحكم بن زكريا ثنا عروبة أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح سفيان عن مھدي بن الرحمن
 هللا رسول كان كيف ألعلم إني  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عطية أبي عن عمارة عن األعمش عن سفيان ثنا الفريابي
 عن الصحيح في البخاري رواه لك والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللھم لبيك يلبي سلم و عليه هللا صلى

  خيثمة عن األعمش عن شعبة وقال البخاري وقال األعمش عن معاوية أبو تابعه البخاري قال فريابيال

 عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الحسن بن محمد فورك بن بكر أبو أخبرناه - 8812
 كانت كيف ألعلم إني وهللا  تقول عنھا هللا رضي ئشةعا سمعت قال الوادعي عطية أبي عن يحدث خيثمة سمعت قال األعمش

  لك والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللھم لبيك تلبي سمعتھا ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تلبية

 بن محمد اثن القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8813
 النبي حجة عن فسألناه  سلمة بني في وھو هللا عبد بن جابر أتينا قال أبيه عن محمد بن جعفر عن سعيد بن يحيى ثنا بكر أبي

 البيداء على ناقته استوت حتى معه وخرجنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فخرج قال الحديث فذكر سلم و عليه هللا صلى
 ذا يزيدون والناس قال لك شريك ال والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك ھمالل لبيك بالتوحيد وأھل

  شيئا لھم يقول فال يسمع سلم و عليه هللا صلى والنبي الكالم من ونحوه المعارج

 سعيد بن قتيبة ثنا اريالبخ أنيف بن قيس ثنا ببخارى الفقيه سھل بن أحمد نصر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8814
 عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن جده عن أبيه عن طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر بن محمد ثنا
 منھم أحد على يعب فلم الفواضل ذا ولبيك المعارج ذا لبيك الناس ولبى  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حج قصة في
  شيئا

 أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو خبرناوأ -  8815
  أنه عنه هللا رضي ھريرة أبي عن األعرج الرحمن عبد عن حدثه الفضل بن هللا عبد أن سلمة أبي بن هللا عبد بن العزيز عبد
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 كان أنه ھريرة أبي عن فقال العباس أبي فوائد في به وأخبرنا الحق إله لبيك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تلبية من كان قال
  لبيك الحق إله لبيك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تلبية من يقول

 اثن خزيمة بن إسحاق بن محمد ثنا يوسف بن محمد بن محمد بن يوسف أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8816
 خطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن داود ثنا الحسن بن محبوب ثنا الجھضمي علي بن نصر

  اآلخرة خير الخير إنما قال لبيك اللھم لبيك قال فلما بعرفات

 أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 8817
 لبيك اللھم لبيك التلبية من يظھر سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال أنه مجاھد عن األعرج حميد أخبرني جريج بن عن سعيد
 قال اآلخرة عيش العيش إن لبيك فيھا فزاد فيه ھو ما أعجبه كأنه عنه يصرفون والناس يوم ذات كان إذا حتى قال التلبية فذكر
  عرفة يوم ذلك أن وحسبت جريج بن

   سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تلبية على االقتصار استحب من باب

 إسحاق بن محمد بن الحسن محمد وأبو الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8818
 عن عجالن بن محمد عن معن بن القاسم ثنا سليمان بن المعافى ثنا البراء بن أحمد بن محمد ثنا قاال المھرجاني األزھر بن
 ھكذا وما المعارج لذو إنه سعد قال المعارج بذي يلبي وھو أخيه بني بعض أبصر سعدا أن  سلمة أبي بن أو سلمة بن هللا عبد
  سلمة أبي بن هللا عبد فقال القاسم عن غيره رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على نلبي كنا

  التلبية في يقولون المشركون كان ما باب

 أبو ثنا القاضي البرتي محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  8819
 فيقول لك شريك ال لبيك لبيك فيقولون بالبيت يطوفون كانوا المشركين إن  قال عباس بن عن زميل أبي عن عكرمة ثنا حذيفة
 جل و عز هللا فأنزل قال غفرانك غفرانك ويقولون ملك وما تملكه لك ھو شريكا إال فيقولون قد قد سلم و عليه هللا صلى النبي

 عليه هللا صلى هللا نبي أمانان فيھم كان عباس بن فقال}  يستغفرون وھم معذبھم هللا كان وما فيھم وأنت ليعذبھم هللا كان وما{ 
 المسجد عن يصدون وھم هللا يعذبھم أال لھم وما{  االستغفار وبقي سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فذھب قال واالستغفار سلم و

 من الصحيح في مسلم أخرجه الدنيا عذاب وذلك اآلخرة عذاب فھذا قال}  المتقون إال أولياؤه إن أولياءه كانوا وما الحرام
  آخره إلى غفرانك قولھم دون مختصرا عمار بن عكرمة عن محمد بن النضر حديث

  التلبية أثر في القول من يستحب ما باب

 ح كاسب بن يعقوب حدثني البلخي الفضل بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  8820
 بن هللا عبد ثنا كاسب بن ثنا رستة بن أنبأ األصبھاني الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن أحمد بكر أبو وأخبرنا

 و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن ثابت بن خزيمة بن عمارة عن يحدث زائدة بن محمد بن صالح سمع أنه األموي هللا عبد
 كان يقول محمد بن القاسم وسمعت صالح قال النار من برحمته واستعاذ ومغفرته رضوانه هللا سأل تلبيته من فرغ إذا كان سلم
 عن الحكاية عبدان بن يذكر ولم األصبھاني حديث لفظ سلم و عليه هللا صلى النبي على يصلي أن تلبيته من فرغ إذا يؤمر
  محمد بن القاسم
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 والتصفيق للرجال التسبيح سلم و عليه هللا صلى النبي قول من مضى بما استدالال بالتلبية صوتھا ترفع ال المرأة باب
  للنساء

 داود أبو ثنا محمد بن العباس ثنا مخلد بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 8821
 صوتھا ترفع وال والمروة الصفا فوق المرأة تصعد ال  قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبد عن سفيان ثنا الحفري
  موقوف بالتلبية

   القفازين تلبس وال إحرامھا في تنتقب ال المرأة باب

 الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8822
 صلى هللا رسول فقال للمحرم الثياب من نلبس أن تأمرنا ماذا هللا رسول يا  فقال رجل قام قال عمر بن هللا عبد عن نافع عن
 فيلبس نعالن له ليس أحد يكون أن إال الخفاف وال البرانس وال العمائم وال السراويالت وال القمص تلبسوا ال سلم و عليه هللا

 وال المحرمة المرأة تنتقب وال الورس وال الزعفران مسه الثياب من شيئا تلبسوا وال الكعبين من أسفل ما وليقطعھما الخفين
 عقبة بن موسى وتابعه البخاري قال سعد بن الليث عن المقرئ يزيد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه لقفازينا تلبس

  عقبة بن موسى حديث أما والقفازين النقاب في نافع عن يعني إسحاق وبن أسماء بن وجويرية عقبة بن إبراھيم بن وإسماعيل

 حفص ثنا سعيد بن سويد ثنا الحمال مھران بن العباس بن الحسن ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو فأخبرنا - 8823
 من نلبسه تأمرنا ماذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنادى قام رجال أن  عمر بن عن نافع عن موسى عن ميسرة بن ھو

 جبھتھا إلى الجلباب بزر المرأة يأمر عمر بن هللا عبد وكان قال زاد الليث حديث من بنحو الحديث فذكر اإلحرام في الثياب
  عقبة بن موسى عن وجماعة المبارك بن هللا عبد أيضا ورواه

 فضيل ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي أخبرنا - 8824
 وتلبس المرأة تنتقب أن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى عن سليمان بن

  أسماء بن جويرية حديث وأما محرمة وھي القفازين

 الخزاعي عقيل بن محمد بن الفضل بن علي الحسن أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو فأخبرنا - 8825
 فنادى رجل قام  قال هللا عبد أن نافع عن أسماء بن جويرية حدثني أسماء بن محمد بن هللا عبد ثنا البغوي ھاشم بن إبراھيم أنبأ

  الليث حديث من بنحو الحديث فذكر أحرمنا إذا الثياب من نلبس أن تأمرنا ماذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ثنا سلمة أبو ثنا الھيثم بن كريمال عبد حدثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 8826
 حديث وأما القفازين تلبس وال المحرمة المرأة تنتقب ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن نافع عن جويرية
  إسحاق بن محمد

 بن يعني يعقوب ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد أنبأ القطيعي جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو فأخبرنا - 8827
 عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد حدثني قال عمر بن هللا عبد مولى نافع حدثني قال إسحاق بن عن أبي حدثني سعد بن إبراھيم

 من والزعفران الورس مس وما والنقاب القفازين عن إحرامھن في النساء ينھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع  أنه
 إبراھيم أيضا ورواه خف أو قميص أو سراويل أو حلى أو خز أو معصفر الثياب أنواع من أحبت ما ذلك بعد لتلبسو الثياب
  نافع عن المديني سعيد بن

 نافع عن المديني سعيد بن إبراھيم ثنا سعيد بن قتيبة ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8828
 عمر بن هللا عبيد ورواه داود أبو قال القفازين تلبس وال تنتقب ال المحرمة  قال سلم و عليه هللا صلى نبيال أن عمر بن عن

 ساق عمر بن هللا وعبيد الشيخ قال القفازين تلبس وال تنتقب ال المحرمة عمر بن على موقوفا نافع عن وأيوب أنس بن ومالك
  القفازين تلبس وال المحرمة تنتقب ال يقول وكان قال ثم ورس وال قوله إلى الحديث
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  الحديث في أدرج وقد عمر بن قول من المرأة تنتقب ال  الحافظ علي أبو قال قال الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8829

 زيد بن حماد ثنا األشعث أبو ثنا إسماعيل بن الحسين ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 8830
 ھكذا رأسه في الرجل واحرام وجھھا في المرأة إحرام  قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن حسان بن ھشام عن
  عمر بن على موقوفا وغيره الدراوردي رواه

 ناث رجاء بن هللا عبد ثنا يونس بن محمد ثنا عيسى بن حسن بن مؤمل بن علي أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد -  8831
 بن يعقوب ثنا سفيان بن الحسن أنبأ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا ح الجمل أبو اليمامي محمد بن أيوب
 هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن ثقة الجمل أبو محمد بن أيوب ثنا رجاء بن هللا عبد ثنا سفيان
 قال ھذا الجمل أبي غير هللا عبيد عن يرفعه أعلمه ال عدي بن أحمد أبو قال وجھھا في إال حرم ةالمرأ على ليس  سلم و عليه
 من الحديث ھذا روى وقد وغيره معين بن يحيى ضعفه فقد بالحديث العلم أھل عند ضعيف الجمل أبو محمد بن وأيوب الشيخ
  موقوف والمحفوظ مرفوعا عمر بن هللا عبيد عن مجھول آخر وجه

 يزيد عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8832
 وال زعفران أو ورس مسه ثوبا إال شاءت ما الثياب من تلبس المحرمة  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن معاذة عن الرشك
  شاءت إن جھھاو على الثوب وتسدل تلثم وال تتبرقع

   عنه وتجافي وجھھا فيستر علو من الثوب تلبس المحرمة باب

 عن زياد أبي بن يزيد أنبأ ھشيم ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8833
 محرمات ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع ونحن بنا يمرون الركبان كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن مجاھد
 وعلي فضيل بن ومحمد عوانة أبو رواه وكذلك كشفناه جاوزونا فإذا وجھھا على رأسھا من جلبابھا إحدانا سدلت بنا جازوا فإذا
  سلمة أم قالت قال مجاھد عن فقال يزيد عن عنه روى فيما عيينة بن وخالفھم زياد أبي بن يزيد عن عاصم بن

 قول عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الثابت الحديث في مضى قد بالطيب وتمتشط إحرامھا قبل تختضب المرأة باب
   بالحج وأھلي وامتشطي رأسك انقضي سلم و عليه هللا صلى النبي

 أخبرني ةأسام أبو ثنا الدامغاني الجنيد بن الحسين ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 8834
 و عليه هللا صلى النبي مع نخرج كنا  قالت حدثتھا المؤمنين أم عائشة أن طلحة بنت عائشة حدثتني قال الثقفي سويد بن عمر
 سلم و عليه هللا صلى النبي فيراه وجھھا على سأل إحدانا عرقت فإذا اإلحرام عند المطيب بالسك جباھنا فنضمد مكة إلى سلم
  ينھانا فال

 موسى عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي عن الربيع عن العباس أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز يماوف - 8835
 وال الحناء من بشيء اإلحرام عند يديھا المرأة تمسح أن السنة من  قال دينار بن هللا وعبد عبيدة بن هللا عبد أخيه عن عبيدة بن

 بن عن دينار بن هللا عبد أخبرني قال عبيدة بن موسى عن روى وقد الشيخ قال لھا حبأ وكذلك الشافعي قال غفل وھي تحرم
 تحرم وال طيب فيھا ليس بغسلة رأسھا وتغلف اإلحرام عشية الحناء من بشيء المرأة تدلك أن السنة من يقول كان أنه عمر
  بمحفوظ ذلك وليس عطال

  عليھا رمل وال البالجم مشھورة كانت إذا ليال وتسعى تطوف المرأة باب

 عائشة عن قوي غير بإسناد ذلك وروي ليال نسائه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض قال أنه طاوس عن روينا قد
  عنھا هللا رضي
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 ثنا الواسطي منصور بن الحارث ثنا مكرم بن الحسن ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرناه - 8836
 أذن سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنھا هللا رضي عائشة عن محمد بن القاسم عن القاسم بن الرحمن عبد عن قيس بن وعمر

 بن إسحاق بن محمد ورواه ليال نسائه مع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وزار ظھيرة النحر يوم البيت فزاروا ألصحابه
 و عليه هللا صلى النبي أن عباس وبن عائشة عن الزبير أبو وروى يومه آخر من أفاض قالت بإسناده الرحمن عبد عن يسار
  الليل إلى النحر يوم الطواف أخر سلم

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8837
 وبين بالبيت سعي النساء على ليس  قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن جريج بن أنبأ عطاء بن الوھاب عبد

  المدينة أھل من التابعين فقھاء عن ورويناه المسيل بطن في والسعي بالبيت الرمل يعني والمروة الصفا

  المحرم يجتنبه ما أبواب جماع

  الثياب من المحرم يلبس ما باب

 ثنا جعفر بن هللا عبد بن علي أنبأ أيوب بن محمد ثنا سختويه بن محمد بن علي حدثني افظالح هللا عبد أبو أخبرنا - 8838
 وال القميص المحرم يلبس ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن سالم أخبرني يقول الزھري سمعت قال سفيان
 فليقطعھما يجدھما لم فإن نعلين يجد ال لمن إال الخفين وال ورس وال زعفران مسه ثوبا وال البرنس وال السراويل وال العمامة
  الكعبين من أسفل يكونا حتى

 إسرائيل أبي وبن الناقد وعمرو خيثمة أبو ثنا يعلى أبو أخبرنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا - 8839
 بمعناه فذكره الثياب من المحرم يلبس ما سئل سلم و ليهع هللا صلى النبي أن  أبيه عن سالم عن الزھري عن سفيان ثنا قالوا
  سفيان عن وعمرو خيثمة أبي عن مسلم ورواه هللا عبد بن علي عن الصحيح في البخاري رواه

 أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8840
 من المحرم يلبس ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سأل رجال أن  عمر بن هللا عبد عن حدثھم نافعا أن وغيره أنس بن مالك
 الخفين فليلبس نعلين يجد ال أحد إال الخفين وال البرانس وال السراويالت وال العمائم وال القميص تلبسوا ال قال الثياب

  والورس الزعفران مسه شيئا الثياب من اتلبسو وال الكعبين من أسفل وليقطعھما

 قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا - 8841
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن وغيره يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه فذكره  مالك على قرأت

 عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8842
  فقال المدينة مسجد أبواب بعض يعني الباب ھذا من رجل قام قال عمر بن عن نافع عن عون بن هللا عبد أنبأ عطاء بن الوھاب

 تأمرنا ماذا فقال فنادى رجل قام نافع عن جويرية رواية وفي مالك حديث معنى من بنحو كرهفذ المحرم يلبس ما هللا رسول يا
  أحرمنا إذا الثياب من نلبس أن

 حرب بن سليمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8843
 ثنا سفيان بن الحسن أنبأ الفقيه مسعود بن محمد بن عمر حفص أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح زيد بن حماد ثنا

 بذاك وھو يخطب وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجل نادى  قال عمر بن عن نافع عن أيوب عن حماد ثنا المقدمي
 وال العمامة وال السراويل يلبس ال قال بالثيا من المحرم يلبس ما هللا رسول يا فقال المسجد مقدم إلى نافع وأشار المكان
 وال وزعفران ورس مسه الثياب من شيء وال الكعبين من أسفل فليلبسھما فليقطعھما نعلين يجد ال أحد إال الخفين وال القميص
 فذكره بسيل ال فقال المحرم يلبس ما سلم و عليه هللا صلى النبي سأل رجال أن سليمان رواية وفي المقدمي حديث لفظ البرنس
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 محفوظ صحيح وھو القباء فيه فزاد أيوب عن الثوري سفيان رواه مختصرا حماد عن قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه
  أيوب عن الثوري سفيان حديث من

 إبراھيم بن يعني إسحاق ثنا الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8844
 ثنا مريم أبي بن وحدثنا قال نعيم أبو ثنا قاال موسى بن وبشر العزيز عبد بن علي وحدثنا سليمان قال الرزاق عبد عن دبريال

 ما هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى قام رجال أن عمر بن عن نافع عن أيوب عن سفيان عن كلھم الفريابي
 زعفران أو ورس مسه ثوبا وال القباء وال السراويل وال البرنس وال العمامة وال القميص لبسي ال قال الثياب من المحرم يلبس
 الجامع في سفيان عن العدني الوليد بن هللا عبد رواه وبمعناه الكعبين من أسفل فيقطعھما النعلين يجد ال أن إال الخفين يلبس وال

  نافع عن عمر بن هللا عبيد وبمعناه

 بن علي بن أحمد ثنا الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ األصبھاني الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر بوأ وأخبرنا -  8845
 بھلول بن يعقوب بن يوسف ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ بكر أبو وأخبرنا ح غياث بن حفص ثنا األشج سعيد أبو ثنا الجارود

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن غياث بن حفص ثنا الربيع بن حميد ثنا
 وفي المحرم يعني ورس أو زعفران مسه ثوبا يلبس وال نعلين يجد ال أن إال والخفين والسراويالت واألقبية القميص لبس عن

  كرهذ ثم واألقبية القمص المحرم يلبس أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى األشج رواية

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8846
 عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا الزاھد موسى بن ھارون ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك
 مصبوغا ثوبا المحرم يلبس أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال أنه عنه هللا رضي عمر بن عن دينار بن هللا عبد

 صلى هللا رسول أن الشافعي رواية وفي الكعبين من أسفل وليقطعھما الخفين فليلبس نعلين يجد لم من وقال ورس أو بزعفران
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن حيحالص في البخاري رواه سواء والباقي نھى سلم و عليه هللا

   خفين لبس النعلين يجد لم ومن سراويل لبس اإلزار يجد لم من باب

 ثنا آدم ثنا القالنسي محمد بن جعفر ثنا العسكري محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا الروذباري علي أبو أخبرنا - 8847
 يجد لم من  فقال بعرفات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا قال عباس بن عن زيد بن جابر عن ردينا بن عمرو ثنا شعبة
 من مسلم وأخرجه إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه الخفين فليلبس النعلين يجد لم ومن السراويل فليلبس اإلزار
  وعمر عن عيينة بن وتابعه البخاري قال شعبة عن غندر حديث

 بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8848
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عباس بن سمعت يقول الشعثاء أبا سمعت يقول دينار بن عمرو سمع أنه عيينة
 بن بكر أبي عن الصحيح مسلم رواه سراويل لبس إزارا يجد لم وإذا خفين لبس نعلين المحرم ديج لم إذا  يقول وھو يخطب
  سفيان عن شيبة أبي

 بشار بن إبراھيم ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  8849
 أسفل يكونا حتى وليقطعھما عمر بن وقال القطع عباس بن يذكر ولم عمر قال دزا ومعناه بإسناده فذكره  عيينة بن سفيان ثنا
  اآلخر نسخ الحديثين أي أدري فال الكعبين من

 سفيان ثنا يزيد بن العباس ثنا إسماعيل بن الحسين ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  8850
 يكونا حتى ويقطعھما الخفين لبس النعلين يجد لم إذا المحرم  سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو قال قال عمر بن عن عمرو عن
 عمرو عن عيينة بن عن غيره ورواه عباس بن حديث أو عمر بن حديث قبل أيھما انظروا عمرو وقال قال الكعبين من أسفل
 بن عن نافع عن وغيره عون بن رواية في بينو اآلخر أحدھما نسخ على دينار بن عمرو فحملھما قبل أيھما انظروا وقال
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 ذلك أن عباس بن عن زيد بن جابر الشعثاء أبي عن عمرو عن شعبة رواية في وبين اإلحرام قبل بالمدينة كان ذلك أن عمر
 يكن لم وإن عمر بن حديث في ذلك ألن يقطعا أن أرى قال فإنه هللا رحمه الشافعي وأما عمر بن قصة بعد وذلك بعرفة كان
 فلم فيه شك وأما عنه عزب أما اآلخر يؤده لم شيئا اآلخر على أحدھما زيادة وليس حافظ صادق وكالھما عباس بن حديث في
  اختالفا المعاني ھذه لبعض عنه يؤد فلم أدى وأما عنه سكت وأما يؤده

 بن أحمد بن علي بن أحمد نصر وأبو المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8851
 قال جابر عن الزبير أبو ثنا زھير ثنا يونس بن أحمد ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ قالوا الفامي شبيب
 الصحيح في مسلم رواه سراويل فليلبس إزارا يجد لم ومن خفين فليلبس نعلين يجد لم من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
  يونس بن أحمد عن

   إزاره في شاء إن ردائه طرفي يغرز ولكن عليه رداءه المحرم يعقد ال باب

 بن ھو سعيد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 8852
  بثوب بطنه على حزم وقد بالبيت يسعى عمر بن رأيت  قال طاوس عن حجير بن ھشام عن جريج بن عن سالم

 على طرفه غرز إنما عليه الثوب عقد يكن لم  عمر بن أن أخبره نافعا أن أمية بن إسماعيل عن سعيد وأخبرنا قال -  8853
  إزاره

 محتزما رجال رأى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جريج بن عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ اإلسناد وبھذا - 8854
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن حسان بن صالح عن ذئب أبي بن أيضا ورواه منقطع ھذا مرتين الحبل انزع فقال أبرق بحبل
  المخيط معنى في صار عقد إذا بأنه ثم عمر بن أثر من مضى بما ثم باآلخر يتأكد أحدھما أن إال منقطع أيضا وھو

  رباح أبي بن عطاء قاله فيه يھل لم ما بالثيا من يلبس المحرم باب

 زائدة أبي بن ثنا منيع بن أحمد ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 8855
 وروينا بطين ھو إنما الممشق ونلبس فيه نھل لم ما أھللنا إذا الثياب من نلبس كنا  قال جابر عن الزبير أبي عن جريج بن عن
  المراسيل في داود أبو أورده محرم وھو بالتنعيم ثوبيه غير سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن مولى عكرمة عن

   يلبسه لم وإن محرم وھو مخيطا نفسه على يطرح أن كره من باب

 بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن وسفي ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8856
 فقلت ھذا ما فقال برنسا عليه فألقيت محرم وھو برد أصابه أنه  عمر بن عن نافع حدثني عجالن بن عن سعيد بن يحيى ثنا

  البرنس يلبس أن المحرم نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن علمت أما عني أبعده فقال برنس

  الثياب من ةالمحرم المرأة تلبس ما باب

 قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 8857
 في النساء نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع  أنه عمر بن هللا عبد عن حدثني عمر بن هللا عبد مولى نافعا فإن

 أو معصفرا الثياب ألوان من أحبت ما ذلك بعد ولتلبس الثياب من والزعفران الورس مس وما النقابو القفازين عن إحرامھن
 وما قوله إلى سلمة بن ومحمد عبدة نافع عن إسحاق بن عن ھذا وروى داود أبو قال خفا أو قميصا أو سراويل أو حليا أو خزا
  بعده ما يذكرا ولم الثياب من والزعفران الورس مس

 قال إسحاق بن محمد عن عدي أبي بن ثنا قتيبة ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 8858
 المحرمة للمرأة الخفين يقطع يعني ذلك يصنع كان  عمر بن يعني هللا عبد أن هللا عبد بن سالم حدثني فقال شھاب البن ذكرت
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 في للنساء رخص كان قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن حدثتھا عنھا هللا رضي عائشة أن عبيد أبي بنت صفية حدثته ثم
  ذلك فترك الخفين

 الزھري عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا - 8859
 أحرمن إذا النساء تفتي أنھا عائشة عن صفية أخبرته حتى الخفين يقطعن أن أحرمن إذا النساء يفتي كان أنه  أبيه عن سالم عن
  عنه فانتھى يقطعن ال أن النساء تفتي أنھا عائشة عن صفية أخبرته حتى الخفين يقطعن أن

 عن مسلم بن الحسن أخبرني قال جريج بن عن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا بكر أبو أخبرنا - 8860
 إن المؤمنين أم يا لھا فقالت تملك لھا يقال الدار عبد بني نساء من امرأة جاءتھا إذ عائشة عند كنت  قالت أنھا شيبة بنت ةصفي
  كله حليك لبست إال عليك تقسم المؤمنين أم إن لھا قولي عائشة فقالت الموسم في حليھا تلبس ال أن حلفت فالنة ابنتي

 عن راشد بن محمد ثنا النضر أبو ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا فظالحا هللا عبد أبو أخبرنا -  8861
 خزھا من تلبس عائشة فقالت قال إحرامھا في المرأة تلبس ما عائشة سألت امرأته أن  المكي باباه بن عن لبابة أبي بن عبدة
  وحليھا وأصباغھا وبزھا

  طيبا يعد وما والزعفران بالورس المصبوغة الثياب من لبسه والمحرمة للمحرم يجوز ال ما باب

 بن حازم بن أحمد ثنا بالكوفة الشيباني دحيم بن علي بن محمد جعفر أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 8862
 هللا رسول نھى  قال رعم بن عن دينار بن هللا عبد عن سفيان عن العابد وثابت نعيم وأبو موسى بن هللا عبيد أنبأ غرزة أبي

 وأخرجه نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه زعفران أو بورس مصبوغا ثوبا المحرم يلبس أن سلم و عليه هللا صلى
  عمر بن عن ونافع سالم ورواه دينار بن هللا عبد عن مالك حديث من مسلم

  وجھه يغطي أن وله رأسه المحرم يغطي ال باب

 بن حماد ثنا عارم ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي نالحس أبو أخبرنا -  8863
 عن فوقع بعرفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع واقف رجل بينا  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب عن زيد

 وال تحنطوه وال ثوبين في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه لمس و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فمات وقصته أو فأوقصته راحلته
 من أنكر فلم جبير بن سعيد عن به يحدث دينار بن عمرو وسمعت حماد قال ملبيا القيامة يوم يبعثه هللا فإن رأسه تخمروا
 حديث يذكر لم أنه الإ عارم النعمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه يلبي القيامة يوم يبعثه هللا إن وقال شيئا أيوب حديث
  الجنائز كتاب في مضى كما حماد عن مسدد عن ورواه عمرو

 وعمرو أيوب عن زيد بن حماد ثنا مسدد ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا -  8864
 أيوب قال راحلته عن فوقع بعرفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع واقفا كان رجال أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن

 تحنطوه وال ثوبين في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فمات فأقعصته عمرو وقال فوقصته
 واتفقا حرب بن وسليمان عارم وخالفه مسدد قال ھكذا إسماعيل قال ملبيا عمرو وقال يلبي يبعثه هللا فإن رأسه تخمروا وال
 جريج بن ورواه عارم قال كما عنھما حماد عن الربيع أبي عن مسلم وأخرجه ملبيا قال أيوب وأن يلبي قال عمرا أن على

 عمرو عن الثوري عن وكيع عن وروي الوجه ذكر فيه ليس رأسه تخمروا ال حماد رواه كما عمرو عن عيينة بن وسفيان
  الوجه معه فذكر

 سفيان عن وكيع ثنا كريب أبو ثنا أبي حدثني الشيباني يوسف بن يعقوب بن محمد أنبأ حافظال هللا عبد أبو أخبرناه -  8865
 هللا صلى هللا رسول فقال فمات محرم وھو راحلته أوقصته رجال أن عباس بن عن جبير بن سعيد عن دينار بن عمرو عن
 في مسلم رواه ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه رأسه وال وجھه تخمروا وال ثوبيه في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه  سلم و عليه
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 هللا وعبد كثير بن محمد رواه وكذلك فيه الوجه ذكر دون وكيع عن نمير بن هللا عبد بن محمد ورواه كريب أبي عن الصحيح
  الوجه ذكر دون سفيان عن العدني الوليد بن

 عوانة أبو ثنا مسدد ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 8866
 فقال محرمون سلم و عليه هللا صلى النبي مع ونحن راحلته وقصته رجال أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن

 يوم يبعثه هللا فإن رأسه تخمروا وال طيبا تمسوه وال ثوبيه في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 من أخرجاه وكذلك عوانة أبي عن كالھما كامل أبي عن مسلم ورواه النعمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه ملبيا القيامة
 بعد حدثني أنه ثم شعبة قال وھشيم عوانة أبي بوفاق مرة بشر أبي عن شعبة ورواه الوجه ذكر دون بشر أبي عن ھشيم حديث
  الوجه ذكر فيه ليس الجماعة رواه كما جبير بن سعيد عن عتيبة بن الحكم رواهو ووجھه رأسه خارج فقال ذلك

 وال وجھه وخمروا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن جبير بن سعيد عن حرة أبي بن إبراھيم ورواه -  8867
 وزاد قال عيينة بن سفيان عن الشافعي أنبأ عالربي أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرناه رأسه تخمروا
  فذكره حرة أبي بن إبراھيم

 ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا -  8868
 عنه هللا رضي عفان بن عثمان رأيت  قال هأن ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك ثنا بكير بن يحيى
  أرجوان بقطيفة وجھه غطى قد صائف يوم في محرم وھو بالعرج

 أنبأ كشمرد عمرو بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو وأخبرنا -  8869
 بن عثمان رأى  أنه عمير بن الفرافصة أخبرني قال حمدم بن القاسم عن سعيد بن ھو يحيى عن بالل بن سليمان ثنا القعنبي
  محرم وھو وجھه مغطيا عنه هللا رضي عفان

 بن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا -  8870
 وھم وجوھھم يخمرون كانوا الحكم بن ومروان ثابت بن وزيد انعف بن عثمان أن  أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن عيينة
  حرم

 ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 8871
 وھو وجھه ويغطي الغبار من أنفه ويغطي ثيابه ويغسل المحرم يغتسل  قال عنه هللا رضي جابر عن الزبير أبي عن سفيان
  عمر بن وخالفھم نائم

 أن نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا نجيد بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر أخبرنا -  8872
  المحرم يخمره فال الرأس من الذقن فوق ما  يقول كان عمر بن هللا عبد

 بن كعب بحديث استدالال وافتدى للضرورة ذلك فعل طيب فيه دواء إلى أو مخيط لبس أو رأسه تغطية إلى احتاج من باب
  عباس وبن عمر بن عن ذلك في وروى هللا شاء إن ھذا بعد يرد الذي عجرة

  وافتدى حلقه لألذى رأسه حلق إلى احتاج من باب - 90

 أنبأ يوسف بن هللا عبد أنبأ الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8873
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عجرة بن كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن مجاھد عن قيس بن حميد عن مالك
 ستة أطعم أو امأي ثالثة وصم رأسك احلق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا رسول يا نعم فقلت ھوامك آذاك لعلك

  يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه شاة انسك أو مساكين
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 عبد بن محمد ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا - 8874
 بن كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن مجاھد نع الجزري الكريم عبد عن أنس بن مالك ثنا الوليد بن الحسين أنبأ الوھاب
 أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمره رأسه في القمل فآذاه محرما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كان  أنه عجرة
 جوده كعن أجزأ فعلت ذلك أي شاة أنسك أو شعير من مد مسكين لكل مساكين ستة أطعم أو أيام ثالثة صم وقال رأسه يحلق

 إسناده في مجاھد ذكر دون مالك عن جماعة ورواه مالك عن وھب بن رواه وكذلك مالك عن النيسابوري الوليد بن الحسين
  غيره دون الوليد بن الحسين رواية في الشعير وذكر

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المناقب كتاب في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8875
 أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عجرة بن كعب عن ليلى أبي بن عن مجاھد عن الكريم عبد عن عيينة بن يعني سفيان

 أبي بن عن مجاھد عن الكريم وعبد وحميد وأيوب نجيح أبي بن عن سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا خبيب أبو ثنا أحمد بن إسماعيل
 يوقد ھو محرم وھو مكة يدخل أن قبل بالحديبية وھو به مر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عجرة بن كعب عن ليلى
 مساكين ستة بين فرقا وأطعم رأسك فاحلق قال نعم قلت ھذه ھوامك أتؤذيك فقال وجھه على يتھافت والقمل له قدر تحت

 في مسلم رواه عمر أبي بن حديث لفظ شاة إذبح أو نجيح أبي بن وقال نسيكة أنسك أو أيام ثالثة صم أو آصع ثالثة والفرق
  وأيوب نجيح أبي بن عن أخر أوجه من البخاري وأخرجه عمر أبي بن عن الصحيح

 محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد وأنبأ قال قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8876
 أبي عن خالد عن هللا عبد بن خالد أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قالوا كشمرد عمرو بن ومحمد الترك محمد بن وجعفر يحيى بن

 آذاك فقال الحديبية زمن به مر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عجرة بن كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن قالبة
 تمر من آصع ثالثة أطعم أو أيام ثالثة صم أو نسكا اذبح ثم احلق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال نعم قال رأسك ھوام
  ليلى أبي بن الرحمن عبد عن الشعبي رواه وبمعناه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه مساكين ستة

 مع اوأن رأسي في ھوام أصابني  قال عجرة بن كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن عتيبة بن الحكم ورواه -  8877
 به أو مريضا منكم كان فمن في جل و عز هللا فأنزل بصري على تخوفت حتى الحديبية عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فرقا مساكين ستة أطعم أو أيام ثالثة وصم رأسك احلق لي فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدعاني اآلية رأسه من أذى
 بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه نسكت ثم رأسي فحلقت شاة أنسك أو زبيب من

  فذكره عتيبة بن الحكم عن صالح بن يعني أبان حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا منصور

 جعفر ثنا بالبصرة العسكري محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا الروذباري محمد بن الحسين علي أبو أخبرناه - 8878
 إلى قعدت  يقول معقل بن هللا عبد سمعت قال األصبھاني بن الرحمن عبد عن شعبة ثنا إياس أبي بن آدم ثنا القالنسي محمد بن

 إلى حملت قال نسك أو صدقة أو صيام من ففدية تعالى قوله عن فسألته الكوفة مسجد يعني المسجد ھذا في عجرة بن كعب
 صم فقال ال فقلت شاة أفتجد ھذا منك بلغ الجھد أرى كنت ما فقال وجھي على يتناثر والقمل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 وھي خاصة في اآلية ھذه فنزلت كعب قال رأسك واحلق طعام من صاع نصف مسكين لكل مساكين ستة أطعم أو أيام ثالثة
 بن هللا عبد عن الشعبي عن أشعث ورواه شعبة عن آخر وجه من مسلم وأخرجه آدم عن الصحيح في البخاري رواه عامة لكم

  تمر من آصع ثالثة مساكين ستة اطعم قال الحديث ھذا في كعب عن معقل

  إلحرامه ناسيا أو جاھال وطيبه المحرم لبس باب

 أحمد بن يعل بن أحمد نصر وأبو المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8879
 أبي بن عطاء أنبأ يحيى بن ھمام أنبأ ھارون بن يزيد أنبأ هللا عبد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قالوا الفامي
 أثر وعليه جبة وعليه بالجعرانة وھو سلم و عليه هللا صلى النبي أتى رجال أن  أبيه عن أمية بن يعلى بن صفوان عن رباح

 هللا صلى النبي على هللا فأنزل قال عمرتي في أصنع أن تأمرني كيف هللا رسول يا فقال الصفرة أثر قال أو امھم قال الخلوق
 الوحي عليه نزل وقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قد أني لو وددت يقول يعلى وكان قال بثوب فستر قال سلم و عليه
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 الثوب طرف فرفع قال نعم قلت الوحي عليه أنزل وقد سلم و عليه هللا لىص هللا رسول إلى تنظر أن أيسرك عمر فقال قال
 واغسل الجبة ھذه عنك اخلع العمرة عن السائل أين قال عنه سرى فلما البكر كغطيط أحسبه ھمام قال غطيط وله إليه فنظرت
  حجك في تصنع كما عمرتك في واصنع الصفرة أثر قال أو الخلوق أثر عنك

 بإسناده فذكره  ھمام ثنا فروخ بن شيبان ثنا نصر بن محمد ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8880
 في واصنع جبتك عنك واخلع الخلوق أثر قال أو الصفرة عنك اغسل العمرة عن السائل أين قال عنه سرى فلما قال ومعناه
 عن الوليد وأبي نعيم أبي عن البخاري ورواه فروخ بن شيبان عن الصحيح في مسلم رواه حجك في صانع أنت ما عمرتك
  عطاء عن جريج بن حديث من وأخرجاه ھمام

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8881
 أبي بن إبراھيم ثنا يوسف بن يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو خبرناوأ ح سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع
 عليه هللا صلى النبي أتى  قال أبيه عن يعلى بن صفوان عن عطاء عن دينار بن عمرو عن سفيان ثنا عمر أبي بن أنبأ طالب

 إني فقال بالخلوق متضمخ وھو جبة نييع مقطعات وعليه سلم و عليه هللا صلى النبي عند وأنا بالجعرانة وھو رجل سلم و
 ھذه عني أنزع قال حجك في صانعا كنت ما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال بالخلوق متضمخ وأنا ھذا وعلي بالعمرة أحرمت
 بن حديث لفظ عمرتك في فاصنعه حجك في صانعا كنت ما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال الخلوق ھذا عني واغسل الثياب
  عطاء عن معروف أبي بن ورباح سعد بن قيس حديث من أيضا وأخرجه عمر أبي بن عن الصحيح في مسلم رواه مرع أبي

 بن يعني محمد ثنا عفان بن علي بن الحسن محمد أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8882
 صلى النبي يريني أن عنه هللا رضي عمر سألت  قال القرشي أمية بن علىي عن عطاء عن سليمان أبي بن الملك عبد ثنا عبيد
 إني هللا رسول يا فقال زعفران من ردع بھا جبة عليه رجل أتاه إذ سفر في معه نحن فبينا القرآن عليه نزل إذا سلم و عليه هللا

 قال ثم قال الحديث فذكر الوحي عليه زلوأن سلم و عليه هللا صلى النبي عنه فسكت مني يسخرون الناس وإن بالعمرة أحرمت
 قصر عمرتك في فاصنعه أحرمت إذا حجك في صانعا كنت وما ھذه جبتك عنك انزع فقال الرجل فقام العمرة عن السائل أين
  فيه يعلى بن صفوان يذكر فلم بإسناده الملك عبد

 أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألن الشافعي قال يشقھما وال نزعا فينزعھما جبة أو قميص في يحرم الرجل باب
   بشقھا يأمره ولم ينزعھا أن الجبة صاحب

 ثنا الطيالسي داود أبو أنبأ حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو وأخبرنا - 8883
 أثر عليھا جبة عليه رجال رأى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي منية بن يعلى عن عطاء عن قتادة عن شعبة
 ھذا قال شقھا قال أنه نسمع كنا لعطاء فقلت قتادة قال حجك في تجعل ما عمرتك في واجعل عنك اخلعھا فقال صفرة أو خلوق
  الفساد يحب ال جل و عز وهللا فساد

 عن بشر أبي عن عوانة أبو ثنا عيسى بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  8884
 هللا صلى النبي فقال قال القصة بھذه أبيه عن يعلى بن صفوان عن عطاء عن الحجاج عن وھشيم أمية بن يعلى عن عطاء
  الحديث وساق رأسه من فخلعھا جبتك اخلع  سلم و عليه

 الليث ثنا الھمداني موھب بن هللا عبد بن خالد بن يزيد ناث داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 8885
 نزعا ينزعھا أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمره قال فيه قال الخبر بھذا  أبيه عن يعلى بن عن رباح أبي بن عطاء عن

  الحديث وساق ثالثا أو مرتين ويغتسل
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  بأسا الريحان بشم ير لم من باب

 يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا قاال قوھيار بن محمد بن والعباس البصري عثمان أبو أنبأ الفقيه اھرط أبو أخبرنا - 8886
  الريحان بشم للمحرم بأسا يرى ال كان أنه  عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن سفيان ثنا عبيد بن

  للمحرم شمه كره من باب

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو يأب بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8887
 أيشمه الريحان عن يسأل عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر سمع أنه  الزبير أبي عن جريج بن أنبأ عطاء بن الوھاب عبد

  ال فقال والدھن والطيب المحرم

 بن عن نافع عن أيوب عن سعيد أنبأ الوھاب عبد أنبأ يحيى ثنا لعباسا أبو ثنا قاال سعيد وأبو هللا عبد أبو وأخبرنا - 8888
  للمحرم الريحان شم يكره كان أنه  عمر

  بطيب ليس بما ولحيته رأسه غير جسده يدھن المحرم باب

 قالوا ءإمال األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد وأبو عليھما قراءة عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  8889
 سعيد عن فرقد عن سلمة بن حماد أنبأ الخزاعي سلمة أبو أنبأ الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا
 يوسف بن يذكر لم مطيب غير يعني محرم وھو مقتت غير بزيت أدھن سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن جبير بن

 غير من فذكره عمر بن عن سعيد عن فرقد عن سلمة بن حماد عن شاذان عامر بن األسود ورواه أحمد اإلمام قال تفسيره
  تفسير

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  8890
 ونحن ذر بأبي نمر كنا  قال الشيباني مرة عن ءالشعثا أبي بن أشعث أخبرني سفيان أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور
  أدھنوھا فيقول أرجلنا تشققت وقد محرمون

  اإلحرام بعد ولحيته رأسه يدھن فال أغبر أشعث الحاج باب

 بن الرحمن عبد ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا األصم العباس أبو ثنا أصله من السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  8891
 بن محمد بن أحمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح إسحاق أبي بن يونس ثنا نوح أبو غزوان
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن مجاھد عن إسحاق أبي بن يونس ثنا دكين بن الفضل نعيم أبو ثنا نصر
 نوح أبي رواية وفي غبرا شعثا جاءوني عبادي إلى انظروا لھم فيقول السماء أھل عرفات بأھل يباھي تعالى هللا إن  سلم

  ھؤالء عبادي إلى انظروا لھم فيقول

 إبراھيم عن سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 8892
 بن عيسى ثنا خشرم بن علي ثنا الفربري يوسف بن محمد ثنا عدي بن مدأح أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا ح الخوزي
 قام عمر بن فقال الحج فتذاكرنا عمر بن إلى قعدنا قال جعفر بن عباد بن محمد حدثني الخوزي يزيد بن إبراھيم عن يونس
 آخر وقام والراحلة الزاد قال سبيلال ما فقال آخر وقام التفل الشعث قال الحاج ما  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل
 جعفر بن عباد بن محمد عن قال عبدان بن رواية وفي الماليني حديث لفظ والثج العج قال أفضل الحج أي هللا رسول يا فقال

  بمعناه والباقي التفل الغبر األشعث وقال عمر بن عن المخزومي
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   الخبيص يأكل المحرم باب

 يحيى ثنا اآلملي النجار الفضل بن محمد بكر أبو ثنا الصوفي توبة أبي بن جعفر بن أحمد أنبأ اطالمش بكر أبو أخبرنا - 8893
 يأكله المصفر والخشكنانج بالخبيص بأس ال  قال عنه هللا رضي عمر بن عن نافع عن ليث ثنا معتمر ثنا عربي بن حبيب بن

  بالقوي ليس سليم أبي بن ليث المحرم

  بطيب ليس العصفر باب

 ألوان من أحبت ما ذلك بعد ولتلبس النساء في مرفوعا عمر بن عن نافع عن يسار بن إسحاق بن محمد رواية في مضى قد
  خزا أو معصفرا الثياب

 إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا -  8894
 المعصفرات تلبس كانت  أنھا عنھما هللا رضي بكر أبي بنت أسماء عن أبيه عن عروة بن ھشام عن كمال ثنا بكير بن ثنا

 ھشام عن فرووه نمير وبن إسماعيل بن وحاتم أسامة أبو وخالفه مالك رواه ھكذا زعفران فيھا ليس محرمة وھي المشبعات
  الحجاج بن مسلم قاله أسماء عن فاطمة عن

 عامر أبو ثنا عبيد بن يونس بن عبيد أبو ثنا مكرم بن الحسن ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن ينالحس أبو أخبرنا - 8895
  محرمة وھي الخفيف بالعصفر الموردة الثياب تلبس كانت عنھا هللا رضي عائشة أن  مليكة أبي بن عن الخزاز

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب نب محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا - 8896
 ال المعصفرة الثياب وتلبس الطيب ثياب المرأة تلبس ال  يقول سمعه أنه جابر عن الزبير أبي عن جريج بن عن سالم بن سعيد
  طيبا العصفر أرى

 أبصر  قال جعفر أبي عن عمرو عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 8897
 أبي بن علي فقال الثياب ھذه ما فقال محرم وھو مضرجين ثوبين جعفر بن هللا عبد على عنه هللا رضي الخطاب بن عمر
 يلبسن كن عمر بن نساء أن نافع عن وروينا عنه هللا رضي عمر فسكت السنة يعلمنا أحدا أخال ما عنه هللا رضي طالب

  محرمات وھن المعصفرات

 جاءت  يقول مكحوال سمعت قال حوشب بن علي عن الوليد عن الصباح بن محمد عن المراسيل في داود أبو وروى -  8898
 غيره لك قال ھذا في فاحرم الحج أريد إني هللا رسول يا فقالت بعصفر مشبع بثوب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى امرأة
  فذكره داود أبو ثنا اللؤلؤي علي أبو ثنا الداودي الحسين أبو أنبأ محمد بن بكر أبو ناهأخبر فيه فأحرمي قال ال قالت

 المصبوغ فيلبس واحد الصبغ أن إلى فيذھب الجاھل يراه أن مخافة اإلحرام في طيب بغير المصبوغ لبس كره من باب
  بالطيب

 نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا كيالمز جعفر بن محمد بكر أبو ثنا المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 8899
 على رأى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  عمر بن هللا عبد يحدث عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مولى أسلم سمع أنه

 أمير يا لحةط فقال طلحة يا المصبوغ الثوب ھذا ما عنه هللا رضي عمر له فقال محرم وھو مصبوغا ثوبا هللا عبيد بن طلحة
 رأى جاھال رجال أن فلو الناس بكم يقتدي أئمة الرھط أيھا إنكم عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فقال مدر ھو إنما المؤمنين

 الثياب ھذه من شيئا الرھط أيھا تلبسوا فال اإلحرام في المصبغة الثياب يلبس كان قد هللا عبيد بن طلحة إن لقال الثوب ھذا
  المصبغة
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  محرمين غير كانوا وإن للرجال المعصفر لبس ھيةكرا باب

 ح ھشام ثنا بكر بن هللا عبد ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  8900
 أبي حدثني ھشام بن معاذ اثن المثنى بن محمد ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا

 بن عمرو بن هللا عبد أن أخبره نفير بن جبير أن أخبره معدان بن أن الحارث بن إبراھيم بن محمد حدثني قال يحيى عن
 لفظ تلبسھا فال الكفار ثياب من ھذه إن فقال معصفرين ثوبين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علي رأى  قال أخبره العاص
 بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه أصفرين ثوبين وقال حدثه معدان بن خالد أن عبدان بن رواية وفي هللا عبد أبي حديث
 ورواه يحيى عن أبيه عن ھشام بن معاذ رواية نحو كثير أبي بن يحيى عن يحيى بن وھمام المبارك بن علي ورواه المثنى
  محرم وھو كان ذلك أن فأخبر إبراھيم بن محمد عن يسار بن إسحاق بن محمد

 عن إسحاق بن محمد عن األعلى عبد ثنا الرقام عياش ثنا تمتام ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرناه - 8901
 بن هللا عبد مع لجالس إني قال  الحضرمي نفير بن جبير عن حدثه الكالعي معدان بن خالد أن الحارث بن إبراھيم بن محمد
 ھذا مثل في أحرمت عمرو بن هللا عبد فقال ثيابه معصفرة عليه رجل طلع إذ المسجد في أو المقدس ببيت العاص بن عمرو
 صنعت أني ولوددت صنيعا به فصنعت البيت إلى رجعت ثم لبسه عن فنھاني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علي فرآه الثوب
 بأس ال أنه فأخبر جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو رواهو فيه طرحته ثم تنورا له أوقدت قال صنعت الذي ما قلت قال غيره
  للنساء بذلك

 عيسى ثنا مسدد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8902
 ثنية من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع ھبطنا  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن الغاز بن ھشام ثنا يونس بن

 كره ما فعرفت عليك الربطة ھذه ما فقال بعصفر مضرجة ريطة وعلي إلي التفت ثم قال صالته في الحديث فذكر إذاخر
 بعض كسوتھا أفال قال فأخبرته الريطة فعلت ما هللا عبد يا فقال الغد أتيته ثم فيه فقذفتھا لھم تنورا يسجرون وھم أھلي فأتيت
 دون عنه بالنھي يختص أنه إلى يشير عنه هللا رضي طالب أبي بن علي وكان لمسدد واللفظ للنساء بذلك بأس ال فإنه أھلك
  غيره

 بن أحمد عتبة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  8903
 أن عباس بن هللا عبد عن أبيه عن حنين بن هللا عبد بن إبراھيم عن عثمان بن الضحاك ثنا فديك أبي بن ثنا الحمصي الفرج
 لبس وعن الذھب تختم عن نھاكم أقول وال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھاني قال  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي
  فديك أبي بن عن هللا عبد بن نھارو عن الصحيح في مسلم رواه راكعا القراءة وعن المعصفر من المفدم لبس وعن القسي

 عبد بن هللا عبيد أنبأ قادم بن علي ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8904
 جعفر بن هللا عبد بن محمد وابتنى حاجا عنه هللا رضي عثمان خرج  قال ھريرة أبي عن عمه عن مديني موھب بن الرحمن

 الطيب ردع وعليه عنه هللا رضي عثمان فرآه قال يروحوا أن قبل بملل وھم الناس فأتى مكة إلى غدا ثم عندھا فبات امرأتهب
 علي له فقال قال عنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى وقد المعصفر تلبس وقال وأفف فانتھره مقدمة معصفرة وملحفة
 غير إسناد ھذا عنه هللا رضي عثمان فسكت أنا عناني إنما إياه وال ينھك لم سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول إن عنه هللا رضي
 في العاص بن عمرو بن هللا عبد وحديث منصوصة غير الصحيحة الرواية في بالتخصيص عنه هللا رضي علي وحكم قوي
  أعلم وهللا عام ذلك عن الرجال نھي

  بطيب ليس الحناء باب

 محمد ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا -  8905
 المؤمنين أم يا امرأة لھا فقالت إليھا فجلسنا فيه وعائشة الحرام مسجد في كنا  قالت الطائية ھمام بنت كريمة أخبرتني بھزم بن
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 خضاب في بمعناه كريمة عن كثير أبي بن يحيى أيضا ورواه ريحه يحب ال خليلي كان قالت والخضاب الحناء في تقولين ما
  الحناء ريح يحب وال الطيب يحب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان فقد بطيب ليس الحناء أن على كالداللة وفيه الحناء

 الھدي يبلغ حتى رؤوسكم اتحلقو وال{  تعالى هللا قال وحلقه قطعه في يجب وما يقطعه وال شعره يحلق ال المحرم باب
 } محله

 بن عن خالد بن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 8906
 وعطاء البصري الحسن عن وروينا دم فصاعدا الثالث وفي مدان الشعرتين وفي مد الشعرة في  قال أنه عطاء عن جريج
  سواء فيھا والمتعمد الناسي دم شعرات ثالث في االق أنھما

  ظفره ينكسر المحرم باب

 ثنا هللا عبد بن حمدان بن جعفر بن أحمد ثنا بالدامغان الدينوري فنجويه بن محمد بن الحسين هللا عبد أبو أخبرنا - 8907
 وينزع الحمام يدخل المحرم  قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا ماھان بن هللا عبد بن يوسف
  شيئا بأذاكم يصنع ال جل و عز هللا فإن األذى عنكم أميطوا ويقول طرحه ظفره انكسر وإذا الريحان ويشم ضرسه

  بطيب ليس بما يكتحل المحرم باب

 ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر ثنا العدل سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8908
 إلى فأرسل محرم وھو بملل عينيه معمر بن هللا عبيد بن عمر اشتكى  قال وھب بن نبيه أخبرني موسى بن أيوب عن سفيان
 يخبر عفان بن عثمان سمعت فإني بالصبر أضمدھما عثمان بن أبان له فقال يعالجه شيء أي يسأله عفان بن عثمان بن أبان
 بن سفيان عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم رواه بالصبر يضمدھما قال سلم و عليه هللا لىص هللا رسول عن بذلك
  عيينة

 بن الوارث عبد ثنا مسدد ثنا التستري الخليل بن زياد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 8909
 فأمر يكحلھما أن فأراد محرم وھو عينيه اشتكى معمر بن هللا عبيد نب عمر أن  وھب بن نبيه عن موسى بن أيوب عن سعيد
  يفعله كان أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن حدث عنه هللا رضي عثمان أن وزعم بصبر يضمدھما أن عثمان بن أبان

 بن هللا عبيد بن عمر نأ  وھب بن نبيه حدثني موسى بن أيوب ثنا أبي حدثني قال الوارث عبد بن الصمد عبد ورواه -  8910
 عنه هللا رضي عفان بن عثمان عن وحدث بالصبر يضمدھا أن وأمره عثمان بن أبان فنھاه يكحلھا أن فأراد عينه رمدت معمر
 إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه ذلك فعل أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن
  إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه فذكره الوارث عبد بن الصمد عبد أنبأ إبراھيم بن

 أنبأ اليمان أبو ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 8911
  به يتداوى وال طيب فيه شيءب المحرم يكتحل ال  يقول عمر بن كان نافع قال قال شعيب

 عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 8912
 قال وأنه إقطارا الصبر عينيه في أقطر محرم وھو رمد إذا كان أنه  عمر بن عن نافع عن موسى بن أيوب عن جريج بن

  القائل عمر بن رمد غير ومن بطيب يكتحل لم ما رمد إذا كحل بأي حرمالم يكتحل

 معاذ بن هللا عبيد عن كتابي في وجدت قال محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8913
 كحل بأي اكتحلي فقالت الكحل عن المؤمنين أم عائشة فسألت محرمة وأنا عيني اشتكت  قالت شميسة عن شعبة عن أبي ثنا

  فأبيت بصبر كحلتك شئت إن وقالت نكرھه ونحن زينة ولكنه بحرام ليس أنه أما أسود كحل كل غير قالت أو األثمد غير شئت
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  اإلحرام بعد االغتسال باب

 وأخبرنا ح مالك على قرأ مافي القعنبي ثنا سعيد بن عثمان حدثني الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8914
 بن زيد عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو
 رمالمح يغسل عباس بن فقال باألبواء اختلفا مخرمة بن والمسور عباس بن أن  أبيه عن حنين بن هللا عبد بن إبراھيم عن أسلم
 يستر وھو القرنين بين يغتسل فوجدته األنصاري أيوب أبي إلى عباس بن فأرسلني رأسه المحرم يغسل ال المسور وقال رأسه
 هللا رسول كان كيف ليسألك عباس بن هللا عبد إليك أرسلني حنين بن هللا عبد أنا فقلت ھذا من فقال عليه فسلمت قال بثوب
 إلنسان قال ثم رأسه لي بدا حتى فطأطأه الثوب على يده أيوب أبو فوضع قال محرم ووھ رأسه يغسل سلم و عليه هللا صلى
 لفظ يفعل سلم و عليه هللا صلى رأيته ھكذا قال ثم وأدبر بھما فأقبل بيديه رأسه حرك ثم رأسه على فصب أصبب عليه يصب
  مالك عن كالھما تيبةق عن مسلم ورواه يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه القعنبي حديث

 جريج بن عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد وأخبرنا - 8915
 إلى يغتسل عنه هللا رضي الخطاب بن عمر بينما  قال أنه أمية بن يعلى أبيه عن أخبره يعلى بن صفوان أن عطاء أخبرني
 فقال أعلم المؤمنين أمير فقلت رأسي على أصبب يعلى يا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال إذ بثوب ليهع أستر وأنا بعير
  رأسه على أفاض ثم هللا فسمى شعثا إال الشعر الماء يزيد ما وهللا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر

 عن عكرمة عن الجزري الكريم عبد عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد أخبرنا -  8916
  محرمون ونحن نفسا أطول أينا الماء في أباقيك تعال  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر لي قال ربما قال عباس بن

 عبيد ناث أبي ثنا نمير بن هللا عبد بن محمد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو ثنا قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  8917
 رأس أحدھما يغيب يتماقالن البحر في وقعا  زيد بن الرحمن وعبد عمر بن عاصم أن عمر بن هللا عبد عن سالم عن هللا

  عليھما ذلك ينكر فلم إليھما ينظر وعمر صاحبه

  والجسد الرأس وحك اإلحرام في الحمام دخول باب

 أبي بن أيوب عن يحيى أبي بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ ألصما العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8918
  شيئا بأوساخنا يعبأ ما وقال محرم وھو بالجحفة وھو حماما دخل أنه  عباس بن عن عكرمة عن تميمة

 أبو ثنا رنص بن سعدان ثنا مخلد بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ األصبھاني الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  8919
 وينزع الحمام ويدخل الريحان يشم المحرم  قال عباس بن عن عكرمة عن السختياني أيوب عن جريج بن عن الضرير معاوية
  األذى عنه أماط ظفره انكسر وإذا القرحة ويفقأ ضرسه

 أمر  العوام بن الزبير أن يىيح أبي بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 8920
  محرم وھو فحك ظھره في بوسخ

 ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8921
  أنامله ببطن قال رأسه مالمحر حك في قال أنه  هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن جريج بن أنبأ عطاء بن الوھاب عبد

 عن شھاب أبو ثنا خلف ثنا الحلواني يحيى بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا - 8922
  أنامله بأطراف يحك ھو فإذا له ففطنت محرم وھو رأسه يحك عمر بن رأيت  قال مجلز أبي عن التيمي سليمان

 بن علقمة عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ ھرجانيالم أحمد أبو أخبرنا - 8923
 فقالت جسده أيحك المحرم عن تسأل  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عنھا هللا رضي عائشة سمعت أنھا أمه عن علقمة أبي
  لحككت برجلي أحك أن إال أجد ولم يدي ربطت لو عنھا هللا رضي عائشة وقالت وليشدد فليحك نعم
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 وأسقط الحاج شعث في سلم و عليه هللا صلى النبي عن روينا بما احتج كرھه من والخطمى بالسدر رأسه يغسل المحرم باب
 تقربوه وال وسدر بماء اغسلوه مات الذي المحرم في سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن روينا بما الفدية عنه
  طيبا

  ثيابه يغسل حرمالم باب

 ثنا األزرق إسحاق ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8924
 يصنع ال هللا إن فقال محرمة وأنا ثيابي أغسل فقالت عمر بن سألت امرأة أن  الجعد أبي بن سالم عن منصور عن سفيان
  شيئا بدرنك

 أبو ثنا خيثمة أبو ثنا النضر أبو ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8925
  شاء إن ثوبيه ويغسل يغتسل المحرم  قال جابر عن الزبير

  المرآة في ينظر المحرم باب

 عن موسى بن أيوب عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ بيعالر أنبأ األصم العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 8926
  محرم وھو المرآة في نظر أنه  عمر بن عن نافع

 أبو أخبرناه محرم وھو المرآة في ينظر أن بأس ال قال أنه عباس بن عن عكرمة عن حسان بن ھشام عن وروينا - 8927
  فذكره  ھشام عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن نب علي ثنا محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو ثنا األصبھاني بكر

 هللا عبد أبو أخبرناه وجع من إال الحرام المرآة في ينظر أن يكره كان أنه عباس بن عن الخرساني عطاء وروى - 8928
 جريج بن أنبأ الوھاب عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ
  أصح األولى والرواية بالقوي ليس  الخرساني وعطاء فذكره الخرساني عطاء عن

  للمحرم الحجامة باب

 بن عمرو عن سفيان ثنا مسدد ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 8929
 عن الصحيح في البخاري رواه محرم وھو احتجم سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن وعطاء طاوس عن دينار
  عيينة بن سفيان عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه مسدد

 ثنا أويس أبي بن ثنا األسفاطي الفضل بن عباس ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  8930
 في جمل بلحى سلم و عليه هللا صلى النبي احتجم  قال بحينة بن عن األعرج عن علقمة أبي بن علقمة عن بالل بن سليمان
  محرم وھو رأسه وسط مكة طريق

 الخزاعي سلمة أبو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8931
 رواه محرم وھو احتجم سلم و عليه هللا صلى النبي أن إسناده بمثل  بالل بن سليمان ثنا القا الرازي منصور بن ومعلى
  منصور بن معلى عن شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري

  يستاك المحرم باب

 والحكم خارجة بن الھيثم ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا بيعقو بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8932
 سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أن  عباس بن عن وطاوس ومجاھد عطاء عن النعمان عن حمزة بن يحيى ثنا قاال موسى بن

  نعم قال محرم وھو سلم و عليه هللا صلى النبي تسوك وھل وجع من محرم وھو احتجم
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  ينكح الو ينكح ال المحرم باب

 ح مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8933
 عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا

 بن شيبة ابنة عمر بن طلحة يزوج أن أراد هللا عبيد بن عمر أن الدار عبد بني أخي وھب بن نبيه عن عمر نب مولى نافع
 قال يقول عفان بن عثمان سمعت وقال أبان عليه ذلك فأنكر محرمان وھما ذلك ليحضره عثمان بن أبان إلى فأرسل جبير
  مالك عن يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه يخطب وال ينكح وال المحرم ينكح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن دعلج محمد أبو ثنا قاال ببغداد الصقر بن علي بن طلحة القاسم وأبو بنيسابور إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  8934
 بن ويعلى مطر عن روبةع أبي بن سعيد ثنا السھمي بكر بن هللا عبد ثنا النسائي الحسن بن محمد ثنا العدل السجزي أحمد
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي عفان بن عثمان عن عثمان بن أبان عن وھب بن نبيه عن نافع عن حكيم
  ذلك يقول عمر بن كان نافع وقال قال يخطب وال ينكح وال المحرم ينكح ال  قال

 ثنا الخطاب أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 8935
 صلى النبي إلى يرفعه ال أنه غير القول ھذا يقول عمر بن وكان قال أنه إال بمعناه فذكره  عروبة أبي بن أنبأ سواء بن محمد
  نافع عن بأيو حديث من أيضا وأخرجه يحيى بن زياد الخطاب أبي عن الصحيح في مسلم رواه سلم و عليه هللا

 بن نبيه عن موسى بن أيوب عن سفيان ثنا الربيع بن يحيى ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 8936
  يخطب وال المحرم ينكح ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي به يبلغ عثمان عن عثمان بن أبان عن وھب

  عيينة بن سفيان ثنا حرب بن زھير ثنا يعلى أبو أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8937
 ال المحرم الحديث في فقال سفيان عن الحميدي ورواه سفيان عن وغيره حرب بن زھير عن الصحيح في مسلم رواه فذكره
  ينكح وال ينكح

 و عليه هللا صلى هللا رسول أن جميعا وقاال يخطب وال ينكح وال ينكح ال المحرم وقال سفيان عن الشافعي ورواه - 8938
 بن علي حدثني هللا عبد أبو وأخبرنا ح سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه قال سلم
  فذكراه  سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر ثنا سختويه بن محمد

  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عفان بن عثمان عن أبان عن وھب بن نبيه عن ھالل أبي بن سعيد ضاأي ورواه - 8939
 بن الملك عبد ثنا عقيل بن الحسين بن داود ثنا اإلسفرائيني أحمد بن بشر أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه المحرم ينكح ال

 الصحيح في مسلم رواه فذكره ھالل أبي بن سعيد عن يزيد بن خالد ثنيحد قال جدي عن أبي حدثني سعد بن الليث بن شعيب
  شعيب بن الملك عبد عن

 الحميدي ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا -  8940
 وھو نكح سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن الشعثاء وأب أخبرني شھاب البن قلت قال دينار بن عمرو ثنا سفيان ثنا

 البن فقلت قال خالته وھي حالل وھو ميمونة نكح سلم و عليه هللا صلى النبي أن األصم بن يزيد أخبرني شھاب بن فقال محرم
 عن نمير بن عن حيحالص في مسلم رواه أيضا عباس بن خالة وھي عباس بن إلى عقبيه على بواال أعرابيا أتجعل شھاب
  الحارث بنت ميمونة عن به حدث إنما نفسه عن يقله لم األصم بن ويزيد حالل وھو نكحھا قوله إلى سفيان

 بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا قاال النسوي أحمد بن هللا وعبد الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 8941
 هللا رضي الحارث بنت ميمونة حدثتني قال األصم بن يزيد عن فزارة أبو ثنا حازم بن جرير ثنا آدم نب يحيى ثنا شيبة أبي بن

 عن الصحيح في مسلم رواه عباس بن وخالة خالتي وكانت قال حالل وھو تزوجھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھا
  عنھا هللا رضي ميمونة عن األصم بن يزيد عن مھران بن ميمون أيضا ورواه شيبة أبي بن بكر أبي
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 هللا عبد بن حفص ثنا عصام بن محمد ثنا الشعيري هللا عبد بن محمد الطيب أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8942
 خالته عن األصم بن يزيد عن مھران بن ميمون عن زروان بن الوليد عن الحجاج بن الحجاج عن طھمان بن إبراھيم حدثني
 بھا وبنى حالال تزوجھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  حدثته أنھا سلم و عليه هللا صلى النبي زوج الحارث بنت ميمونة
  بسرف وھو تزوجھا حالال

 حماد ثنا نعيم أبو ثنا الدرابجردي الحسن بن علي ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 8943
 حالال ميمونة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تزوج  قال رافع أبي عن يسار بن سليمان عن ربيعة عن مطر عن دزي بن وھو
  بينھما الرسول أنا وكنت حالال بھا وبنى

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 8944
 بن عمر فرد محرم وھو امرأة تزوج طريفا أباه أن  أخبره أنه المري طريف بن غطفان أبي عن الحصين بن داود عن كمال

  نكاحه عنه هللا رضي الخطاب

 عن المرائي ميمون عن القطان يحيى ثنا بندار ثنا الساجي أنبأ الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا -  8945
  امرأته منه نزعنا محرم وھو تزوج من  قال علي عن الحسن

 بن جعفر عن بالل بن ھو سليمان عن القعنبي ثنا خليفة أبو أنبأ مطر بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 8946
  نكاحه رد نكح فإن المحرم ينكح ال  قال عنه هللا رضي عليا أن أبيه عن محمد

 محمد ثنا سليمان بن محمد أحمد أبو ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم أنبأ الفارسي إبراھيم نب محمد بكر أبو أخبرنا - 8947
 بن لزيد مولى شوذب عن موسى بن قدامة عن محمد بن العزيز عبد حدثنا مسلمة بن هللا عبد لنا قال قال البخاري إسماعيل بن

  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر بن هللا عبد عن ذلك في وروينا ثابت بن زيد بينھما ففرق محرم وھو تزوج أنه  ثابت

 موسى بن قدامة عن سفيان ثنا الفريابي ثنا مريم أبي بن ثنا الطبراني القاسم أبو أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا - 8948
  بينھما يفرق فقال المسيب بن سعيد فسألت محرم وأنا تزوجت  قال

 ھمام ثنا عفان ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ القطان لفضلا بن الحسين أبو وأخبرنا -  8949
  بينھما يفرق أن على المدينة أھل فأجمع محرم وھو تزوج رجال أن  المسيب بن سعيد عن قتادة عن

  الحج في جدال وال فسوق وال رفث ال باب

 ثنا مريم أبي بن محمد بن هللا عبد ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  8950
 فلم البيت ھذا حج من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن حازم أبي عن منصور عن سفيان ثنا الفريابي
  الثوري عن آخر وجه من ممسل وأخرجه الفريابي عن الصحيح في البخاري رواه أمه ولدته كيوم رجع يفسق ولم يرفث

 محمد أنبأ عبيد بن يعلى ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8951
 السباب والجدال غيره أو صيد من هللا معاصي من أصيب ما والفسوق الجماع الرفث  قال عمر بن عن نافع عن إسحاق بن

  المراء والجدال المعاصي والفسوق الجماع الرفث قال أنه عباس بن عن عكرمة عن الكتاب ھذا في مضى قدو والمنازعة

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8952
 حتى صاحبك تماري أن والجدال السباب والفسوق الجماع الرفث  عباس بن عن مقسم عن خصيف عن سفيان عن عامر أبو

  تغضبه
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 بن هللا عبد أنبأ عاصم بن علي أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 8953
 بالجماع للنساء لتعرضا الرفث قال}  الحج في جدال وال فسوق وال رفث فال{  قوله في  عباس بن عن أبيه عن طاوس

  الناس جدال والجدال هللا عصيان والفسوق

 عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال الفضل بن موسى بن ومحمد الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8954
 للحرام يحل ال  يقول رالزبي بن سمعت يقول طاوسا سمعت قال الزبير أبو أخبرني جريج بن قال قال عطاء بن الوھاب
  بالجماع يعني التعرض قال اإلعراب ما عباس البن فقلت قال اإلعراب

 عن جرير أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا السالم عبد بن محمد ثنا العنبري زكريا أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8955
 وھن يقول وھو باإلبل يرتجز وھو محرم وھو عباس بن مع أمشي كنت  قال العالية أبي عن حصين بن زياد عن األعمش
 ان وھو اآلخر المصراع ھذا من سقط النساء به روجع ما الرفث إنما قال محرم وأنت أترفث له فقلت قال ھميسا بنا يمشين
  األعمش عن وغيره الثوري ذكره لميسا ننك الطير تصدق

 أنبأ ھشيم أنبأ منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا الفضل بن سالعبا منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 8956
  يقول وھو يرتجز وھو يسوقھا فجعل راحلته عن عنه هللا رضي عباس بن نزل  قال أبيه عن حصين بن زياد عن عوف

 وأنت الرفث ولتق عباس أبا يا فقلت عنه يكن ولم الجماع ذكر)  لميسا نفعل الطير تصدق ان...  ھميسا بنا يمشين وھن( 
  النساء به روجع ما الرفث إنما فقال محرم

 عن سفيان ثنا نعيم أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 8957
 وكيع قاله وكذا ساءالن بذكر تعرض ال قال الحادي سمع إذا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر كان  قال مجاھد عن منصور
  والزبيري

 عن منصور عن سفيان ثنا مھدي بن يعني الرحمن عبد ثنا بشار بن ثنا يعقوب ثنا هللا عبد أنبأ الحسين أبو وأخبرنا - 8958
  أعلم فا وجماعة القطان يحيى قاله وكذا محرم وھو النساء بذكر الحادي يعرض أن ينھى عمر بن كان  قال مجاھد

  عبده يؤدب المحرم باب

 الحسن ثنا غرزة أبي بن حازم بن أحمد ثنا بالكوفة الشيباني علي بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8959
 بكر أبي بنت أسماء عن أبيه عن الزبير بن هللا عبد بن عباد بن يحيى عن إسحاق بن محمد ثنا إدريس بن هللا عبد ثنا الربيع بن

 واحد بكر أبي وزمالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول زمالة وان حجاجا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت
 إلى عنھا هللا رضي عائشة وجلست سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجلس قالت بكر أبي غالم مع زمالتنا وكانت العرج فنزلنا
 ننتظر أبي جنب إلى وجلست اآلخر الشق من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جنب إلى عنه هللا رضي بكر أبو وجلس جنبه
 الليلة أضلني قال بعيرك أين عنه هللا رضي بكر أبو له فقال قال بعيره معه وما يمشي الغالم فاطلع يأتينا حتى وزمالته غالمه
 على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يزيد فما رجل وأنت أضلك واحد بعير ويقول يضربه عنه هللا رضي بكر أبو فقام قالت
  يصنع وما المحرم ھذا إلى أنظروا ويقول يتبسم أن

  دنيا أو دين في منفعته عليھما تعود بما أو هللا بذكر قولھما يكون أن والحالل للمحرم االختيار باب

 عمرو عن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 8960
 واليوم با يؤمن كان من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخزاعي شريح أبي عن مطعم بن جبير بن نافع عن

 أو خيرا فليقل اآلخر واليوم با يؤمن كان ومن جاره إلى فليحسن اآلخر واليوم با يؤمن كان ومن ضيفه فليكرم اآلخر
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 أبي عن آخر وجه من البخاري وأخرجه عيينة بن سفيان عن وغيره حرب بن زھير عن الصحيح في مسلم رواه ليصمت
  ھريرة أبي حديث من وأخرجاه شريح

 عمرو بن هللا عبيد ثنا الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد ثنا صفوان بن الحسين أنبأ العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  8961
 محرمون قوم عليه مر  عنه هللا رضي عمر بن أن نافع حدثني قال عمر بن هللا عبيد عن سعيد بن يحيى ثنا قاال خيثمة أبو

  لكم هللا سمع ال أال لكم هللا سمع ال أال فقال يتغنى رجل وفيھم

  غيره أو شعر من فيه يأثم ال بما يتكلم أن منھما واحد على يضيق ال باب

 أبو ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا بھمذان الحافظ إبراھيم بن عبيد بن أحمد جعفر أبو أنبأ حافظال هللا عبد أبو أخبرنا - 8962
 عبد أن أخبره الحكم بن مروان أن ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبو أخبرني الزھري عن شعيب ثنا اليمان
 الشعر من إن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي نأ أخبره األنصاري كعب بن أبي أن أخبره يغوث عبد بن األسود بن الرحمن
  اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه حكمة

 بن سعد بن يعني إبراھيم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  8963
 كقبيحه وقبيحه الكالم كحسن حسنه كالم الشعر  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن عروة بن ھشام عن إبراھيم

  منقطع ھذا

 عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إبراھيم بن يحيى زكريا أبو وأخبرنا - 8964
  الراكب زاد من الغناء فقال األرض من بفالة يتغنى رجال عمر سمع  أبيه عن أسلم بن زيد عن زيد بن أسامة أنبأ

 أبو الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو زكريا أبو وأخبرنا -  8965
 ىأخر وتؤخر يدا تقدم فجعلت فتدلت محرم وھو له راحلة ركب عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  أبيه عن األزرقي القاسم
  عمر قال أظنه الربيع قال

  أكبر هللا أكبر هللا قال ثم)  ثمل شارب أو به تدلت إذا...  بمروحة غصن راكبھا كأن( 

 خالد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8966
 ربيعة أبي بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن إبراھيم أخبرني قال الزھري عن أبيه عن زةحم أبي بن شعيب بن بشر ثنا الحمصي

 مكة طريق في عنه هللا رضي عمر مع يسير ھو بينا أنه  أخبره عباس بن هللا عبد أن أخبره عياش بن هللا عبد بن الحارث أن
 غيره عراقي معه ليس العراق أھل من رجل له لفقا ببيت عنه هللا رضي عمر فترنم واألنصار المھاجرون ومعه خالفته في

  الموكب من انقطعت حتى راحلته وضرب ذلك من عنه هللا رضي عمر فاستحيا المؤمنين أمير يا فليقلھا غيرك

 ضمرة عن فليح ثنا محمد بن يونس ثنا األزھر أبو ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  8967
 في فسرنا قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مع حجاجا خرجنا  قال جبير بن خوات عن حذيفة أبي بن قيس عن عيدس بن

 من غننا فقالوا فغناھم خوات يا غننا القوم فقال قال عنھما هللا رضي عوف بن الرحمن وعبد الجراح بن عبيدة أبو فيھم ركب
 إذا حتى أغنيھم زلت فما قال شعره من يعني فؤاده بنيات من يتغنى هللا عبد أبا دعوا عنه هللا رضي عمر فقال ضرار شعر
 أال أرجو رجل إلى ھلم عنه هللا رضي عبيدة أبو فقال أسحرنا فقد خوات يا لسانك ارفع عنه هللا رضي عمر فقال السحر كان
  جرالف صلينا حتى كذلك زلنا فما عبيدة وأبو فتنحيت قال عنه هللا رضي عمر من شرا يكون

  والخاتم للنفقة والھميان المنطقة يلبس المحرم باب

 سعيد بن يحيى عن معاوية أبو ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8968
  نفقته من ستوثقلي بأس وما فقالت للمحرم الھميان عن سئلت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن محمد بن القاسم عن
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 الوليد بن أحمد بن محمد ثنا البرذعي حفص بن عمر بن محمد بكر أبو ثنا الفقيه محمد بن محمد طاھر أبو أخبرنا - 8969
 الخاتم في للمحرم رخص  قال عباس بن عن جبير بن وسعيد عطاء عن إسحاق أبي عن شريك ثنا جميل بن الھيثم ثنا

  والھميان

 عون بن محرز ثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن ربك أبو وأخبرنا - 8970
 والخاتم بالھميان بأس ال قال  عباس بن عن جبير بن سعيد عن ذكره وربما عطاء عن السبيعي إسحاق أبي عن شريك ثنا

  للمحرم

  السيف يتقلد المحرم باب

 شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا األصبھاني جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا -  8971
 عليه صالح ما ھذا كتابا بينھم كتب قريش مشركي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالح لما  قال البراء عن إسحاق أبي عن

 وكتب بيده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فمحاه فأبى أمحه لعلي لقا نقاتلك لم هللا رسول أنك علمنا لو قالوا هللا رسول محمد
 قلت شعبة قال السالح جلبان إال بسالح مكة يدخلوا وال ثالثا يقيموا أن عليه واشترطوا هللا عبد بن محمد عليه صالح ما ھذا
  شعبة ثحدي من الصحيح في أخرجاه فيه بما أو بقرابه السيف قال السالح جلبان ما إسحاق ألبي

  رأسه يمس لم ما شاء بما يستظل المحرم باب

 بن محمد حدثني حنبل بن أحمد حدثني يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8972
 هللا صلى بيالن مع حججت  قالت حدثته الحصين أم أن الحصين بن يحيى عن أنيسة أبي بن زيد عن الرحيم عبد أبي عن سلمة
 الحر من يستره ثوبه رافع واآلخر ناقته بخطام آخذ واحدھما عنھما هللا رضي وبالال أسامة فرأيت الوداع حجة سلم و عليه
  حنبل بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه العقبة جمرة رمى حتى

 الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ وبيعق بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 8973
 في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر صحبت  قال ربيعة بن عياش بن هللا عبد عن سعيد بن يحيى عن الثقفي الوھاب عبد ثنا

 بنطع ويستظل الشجرة تحت ينزل كان غيره أو حديثه في قال وأظنه الشافعي قال رجع حتى فسطاطا مضطربا رأيته فما الحج
  والشىء بكساء أو

  للشمس يضحي أن للمحرم استحب من باب

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  8974
 قد محرم وھو بعيره على رجال عنه هللا رضي عمر بن أبصر  قال نافع حدثني عمر بن هللا عبيد ثنا الوليد بن شجاع ثنا

  له أحرمت لمن أضح له فقال الشمس وبين بينه استظل

 يعني عمرو عن ورقاء ثنا سابق بن محمد ثنا إسحاق بن محمد ثنا العباس أبو ثنا قاال سعيد وأبو طاھر أبو وأخبرنا -  8975
 وھو الشمس من به يستظل وباث وجعل عودا راحلته وسط على جعل ربيعة أبي بن هللا عبد رأى أنه  حدثه عطاء أن دينار بن

  فنھاه عمر بن فلقيه محرم

 بن الحسن ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو ثنا األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 8976
 عبد عن هللا عبيد بن عاصم عن عمر بن عاصم عن عمر بن هللا عبد حدثني المدني هللا عبد بن مطرف ثنا الزعفراني محمد
 تغرب حتى للشمس يضحي محرم من ما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن هللا عبد بن جابر عن ربيعة بن عامر بن هللا
  التوفيق وبا صحيح حديث الحصين أم وحديث موقوف قبله وما ضعيف إسناد ھذا أمه ولدته كما يعود حتى بذنوبه غربت إال
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  يموت المحرم باب

 إسحاق بن إسماعيل ثنا ببغداد الصالح العبد القزاز إبراھيم بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  8977
 مع واقفا كان رجال أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن دينار بن عمرو عن زيد بن حماد ثنا حرب بن سليمان ثنا القاضي
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فمات فأقعصته قال أو فوقصته بعرفة له ناقة على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 رواه يلبي القيامة يوم يبعثه هللا فإن رأسه تخمروا وال تحنطوه وال ثوبيه في قال أو ثوبين في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه
  حماد عن الربيع أبي عن مسلم ورواه حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري

 عن عمرا سمع عيينة بن سفيان ثنا شيبان بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8978
 ومات فوقص بعيره عن رجل فخر سفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا  قال عباس بن سمع أنه جبير بن سعيد
 يبعثه جل و عز هللا فإن رأسه تخمروا وال ثوبيه في وادفنوه وسدر بماء غسلوها سلم و عليه هللا صلى النبي فقال محرم وھو
  سفيان عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه يھل وھو

 بن عمرو عن عيينة بن ثنا منيب بن الرحيم عبد ثنا الطوسي أحمد بن حاجب ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 8979
 هللا صلى هللا رسول أن  جبير بن سعيد فيه زاد قال حرة أبي بن إبراھيم وزادنا عيينة بن قال زاد بمعناه حديثال فذكر دينار
  طيبا تقربوه وال قال سلم و عليه

 بن عن جريج بن عن خالد بن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو حدثنا -  8980
  طيبا يقربه ولم رأسه يخمر فلم محرم وھو توفي عنه هللا رضي لعثمان ابنا أن  شھاب

  مكة دخول أبواب جماع

  مكة لدخول الغسل باب

 أبو ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا - 8981
 ثم ويغتسل يصبح حتى طوى بذي بات إال مكة يقدم ال كان  عنه هللا رضي عمر بن أن نافع عن أيوب عن حماد ثنا الربيع
 من البخاري وأخرجه الربيع أبي عن الصحيح في مسلم رواه فعله أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن ويذكر نھارا مكة يدخل
  أيوب عن آخر وجه

 هللا عبد بن إبراھيم ثنا زكريا بن القاسم أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو نبأأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 8982
 الحرم أدنى دخل إذا عنه هللا رضي عمر بن كان  قال نافع عن أيوب أنبأ علية بن وھو إسماعيل ثنا قاال ويعقوب حاتم بن

 رواه ذلك يفعل كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن ويحدث ويغتسل الصبح بنا يصلي ثم طوى بذي يبيت ثم التلبية عن أمسك
  إبراھيم بن يعقوب عن الصحيح في البخاري

 أن  نافع عن مالك أنبأ بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 8983
 مكة يدخل وال مكة بأعلى التي الثنية من يدخل ثم يصبح حتى الثنيتين بين طوى بذي بات مكة من دنا إذا كان عمر بن هللا عبد
 عن الغسل في وروينا يدخلوا أن قبل فيغتسلون معه من ويأمر طوى بذي يدخل أن قبل يغتسل حتى معتمرا أو حاجا خرج إذا
  عنھما هللا رضي عائشة وعن طالب أبي بن علي

  كداء ثنية من الدخول باب

 هللا وعبد الموصلي يعلى وأبو النسوي سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا -  8984
 ثنا كريب أبو ثنا القاسم وحدثنا قال أسامة أبو ثنا الحسن نسبه البزاز هللا عبد بن ھارون ثنا قالوا البخاري صاحب صالح بن
 من كداء من الفتح عام دخل سلم و عليه هللا صلى نبيال أن  عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن أسامة أبو
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 لفظ كدى من يدخل ما كثيرا أبي وكان قال كالھما منھما يدخل أبي فكان ھشام قال كدى من العمرة في وخرج مكة أعلى
 منزله لىإ أقربھما وكان كدى من يدخل ما أكثر وكان جميعا منھما يدخل عروة وكان كدى من العمرة في ودخل وقالوا القاسم
 مكة أعلى من كدى من وخرج كداء من الفتح عام ودخل متنه في وقال أسامة أبي عن محمود عن الصحيح في البخاري رواه
 أبو قال ھشام قول وذكر العمرة يذكر ولم مكة أعلى من كداء من الفتح عام دخل متنه في وقال كريب أبي عن مسلم ورواه
  ثنيتان وھما وكدى كداء ھو وإنما اإلسمين ھذين نيقيمو قلما المحدثون الخطابي سليمان

 قاال القباني محمد بن وحسين األصم شاذان بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8985
 سلم و عليه هللا صلى بيالن أن  عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن عيينة بن سفيان ثنا المثنى بن محمد ثنا
  المثنى بن محمد عن الصحيح في ومسلم البخاري رواه أسفلھا من وخرج أعالھا من دخل مكة إلى جاء لما

 وأبو المقرئ حامد أبي بن محمد وأبو عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 8986
 ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا النيسابوري معاوية بن علي بن محمد بن إبراھيم إسحاق
 العليا الثنية من مكة يدخل كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن عبيد بن محمد

  السفلى الثنية من ويخرج

 عن نافع عن هللا عبيد عن يحيى عن حنبل وبن مسدد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 8987
 في البخاري رواه السفلى الثنية من ويخرج البطحاء ثنية من كداء من مكة يدخل كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن

 يحيى عن حرب بن وزھير المثنى بن محمد عن ممسل ورواه بالبطحاء التي العليا الثنية من كداء من وقال مسدد عن الصحيح
  كداء ذكر دون القطان

 بن إبراھيم ثنا بمكة ھارون بن يزيد بن أحمد أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 8988
 بن مسعدة ثنا بأصبھان اللخمي أحمد بن سليمان القاسم أبو ثنا الحسين بن محمد عمر أبو القاضي وأخبرنا ح الحزامي المنذر
 كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن مالك ثنا عيسى بن معن ثنا المنذر بن إبراھيم ثنا العطار سعيد
  المنذر بن إبراھيم عن الصحيح في البخاري رواه سواء لفظھما السفلى من ويخرج العليا الثنية من يدخل

  نھارا أو ليال مكة دخول باب

 عن يحيى ثنا مسدد ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا فلما النھار أما -  8989
 عمر بن وكان مكة دخل ثم أصبح حتى طوى بذي بات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع أخبرني هللا عبيد
 فلما الليل وأما القطان يحيى عن وغيره حرب بن زھير عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري اهرو ذلك يفعل
  عمرته فقضى ليال مكة فدخل معتمرا ليال الجعرانة من سلم و عليه هللا صلى النبي خرج قال الكعبي محرش رواية في مضى

  شيبة بني باب من المسجد دخول باب

 كلھم وسالم وقيس سلمة بن حماد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 8990
 أرادوا فلما قريش بنته جرھم بعد البيت انھدم لما  قال عنه هللا رضي علي عن عرعرة بن خالد عن حرب بن سماك عن

 من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدخل الباب اھذ من يدخل من أول يضعه أن فاتفقوا يضعه من تشاجروا الحجر وضع
 صلى هللا رسول وأخذه فيرفعوه الثوب من بطائفة يأخذ أن فخذ كل وأمر وسطه في الحجر فوضع بثوب فأمر شيبة بني باب
  فوضعه سلم و عليه هللا

 ثنا األصبھاني الشيخ أبو جعفر بن مدمح بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو وأخبرنا - 8991
 أن  عباس بن ثنا الطفيل أبو ثنا خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا سليمان بن الرحيم عبد ثنا كريب أبو ثنا منده بن يحيى بن محمد
 جلست قدو األعظم الباب ھذا من مكة سلم و عليه هللا صلى النبي دخل قريش عھد في قدم لما سلم و عليه هللا صلى النبي
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 غير وإسناده الحناطين باب من وخروجه شيبة بني باب من دخوله في مرفوعا عمر بن عن وروى الحجر يلي مما قريش
 بني باب من سلم و عليه هللا صلى النبي ودخل قال شاء حيث من المحرم يدخل قال عطاء عن جريج بن عن وروينا محفوظ
  جيد مرسل وھذا الصفا إلى مخزوم بني باب من وخرج شيبة

  البيت رأى إذا اليدين رفع باب

 بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 8992
 ترفع  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن الحارث بن هللا عبد مولى مقسم عن حدثت قال جريج بن عن سالم

 وفي سماعنا في كذا الميت وعلى الجمرتين عند ويجمع عرفة وعشية والمروة الصفا وعلى البيت رأى وإذا الصالة في األيدي
 مقسم من جريج بن يسمعه لم منقطع وھو مقسم عن جريج بن عن إسحاق بن شعيب رواه وبمعناه الجمرتين وعند المبسوط
 ومرة عليھما موقوفا مرة عمر بن عن نافع وعن عباس بن عن مقسم عن الحكم عن يلىل أبي بن الرحمن عبد بن محمد ورواه
  الحديث في قوي غير ھذا ليلى أبي وبن الميت ذكر دون سلم و عليه هللا صلى النبي إلى مرفوعا

 أبو حدثني شعبة ثنا الطيالسي وھو داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 8993
 ما فقال الكعبة نظر إذا يديه يرفع الرجل هللا عبد بن لجابر قلت  قال المكي مھاجر عن حجير بن سويد واسمه الباھلي قزعة
  نفعله أفكنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا اليھود إال ھذا يفعل أحدا أرى كنت

 قال شعبة ثنا حدثھم جعفر بن محمد أن معين بن يحيى ثنا داود أبو ثنا بكر بن مدمح أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  8994
 األول الشيخ قال نفعله نكن فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع حججنا قد  قال أنه إال معناه فذكر يحدث قزعة أبا سمعت

  وأثبت رأى من قول ھذا مثل في والقول ةمرسل كانت وإن شواھد وله مھاجر حديث من العلم أھل عند أشھر إرساله مع

  البيت رؤية عند القول باب

 أن  جريج بن عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 8995
 من وزد ومھابة وتكريما وتعظيما تشريفا تالبي ھذا زد اللھم وقال يديه رفع البيت رأى إذا كان سلم و عليه هللا صلى النبي
 عن الثوري سفيان عن مرسل شاھد وله منقطع ھذا وبرا وتعظيما وتكريما تشريفا اعتمره أو حجه ممن وعظمه وكرمه شرفه
 أنت اللھم وقال وكبر يديه رفع البيت فرأى مكة دخل إذا سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال مكحول عن الشامي سعيد أبي

 وتشريفا تكريما اعتمره أو حجه من وزد ومھابة وتعظيما تشريفا البيت ھذا زد اللھم بالسالم ربنا فحينا السالم ومنك السالم
  وبرا وتعظيما

 الحسن بن علي ثنا محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ األصبھاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا - 8996
  فذكره  الشامي سعيد أبو حدثني سفيان ثنا الوليد بن هللا بدع ثنا الدرابجردي

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  8997
 السالم ومنك السالم أنت للھما قال الكعبة فرأى حج إذا سعيد كان  قال المسيب بن سعيد بن محمد عن سعيد بن يحيى أنبأ عون
  بالسالم ربنا حينا

 بن سفيان ثنا معين بن يحيى ثنا محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  8998
 بقي ما كلمة عنه هللا رضي عمر من  سمعت يقول المسيب بن سعيد سمع يعقوب بن حميد عن طريف بن إبراھيم عن عيينة
 قلت العباس قال بالسالم ربنا فحينا السالم ومنك السالم أنت اللھم البيت رأى إذا يقول سمعته غيري سمعھا الناس من أحد

  األنصاري سعيد بن يحيى عنه روى قال ھذا يعقوب بن حميد فمن قلت يمامي قال ھذا طريف بن إبراھيم من ليحيى
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  باالستالم الطواف افتتاح باب

 وأخبرني قال ح وھب بن ثنا الطاھر أبو ثنا الھسنجاني ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ الرزجاھي عمرو أبو أخبرنا - 8999
 صلى هللا رسول رأيت  أبيه عن سالم عن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن هللا عبد أنبأ حرملة ثنا سفيان بن ھو الحسن

 عن الصحيح في البخاري رواه السبع من أطواف ثالثة يخب يطوف ما أول سوداأل الركن يستلم مكة يقدم حين سلم و عليه هللا
  يحيى بن وحرملة الطاھر أبي عن مسلم ورواه وھب بن عن أصبغ

 وكان القيسي المغيرة بن سليمان ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 9000
 وأستارھا الكعبة بين كنت  قال عنه هللا رضي ذر أبي عن الصامت بن هللا عبد عن ھالل بن حميد دثناح الرجال من خيارا
 في مسلم أخرجه ركعتين المقام خلف وصلى سبعا بالبيت طاف ثم فاستلمه بالحجر فبدأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدخل
  ذر أبي إسالم قصة

  الحجر تقبيل باب

 أحمد أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا الماسرجسي المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا -  9001
 ثنا العنزي محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح األعمش ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد
 إلى جاء أنه  عمر عن ربيعة بن عابس عن إبراھيم عن األعمش نع سفيان ثنا كثير بن محمد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان
 لفظ قبلتك ما يقبلك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت أني ولوال تضر وال تنفع ما حجر أنك ألعلم إني فقال فقبله الحجر
 صلى هللا رسول رأيت أني ولوال حجر أنك ألعلم إني وهللا قال ثم الحجر استقبل عمر رأيت يعلى رواية وفي الثوري حديث
 أبي حديث من مسلم وأخرجه كثير بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه فقبله تقدم ثم قبلتك ما يقبلك سلم و عليه هللا

  عمر عن عمر مولى وأسلم سرجس بن هللا وعبد عمر بن هللا عبد ورواه األعمش عن معاوية

 ح سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا تمتام حرب بن غالب بن محمد ثنا عبيد بن مدأح أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 9002
 عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا
 حجر أنك ألعلم إني ويقول الحجر يقبل عنه هللا رضي الخطاب بن عمر كان  قال غفلة بن سويد عن األعلى عبد بن إبراھيم

 أبي رواية في وليس مھدي بن الرحمن عبد حديث لفظ حفيا بك سلم و عليه هللا صلى القاسم أبا رأيت ولكني تنفع وال تضر ال
 يةالروا ذكر ثم حجر أنك ألعلم وإني ألقبلك إني وقال الحجر قبل أنه عنه هللا رضي عمر عن وقال تنفع وال تضر ال حذيفة
 هللا رضي عمر رأيت الحديث في وقال الثوري عن وكيع ورواه الرحمن عبد عن المثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه
  والتزمه الحجر قبل عنه

 ثنا المسيب بن محمد بن الفضل ثنا عيسى بن الحسن بن المؤمل بن محمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9003
  قال هللا عبد بن جابر عن الحسين بن علي بن محمد وھو جعفر أبي عن إسحاق بن محمد ثنا يونس بن عيسى ثنا دحما بن نعيم
 فاستلمه بالحجر فبدأ المسجد دخل ثم راحلته فأناخ المسجد باب سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى الضحى ارتفاع عند مكة دخلنا

  وجھه بھما ومسح عليه يديه ووضع الحجر قبل فرغ فلما فرغ حتى بعاأر ومشى ثالثا رمل ثم بالبكاء عيناه وفاضت

 عن حماد ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 9004
 فقال ويقبله يستلمه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال الحجر استالم عن رجل عمر بن سأل قال عربي بن الزبير
 البخاري رواه ويقبله يستلمه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت باليمن أرأيت اجعل قال غلبت أن أرأيت زحمت أن أرأيت
  مسدد عن الصحيح في
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  عليه السجود باب

 ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا األصبھاني جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 9005
 محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح جعفر بن عباد بن محمد رأيت قال مكة أھل من القرشي عثمان بن جعفر
 بن عباد بن محمد رأيت قال  هللا عبد بن جعفر حدثنا النبيل عاصم أبو حدثنا معاذ بن محمد حدثنا بمرو المحبوبي أحمد بن

 بن عمر رأيت عنه هللا رضي عباس بن وقال عليه ويسجد يقبله عباس بن خالك رأيت قال ثم عليه وسجد الحجر قبل جعفر
 عاصم أبي حديث لفظ ففعلت ھكذا فعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال ثم عليه وسجد قبله عنه هللا رضي الخطاب

 هللا عبد بن ھو ھذا وجعفر قبلته ما قبله سلم و عليه هللا صلى النبي أر لم لو عنه هللا رضي عمر قال ثم الطيالسي رواية وفي
  جده إلى الطيالسي نسبه عثمان بن

 أبي عن جريج بن عن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 9006
 ثالث عليه سجد ثم قبله ثم عليه سجد ثم الركن فقبل رأسه مسبدا التروية يوم جاء عنه هللا رضي عباس بن رأيت  قال جعفر
  مرات

 بن يحيى ثنا الزنباع أبو ثنا الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 9007
 و عليه هللا صلى النبي رأيت  قال عباس بن عن كرمةع عن حسين أبي بن عن سفيان ثنا يمان بن يحيى ثنا الجعفي سليمان
  حسين أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد حسين أبي وبن يمان بن إال سفيان عن يروه لم سليمان قال الحجر على يسجد سلم

  االستالم بعد اليد تقبيل باب

 خالد أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا زياد بن محمد بن الحسين ثنا إبراھيم بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9008
 هللا صلى النبي رأيت منذ تركته ما وقال يده وقبل بيده الحجر استلم عمر بن رأيت  قال نافع عن عمر بن هللا عبيد عن األحمر
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه يفعله سلم و عليه

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9009
 عمر وبن الخدري سعيد وأبا ھريرة وأبا هللا عبد بن جابر رأيت  قال عطاء عن جريج بن أخبرني عطاء بن الوھاب عبد

  كثيرا حسبت عباس وبن قال عباس وبن لعطاء فقلت جريج بن قال أيديھم قبلوا الحجر استلموا إذا عنھم هللا رضي

  والمقام األسود الحجر في ورد ما باب

 يزيد بن يونس ثنا سويد بن أيوب ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9010
 من ياقوتتان والمقام الركن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد عن الحجبي مسافع عن الزھري عن

  والمغرب المشرق بين ما ألضاءتا ذلك ولوال نورھما هللا طمس الجنة يواقيت

 أبي ثنا شبيب بن أحمد ثنا الفضل بن العباس يعني األسفاطي ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 9011
 إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عمرو بن هللا عبد سمع الحجبي افعمس حدثني قال الزھري عن يونس عن

 عاھة ذي من مسھما وما والمغرب المشرق بين ما ألضاءا آدم بني خطايا من مسھما ما ولوال الجنة ياقوت من والمقام الركن
  شفى إال سقيم وال

 حماد ثنا مسدد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن سنالح أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 9012
 شفى إال عاھة ذو مسه ما الجاھلية أنجاس من مسه ما لوال  قال يرفعه عمرو بن هللا عبد عن عطاء عن جريج بن عن زيد بن
  غيره الجنة من شيء األرض على وما
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 ثنا عبيدة أبو فياض بن شاذ ثنا الوراق علي بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9013
  الجنة حجارة من األسود الحجر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن قتادة عن إبراھيم بن عمر

 ثنا عفان ثنا لحربيا الحسن بن إسحاق ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9014
 هللا ليبعثن  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا سلمة بن حماد
 رواه وكذلك حماد عن جماعة رواه وكذلك بحق استلمه من على يشھد به ينطق ولسان بھما يبصر عينان له القيامة يوم الحجر
  بحق استلمه لمن الحديث في بعضھم وقال عثمان بن هللا بدع عن جماعة

  بيده اليماني الركن استالم باب

 المثنى بن ومحمد بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 9015
 األسود والحجر اليماني الركنين ھذين استالم تركت ما  قال عمر بن عن نافع أخبرني هللا عبيد ثنا سعيد بن ھو يحيى ثنا قاال
 يحيى عن مسدد عن الصحيح في البخاري رواه رخاء في وال شدة في يستلمھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت منذ

  وغيرھما المثنى بن ومحمد بشار بن محمد عن مسلم ورواه

 ثنا منصور بن الحسين بن الحسن بن محمد أبو ثنا هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 9016
 رسول كان  قال عمر بن عن نافع عن رواد أبي بن العزيز عبد ثنا الرازي سليمان بن إسحاق ثنا المقرئ حامد أبي بن حامد
  اآلخرين الركنين يستلم وال وفةط كل في قال أحسبه األسود والركن اليماني الركن يستلم سلم و عليه هللا صلى هللا

 أبي بن أحمد بن محمد ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو ثنا الزوزني العباس أبي بن أحمد حامد أبو أخبرنا - 9017
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد بن جابر عن عطاء عن المكي قيس بن عمر أنبأ ھارون بن يزيد ثنا الرياحي العوام

  مثله يثبت ال خبر تقبيله في روى وقد ضعيف المكي قيس بن عمر يده فقبل اليماني الركن واستلم فقبله الحجر استلم لمس

 عبد بن علي ثنا الجمحي محمد بن عمر حفص أبو أنبأ بمكة فراس بن إبراھيم بن أحمد بن الحسن محمد أبو أخبرناه - 9018
 عباس بن عن مجاھد عن ھرمز بن مسلم بن هللا عبد عن المؤدب إسماعيل أبو ھيمإبرا ثنا الضبي عمرو بن داود ثنا العزيز
 بن مسلم بن هللا عبد به تفرد عليه األيمن خده ووضع قبله اليماني الركن استلم إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال

 الحجر اليماني بالركن أراد يكون أن إال عليه والسجود األسود الحجر تقبيل في عباس بن عن واألخبار ضعيف وھو ھرمز
  لغيره موافقا فيكون بذلك يسمى أيضا فإنه األسود

  الحجر يليان اللذين الركنين باب

 وأنبأ ح الليث أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا سختويه بن محمد بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9019
 لم قال  عمر بن عن سالم عن شھاب بن عن ليث ثنا الطيالسي الوليد أبو ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد اأنب الروذباري علي أبو
 ورواه الوليد أبي عن الصحيح في البخاري رواه اليمانيين الركنين إال البيت من يمسح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أر

  يحيى بن يحيى عن مسلم

 بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا قاال الفضل بن إبراھيم بن ومحمد يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9020
 الحجر إال يستلم ال كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ذكر هللا عبد عن نافع عن هللا عبيد عن الحارث بن خالد ثنا المثنى
  مثنىال بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه اليماني والركن

 مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا منصور بن يحيى أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9021
 عبد فقال اليمانيين إال األركان من تمس ال رأيتك  عمر بن هللا لعبد قال أنه جريج بن عبيد عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن
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 الصحيح في مسلم رواه الحديث وذكر اليمانيين إال يمس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أر لم فإني ناألركا أما عمر بن هللا
  مالك عن القعنبي عن البخاري ورواه يحيى بن يحيى عن

 أأنب الطاھر أبو ثنا يونس بن محمد بن هللا عبد ثنا جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9022
 أر لم يقول  عباس بن هللا عبد سمع أنه حدثه الطفيل أبا أن حدثه دعامة بن قتادة أن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن

  الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه اليمانيين الركنين غير يستلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9023
 أركان من ركن على يأتي ال فجعل معاوية حج  قال الطفيل أبي عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد ثنا الحارث بن خالد ثنا

 أركانه من ليس معاوية قالف والحجر اليماني يستلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان إنما عباس بن فقال استلمه إال البيت
 عباس بن عن الشعثاء أبو ورواه مسلم أخرجه الوجه ذلك ومن معاوية قصة دون قتادة عن الحارث بن عمرو تابعه مھجور
 استلم ما استلم ولكنه هللا لبيت ھجرة استالمھما أحد يدع ولم الشافعي قال كلھن يستلمھن الزبير بن وكان قال وزاد ومعاوية
  عنه أمسك عما وأمسك سلم و عليه هللا لىص هللا رسول

 عاصم أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  9024
 لماف عنه هللا رضي عمر مع طفت  قال يعلى عن يعلى ولد بعض عن بأبيه بن هللا عبد عن عتيق بن سليمان عن جريج بن عن
 قال بلى قلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع تطف ألم فقال الحائط وبين بينه وصرت تستلم أال قلت الغربيين الركنين بلغنا

 قال عنك أنفذ حسنة أسوة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول في فلك قال ال قلت يستلمه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفرأيت
  البيت كسائر فكانا إبراھيم قواعد على يتمم لم البيت أن فنرى فيھما العلة وأما الىتع هللا رحمه الشافعي

 ثنا خزيمة بن السري ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا عبدان بن محمد بن سعيد عثمان أبو ذلك بصحة أخبرنا - 9025
 عن عمر بن هللا عبد أخبر الصديق بكر أبي بن محمد بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شھاب بن عن مالك عن هللا عبد

 إبراھيم قواعد عن اقتصروا الكعبة بنوا حين قومك أن تري ألم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا هللا رضي عائشة
 فقال لفعلت بالكفر ومكق حدثان لوال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال إبراھيم قواعد إلى تردھا أفال هللا رسول يا فقلت قال
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أرى ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ھذا سمعت عائشة كانت لئن عمر بن هللا عبد
 بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه إبراھيم قواعد على يتمم لم البيت أن إال الحجر يليان اللذين الركنين استالم ترك
  مالك عن يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه عنبيالق مسلمة

 صلى هللا رسول دخل لما عطاء قال قارنا أو حاجا كان إذا به يحل ال أنه والبيان مكة يدخل حين بالبيت الطواف تعجيل باب
  بالبيت طاف حتى يعرج ولم يلوي لم مكة سلم و عليه هللا

 بن العباس أبو وسأله األشعث بن سليمان بن هللا عبد بكر أبو ثنا الفقيه يدالول أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9026
 بن عروة يتيم األسود بن الرحمن عبد بن محمد عن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن ثنا األيلي سعيد بن ھارون ثنا سريج
 لك قال فإن ال أم أيحل بالبيت طاف ذافإ بالحج يھل رجل عن الزبير بن عروة لي سل له قال العراق أھل من رجال أن  الزبير

 ما بئس قال ذلك يقول كان رجال فإن قلت بالحج إال بالحج أھل من يحل ال فقال فسألته قال ذلك يقول رجال إن له فقل يحل ال
 شأن وما ذلك فعل قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان يخبر رجال فإن له فقل فقال فحدثته فسألني الرجل فتصداني يعني قال

 قلت عراقيا أظنه ليسألني يأتيني ال باله فما قال أدري ال فقلت ھذا من فقال له ذلك فذكرت فجئت قال ذلك فعال والزبير أسماء
 حين به بدأ شيء أول أن عنھا هللا رضي عائشة وأخبرتني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حج قد كذب قد فإنه قال أدري ال
 ثم غيره يكن لم ثم بالبيت الطواف به بدأ شيء أول وكان عنه هللا رضي بكر أبو حج ثم بالبيت طاف ثم توضأ أنه مكة قدم
 معاوية ثم غيره يكن لم ثم بالبيت الطواف به بدأ شيء أول فرأيته عنه هللا رضي عثمان حج ثم ذلك مثل عنه هللا رضي عمر
 رأيت ثم غيره يكن لم ثم بالبيت الطواف به بدأ شيء أول فكان العوام بن الزبير أبي مع حججت ثم عمر بن هللا وعبد

 عمر بن وھذا بعمرة ينقضھا لم ثم عمر بن ذلك فعل رأيت من آخر ثم غيره يكن لم ثم ذلك يفعلون واألنصار المھاجرين
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 وقد يحلون ال ثم بالبيت الطواف من أول أقدامھم يضعون حين بشيء يبدأون كانوا ما مضى ممن أحد وال يسألونه أفال عندھم
 وأختھا ھي أقبلت أنھا أمي أخبرتني وقد تحالن ال ثم به تطوفان البيت من أول بشيء تبدأان ال تقدمان حين وخالتي أمي رأيت

 عن بطوله الصحيح في مسلم رواه ذلك من ذكر فيما كذب وقد حلوا الركن مسحوا فلما قط بعمرة وفالن وفالن والزبير
 بن عن عيسى بن أحمد وعن الرجل قصة دون مختصرا وھب بن عن أصبغ عن البخاري ورواه ھكذا األيلي سعيد بن ھارون
  عمرة تكن لم ثم غيره يكن لم قوله بدل وقال بطوله وھب

 بن محمد ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا المزكي إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9027
 من لعطاء فقلت حل إال حاج غير وال حاج بالبيت يطوف ال  يقول عباس بن وكان قال عطاء أخبرني قال جريج بن ثنا بكر
 يقول عباس بن فكان قال المعرف بعد ذلك فإن قلت}  العتيق البيت إلى محلھا ثم{  جل و عز هللا قول من قال ذلك يقول أين
 رواه الوداع حجة في يحلوا أن أمرھم حين أصحابه سلم و عليه هللا صلى النبي أمر من ذلك يأخذ وكان وقبله المعرف بعد من
 أن على دل ما ذر أبي عن ثم سلم و عليه هللا صلى النبي عن روينا قد الشيخ قال إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في مسلم

 طافوا ثم قرنوا أو حجوا إذا غيرھم وأن سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من للركب خاصا كان بالعمرة الحج فسخھم
  أعلم وهللا التحلل به جعل بما فيحلون النحر يوم يكون حتى يحلوا لم القدوم طواف

 عبيد بن يعلى أنبأ الفراء الوھاب عبد بن محمد ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9028
 بن يحيى ثنا قاال لھما واللفظ حديثا الحسين بن محمد بن وجعفر السالم عبد بن محمد نيحدث قال محمد وأخبرنا ح إسماعيل ثنا

 أطوف أن أيصلح فقال رجل فجاءه عمر بن عند جالسا كنت  قال وبرة عن خالد أبي بن إسماعيل عن زبيد أبو عبثر أنبأ يحيى
 قد عنه هللا رضي عمر بن فقال الموقف تأتي حتى بيتبال تطف ال يقول عباس بن فإن قال نعم فقال الموقف آتي أن قبل بالبيت
 أو تأخذ أن أحق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فبقول الموقف يأتي أن قبل بالبيت فطاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حج
  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه صادقا كنت إن عباس بن بقول

  الرجال مع النساء طواف باب

 نوفل بن الرحمن عبد بن محمد عن مالك عن القعنبي ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  9029
 هللا رسول إلى شكوت قالت أنھا سلم و عليه هللا صلى النبي زوج سلمة أم عن سلمة أم بنت زينب عن الزبير بن عروة عن

 حينئذ سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول فطفت قالت راكبة وأنت الناس وراء من طوفي  قال أشتكي أني سلم و عليه هللا صلى
 يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه مسطور وكتاب والطور يقرأ البيت جنب إلى يصلي
  مالك عن

 لي قال قال إسماعيل بن محمد ثنا شاكر بن حماد ثنا النسوي محمد بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9030
 كيف  قال الرجال مع الطواف النساء ھشام بن منع إذ عطاء أخبرني جريج بن قال قال عاصم أبو حدثني علي بن عمرو
 قلت الحجاب بعد أدركته لقد لعمري أي قال قبل أو الحجاب أبعد قلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نساء طاف وقد تمنعھن

 امرأة فقالت تخالطھم ال الرجال من حجرة تطوف عنھا هللا رضي عائشة كانت يخالطن يكن لم قال الرجال يخالطن فكي
 قمن البيت دخلن إذا ولكنھن الرجال مع ويطفن بالليل متنكرات فخرجن فأبت عنك انطلقي قالت المؤمنين أم يا نستلم انطلقي
 قال حجابھا وما فقلت ثبير جوف في مجاورة وھي وعبيد أنا عنھا هللا رضي عائشة آتي وكنت الرجال وأخرج يدخلن حتى
  ھكذا الصحيح في البخاري أخرجه موردا درعا عليھا ورأيت ذلك غير وبينھا بيننا وما غشاء لھا تركية قبة في ھي

  الركن استالم عند يقال ما باب

 بن عن سليم بن يحيى ثنا األنباري سليمان بن محمد ثنا دداو أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 9031
 بلغوا إذا وكانوا أطواف ثالثة رمل ثم فكبر فاستلم اضطبع سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن الطفيل أبي عن خثيم
  سنة فكانت عباس بن قال الغزالن كأنھم قريش تقول فيرملون عليھم يطلعون ثم مشوا قريش من وتغيبوا اليماني الركن
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 أبي حدثني حنبل بن أحمد بن يعني هللا عبد ثنا حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9032
 الحجر فيستلم البيت فيأتي ضحى مكة يدخل ثم قال الحديث فذكر  عمر بن كان قال نافع عن علية بن يعني إسماعيل حدثني
  أكبر وهللا هللا باسم ويقول

 عن إسحاق أبي عن المسعودي ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وحدثنا - 9033
 صلى نبيك وسنة بكتابك تصديقا اللھم وقال وكبر استقبله زحاما عليه فرأى األسود بالحجر مر إذا كان أنه  علي عن الحارث

  سلم و عليه هللا

 وتصديقا بك إيمانا اللھم الحجر استلم إذا يقول كان أنه علي عن الحارث عن إسحاق أبي عن آخر وجه من وروي - 9034
 ثنا مطين ثنا السراج الحسن بن محمد الحسن أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرناه سلم و عليه هللا صلى نبيك لسنة واتباعا بكتابك
 أبي عن غياث بن حفص ثنا الشافعي محمد بن إبراھيم ثنا مطين وحدثنا قال قإسحا أبي عن شريك ثنا األشعري بالل أبو

  بذلك  عنه هللا رضي علي عن الحارث عن إسحاق أبي عن العميس

  للطواف اإلضطباع باب

 نب عن جريج بن عن سفيان أنبأ كثير بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 9035
  الثوري عن وكيع رواه وكذا أخضر ببرد مضطبعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طاف  قال يعلى عن يعلى

 وأخبرنا ح الفريابي ثنا مريم أبى بن ثنا الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن على وأخبرنا -  9036
 صلى النبي رأيت  قال أبيه عن يعلى بن عن الحميد عبد عن جريج بن عن سفيان ثنا قاال قبيصة ثنا عمر بن حفص ثنا سليمان

 وبن شيبة بن جبير بن ھو قال ھذا الحميد عبد من البخاري يعني له قلت عيسى أبو قال مضطبعا بالبيت يطوف سلم و عليه هللا
  أمية بن يعلى بن ھو يعلى

 سليم بن يحيى ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي نب سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  9037
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اضطبع  قال عباس بن هللا عبد عن الطفيل أبي عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن الطائفي

  أربعا ومشوا أشواط ثالثة ورملوا وأصحابه ھو

 قاال حرب بن وسليمان منھال بن حجاج ثنا القاضي إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا -  9038
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن سلمة بن حماد ثنا

  سليمان حديث لفظ واتقھمع وعلى آباطھم تحت أرديتھم ووضعوا فاضطبعوا بالبيت فرملوا الجعرانة من اعتمروا وأصحابه

 فذكره  حماد ثنا إسماعيل بن موسى سلمة أبو ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 9039
  اليسرى عواتقھم على قذفوھا ثم آباطھم تحت أرديتھم وجعلوا بالبيت فرملوا قال أنه إال بنحوه

 يحيى بن يحيى ثنا الصمد عبد بن الحسن سعيد أبو ثنا ھانئ بن صالح بن محمد حدثني ظالحاف هللا عبد أبو أخبرنا -  9040
 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت  قال أبيه عن أسلم بن زيد عن سعد بن ھشام عن فديك أبي بن إسماعيل بن محمد أنبأ
 مع نصنعه كنا شيئا نترك ال ذلك ومع وأھله رالكف ونفى اإلسالم هللا أطأ وقد المناكب عن والكشف اآلن الرمالن فيم يقول
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  وطاوس مجاھد عن وتر كل في استحبابه في روى وتر كل ففي وإال طوفة كل في االستالم استحباب باب

 بن يعني العزيز بدع ثنا يحيى بن ھو خالد ثنا موسى بن بشر ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا - 9041
 األسود بھما مر طوفة كل في الركنين ھذين يدع ال كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن نافع عن رواد أبي

  الحجر عند اللذين الركنين يستلم وال يستلمھما واليماني



37 

 

 بن عطاء ثنا الوليد بن شجاع ثنا حاقإس بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9042
 أحدا أر ولم الركنين ھذين على تزاحم رأيتك لي ما عمر البن قلت  قال أبيه عن الليثي عمير بن عبيد بن هللا عبد عن السائب

 امسحھم يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال غيرك عليھما يزاحم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من
  الخطايا يحط

  الزحام في االستالم باب

 إبراھيم بن إسحاق بن محمد الحسن أبو ثنا ھانئ بن صالح بن محمد جعفر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9043
 المسيب بن سعيد عن المنكدر بن محمد عن صالح بن مفضل ثنا هللا عبد بن علي أنبأ معاذ بن رجاء مسجد في إمالء الحنظلي

 إذا الضعيف تؤذ ال قوي رجل إنك عمر يا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن
  وكبر فاستقبله وإال فاستلمه لك خال فإن الحجر استالم أردت

 يعفور أبي عن عوانة أبو ثنا مسدد ثنا عمر بن عثمان ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 9044
 عند يزاحم وكان شديدا رجال كان عنه هللا رضي عمر إن  فقال مكة على الحجاج استخلفه وكان قال خزاعة من شيخ عن

 وإال فاستلمه خلوة رأيت فإن الضعيف تؤذي فإنك الركن عند تزاحم ال عمر يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال الركن
 كان الحارث بن الرحمن عبد وھو سفيان قال الخزاعي عن يعقوب أبي عن عيينة بن عن الشافعي رواه وامض وكبر فاستقبله
  المسيب بن لرواية شاھد وھو منھا منصرفه عليھا استعمله الحجاج

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد أحمد أبو ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  9045
 حجة في  عنه هللا رضي عوف بن الرحمن لعبد قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن عروة بن ھشام أنبأ عون
 وأحسب الشافعي قال ھشام عن مالك رواه وكذلك مرسل ھذا أصبت قال وتركت استلمت قال محمد أبا صنعت كيف الوداع
  زحام في وترك زحام غير في استلم أنه له وصف أنه أصبت منالرح لعبد قال سلم و عليه هللا صلى النبي

 بن عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 9046
  تقف وال فانصرف زحاما الركن على وجدت إذا قال  عباس بن عن عطاء عن جريج

 بن عبيد بن محمد ثنا بالبصرة الفقيه الساجي يحيى بن زكريا ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن نصر بوأ أخبرنا - 9047
  فتستلموا عليكم تيسر فإن تطوفوا أن أمرتم إنما  قال عباس بن عن عطاء عن سعد بن قيس حدثني الضال معاوية ثنا حساب

 عن فضيل بن محمد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة الحافظ هللا عبد أبو وأنبأني -  9048
  السالم عليه النبي محمد على وصل وادع فكبر به حاذيت إذا  قال عباس بن عن عطاء عن حجاج

 أنبأ ليع بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القشيري مھدي بن محمد بن محمد بن عبيد محمد أبو وحدثنا -  9049
 زاحم مرة رأيته ولقد قط الحجر على زاحم رأيته ما  قال عمر بن عن مجاھد عن ذر بن عمر ثنا قاال وروح عبيد بن يعلى
  دما منخراه وابتدر أنفه رثم حتى

 بن يدسع بن عمر عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 9050
 هللا رضي المؤمنين أم سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة عند كانت أنھا أمه عن سليمان أبي بن منبوذ عن حسين أبي
 عائشة لھا فقالت ثالثا أو مرتين الركن واستلمت سبعا بالبيت طفت المؤمنين أم يا  لھا فقالت لھا موالة عليھا فدخلت عنھا
 عنه هللا رضي وقاص أبي بن سعد عن وروينا ومررت كبرت أال الرجال تدافعين هللا أجرك ال هللا أجرك ال عنھا هللا رضي
  وامضين فكبرن وإال فاستلمن الناس من فرجة وجدتن إذا لھن يقول كان أنه
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  والعمرة الحج في الطواف في الرمل باب

 محمد حدثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا حاقإس بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9051
  ويذكر األربعة ويمشي األول الثالث يرمل كان أنه عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن سعيد بن يحيى ثنا بكر أبي بن
  ستالمهال أيسر ألنه يمشي كان إنما قال الركنين بين ما يمشي أكان لنافع قلت يفعله كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن

 وسريج يونس ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا القطيعي جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9052
 أربعة مشى ثم أشواط ثالثة سريج قال أطواف ثالثة سلم و عليه هللا صلى النبي سعى  قال عمر بن عن نافع عن فليح ثنا قاال
 عن فرقد بن كثير حدثني قال الليث تابعه البخاري قال النعمان بن سريج عن الصحيح في البخاري رواه والعمرة الحج في
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع

 كثير حدثني الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  9053
 هللا رسول وكان قال أربعا ويمشي ثالثا عمرة أو حج في يقدم حين طوافه في يخب كان عمر بن هللا عبد أن  نافع عن فرقد بن

  ذلك يصنع سلم و عليه هللا صلى

  الرمل بدو كان كيف باب

 بكر أبي نب محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9054
 بن يزيد ثنا المثنى بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح ھارون بن يزيد ثنا

 رمل قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  يزعمون قومك إن عباس البن قلت قال الطفيل أبي عن الجريري ثنا ھارون
 قعيقعان على والمشركون قدم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن قال وكذبوا صدقوا ما قلت وكذبوا اصدقو قال سنة وأنھا
 هللا صلى هللا رسول فقال ضعفاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أن بينھم يتحدثون فجعلوا حسد قوم مكة أھل وكان
 بسنة وليست أصحابه وقوة قوته المشركين ليري سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرمل يكرھون ما منكم أروھم سلم و عليه
 قال وكذبوا صدقوا قال سنة وأنھا والمروة الصفا بين ركب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن يزعمون قومك إن قلت قال
 العواتق خرجت تىح فخرجوا حسد قوم مكة أھل وكان مكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم قال وكذبوا صدقوا ما قلت

 يدفعون ال يعني يزيد قال عنه يدعون ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى ينظرون
  المثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه هللا عبد أبي حديث لفظ إليه أحب المشي وكان فركب عنه

 ثنا قاال مسلم وأبو إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان نب أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9055
 يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو وأنبأ ح أيوب عن زيد بن حماد ثنا حرب بن سليمان

 وقد وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب ثنا حماد ثنا الربيع أبو أنبأ
 هللا رسول فأمر الحجر يلي مما لھم فقعدوا الحمى وھنتھم قد قوم عليكم يقدم أنه المشركون فقال يثرب حمى الحمى وھنتھم
 اإلبقاء إال ھاكل األشواط يرملوا أن يأمرھم أن يمنعه ولم قال الركنين بين ما يمشوا وأن الثالثة يرملوا أن سلم و عليه هللا صلى
  حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه يثرب حمى مسلم أبو يذكر لم عليھم

 النضر بن وأحمد يحيى بن محمد بن يحيى ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9056
 أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو وأخبرنا ح الربيع أبو ثنا قاال الوھاب عبد بن

 وقد مكة وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب عن حماد ثنا الربيع
 فأمر الحجر يلي مما افجلسو شدة منھا ولقوا الحمى وھنتھم قد قوم غدا عليكم يقدم أنه المشركون فقال يثرب حمى وھنتھم
 ھؤالء المشركون فقال جلدھم المشركون ليرى الركنين بين ويمشوا أشواط ثالثة يرملوا أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عليھم اإلبقاء إال كلھا األشواط يرملوا أن يأمرھم ولم عباس بن قال وكذا كذا من أجلد ھؤالء وھنتھم قد الحمى أن زعمتم الذين
  الزھراني الربيع أبي عن الصحيح في سلمم رواه
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 بن أحمد حدثنا إبراھيم قال محمد بن وإبراھيم أبي حدثني إمالء يعقوب بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9057
 صفاال وبين بالبيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سعى إنما  قال عباس بن عن عطاء عن عمرو عن سفيان ثنا الضبي عبدة

  وغيره عبدة بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه قوته المشركين ليري والمروة

 عمرو عن سفيان عن المديني بن علي ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9058
 قوته المشركين ليري والمروة الصفا وبين بالبيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سعى إنما  قال عباس بن عن عطاء عن
  علي عن الصحيح في البخاري رواه

  الطواف في مشروعة ھيئة بقي أنه على الدليل باب

 البيت أتى حين أنه الوداع حجة سلم و عليه هللا صلى النبي حج صفة في هللا عبد بن جابر عن الثابت الحديث في مضى قد
 ثالثا رملوا أنھم القضية عمرة بعد وذلك الجعرانة عمرة في عباس بن عن روينا وفيما اأربع ومشى ثالثا فرمل الركن استلم

  واضطبعوا

 ثنا مريم أبي بن سعيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9059
 ال حجر أنك ألعلم إني وهللا أما للركن قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  أبيه عن أسلم بن زيد أخبرني جعفر بن محمد
 به رأينا إنما وللرمل لنا ما وقال فاستلمه استلمك وأنا استلمك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ولكني تنفع وال تضر

 في البخاري رواه رمل ثم نتركه أن نحب ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صنعه شيء قال ثم هللا أھلكھم وقد المشركين
 وعمر بكر وأبو رمل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن رباح أبي بن عطاء عن وروينا مريم أبي بن سعيد عن الصحيح
  أربعا ومشوا ثالثا بعدھم والخلفاء عنھم هللا رضي وعثمان

  أربعا مشيوي ثالثا يرمل األسود الحجر إلى األسود الحجر من بالطواف االبتداء باب

 بن عمر بن هللا عبد ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 9060
 إلى األسود الحجر من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رمل  قال عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن المبارك بن ثنا أبان

  أبان بن عمر بن هللا عبد عن الصحيح في مسلم رواه أربعا ومشى ثالثا األسود الحجر

 أن نافع عن هللا عبيد ثنا أخضر بن سليم ثنا كامل أبو ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 9061
 أبي عن الصحيح في مسلم هروا ذلك فعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  وذكر الحجر إلى الحجر من رمل عمر بن

  كامل

 بن الحسن ثنا إمالء األصم يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا - 9062
 ثمانع ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح أنس بن مالك ثنا الحباب بن زيد ثنا العامري عفان بن علي
 منصور بن يحيى ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا قاال البغوي العزيز عبد بن وعلي الدارمي سعيد بن

 جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر أخبرني أنس بن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا القاضي
 في مسلم رواه أطواف ثالثة إليه انتھى حتى األسود الحجر من رمل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال أنه هللا عبد بن

  أربعا ومشى ثالثا الحجر إلى الحجر من رمل قال الحباب بن زيد رواية وفي يحيى بن ويحيى القعنبي عن الصحيح

 أبي عن منصور عن عيينة بن سفيان ثنا الشافعي نبأأ الربيع ثنا األصم العباس أبو ثنا الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 9063
 أتى ثم أربعة ومشى أطواف ثالثة فرمل يمينه عن أخذ ثم الحجر فاستلم بدأ رآه أنه  مسعود بن هللا عبد عن مسروق عن وائل
  ركعتين خلفه فصلى المقام
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  عمرة أو بحج مكة قدم إذا بھما يأتي وسعى طواف أول في الرمل باب

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المقرئ حامد أبي بن الرحمن عبد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو برناأخ - 9064
 هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن الطنافسي عبيد بن محمد ثنا عفان بن علي بن الحسن
 إذا المسيل ببطن يسعى وكان يفعله عمر بن وكان أربعة ومشى ثالثة خب األول الطواف بالبيت طاف إذا كان سلم و عليه
 يدعه ال كان فإنه الركن على يزاحم أن إال ال قال اليماني الركن بلغ إذا يمشي هللا عبد كان لنافع فقلت والمروة الصفا بين طاف
  هللا عبيد عن نمير بن هللا عبد حديث من مسلم وأخرجه هللا عبيد عن يونس بن عيسى حديث من البخاري أخرجه يستلمه حتى

 قال الوليد بن شجاع ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9065
 شمھا بن إبراھيم ثنا الخزاعي عقيل بن محمد بن الفضل بن علي أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا ح يحدث عقبة بن موسى سمعت
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى عن إسماعيل بن حاتم ثنا عباد بن محمد ثنا البغوي
 بين يطوف ثم سجدتين يصلي ثم أربعا يمشي ثم بالبيت أطواف ثالثة يسعى فإنه يقدم ما أول والعمرة الحج في طاف إذا كان

 أطواف ثالثة يسعى فإنه يقدم ما أول والعمرة الحج في طاف إذا كان أنه شجاع رواية وفي عباد بن حديث لفظ والمروة الصفا
 عياض بن أنس حديث من البخاري وأخرجه عباد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه بعده ما يذكر لم أربعا ويمشي بالبيت
  موسى عن

 أصله من السلمي الرحمن عبد وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 9066
 أبي بن عطاء عن جريج بن أخبرني وھب بن ثنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا
  فيه رمل ال عطاء وقال قال فيه أفاض الذي السبع في يرمل لم سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن رباح

 بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا -  9067
 منى من يرجع حتى والمروة الصفا بين وال بالبيت يطف لم مكة من أحرم إذا كان عمر بن هللا عبد أن  نافع عن مالك ثنا

 أحرم ومن قال يرمل ال يعني يسعى ال قوله في القديم في الشافعي قال مكة من أحرم إذا البيت حول طاف إذا يسعى ال وكان
  طوافه ابتداء كان من يرمل إنما يرمل لم النحر يوم طاف ثم منى قبل طاف أو مكة من

  النساء على رمل ال باب

 هللا عبيد عن جريج بن عن سعيد أنبأ لشافعيا أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 9068
 وعن عائشة عن الشافعي ورواه والمروة الصفا بين وال بالبيت سعي النساء على ليس  قال أنه عمر بن عن نافع عن عمر بن

  عطاء

 عن شريك اثن زرارة بن إسماعيل ثنا جابر بن الفضل بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا -  9069
  أسوة فينا لكن بالبيت رمل عليكن ليس النساء معشر يا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام

  الطواف في القول باب

 بالحجر يعني به حاذى كلما أحب الشافعي قال  قال الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  9070
 اللھم األربعة األطواف في ويقول مشكورا وسعيا مغفورا وذنبا مبرورا حجا اجعله اللھم رمله في يقول وأن يكبر أن األسود
  النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا اللھم األكرم األعز وأنت تعلم عما واعف وارحم اغفر

 ثنا قاال الدوري وعباس الصغاني ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  9071
 و عليه هللا صلى هللا رسول طاف  قال عباس بن عن عكرمة عن الحذاء خالد حدثني طھمان بن إبراھيم ثنا بكير أبي بن يحيى
  طھمان بن إبراھيم حديث من البخاري أخرجه وكبر إليه أشار الركن على أتى كلما بعيره على سلم
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 أبو ثنا الداربجردي الحسن بن علي ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو ثنا سماعه أصل من الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  9072
  يقول السائب بن هللا عبد سمع أنه أبيه عن عبيد بن يحيى عن جريج بن عن رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد وعبد عاصم
  النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا الركنين بين يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 عياش بن بكر أبو ثنا عبيد أبي عن العزيز عبد بن علي أنبأ الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  9073
 اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا يقول وھو بالبيت يطوف عنه هللا رضي عمر رأى  أنه صھبان بن حبيب عن عاصم عن

  غيرھا ھجيري له ما النار عذاب وقنا حسنة

  الطواف في هللا ذكر بغير الكالم إقالل باب

 ثنا منصور بن سعيد ثنا األسفاطي عباس ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9074
 صالة بالبيت الطواف  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن طاوس عن السائب بن طاءع عن عياض بن الفضيل

 أعين بن وموسى الحميد عبد بن جرير رواه وكذلك فليفعل بخير إال ينطق ال أن استطاع فمن بالمنطق فيه أذن قد أنه إال
 عبد رواه وكذلك موقوفا السائب بن عطاء عن لوليدا بن وشجاع سلمة بن حماد ورواه مرفوعا السائب بن عطاء عن وغيرھم

  موقوفا عباس بن عن طاوس عن طاوس بن هللا

 عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 9075
 بن إبراھيم رواه وكذلك الكالم من فيه فأقلوا صالة وافالط  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن معمر أنبأ الرزاق
  طاوس عن ميسرة

 حنظلة عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا -  9076
  صالة في مأنت فإنما الطواف في الكالم أقلوا  يقول عمر بن سمعت يقول سمعه أنه طاوس عن

 عمر بن خلف طفت  قال عطاء عن جريج بن عن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا بكر أبو وأخبرنا - 9077
  طوافه من فرغ حتى متكلما منھما واحدا سمعت فما عنھما هللا رضي عباس وبن

 ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الجمحي حفص أبو بأأن بمكة فراس بن إبراھيم بن أحمد بن الحسن محمد أبو أخبرنا -  9078
 سبعا البيت بھذا طاف من  قال الخدري سعيد أبي عن حبان بن محمد عن الجمحي الحارث بن هللا عبد بن إبراھيم ثنا القعنبي

  رقبة عدل كان تھليل أو بتكبير إال فيه يتكلم ال

  الطواف في الشرب باب

 النبي أن يثبت ال وجه من وروي الحجر جدار على فجلس يطوف وھو شرب أنه عباس بن عن روي اإلمالء في الشافعي قال
  ما أراد ولعله الشيخ قال يطوف وھو شرب سلم و عليه هللا صلى

 أنبأ إسماعيل بن مالك ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9079
 غريب ھذا الطواف في ماء شرب سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن الشعبي عن عاصم عن حرب نب السالم عبد
  ما األحول عاصم عن المشھورة والرواية اللفظ بھذا

 عن شعبة ثنا جرير بن وھب ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9080
 فشرب زمزم ماء من بدلو فأتيته فاستسقى بزمزم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مر  قال عباس بن عن الشعبي عن عاصم
  وھب عن مثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه قائم وھو
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 هللا صلى هللا رسول سقيت قال عباس بن سمع الشعبي سمع عاصم عن شعبة عن معاذ بن معاذ حديث من وأخرجه - 9081
 أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه البيت عند وھو واستسقى قائما فشرب زمزم من سلم و عليه

 عن ومغيرة عاصم عن ھشيم ورواه هللا عبيد عن مسلم رواه فذكره  شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا سفيان بن الحسن
 عن وغيرھم عوانة وأبو معاوية بن ومروان عيينة وبن الثوري رواه وكذلك قائم وھو زمزم من شرب مختصرا الشعبي
 الطواف ذكر منھم واحد رواية في وليس سقيت الحديث في بعضھم وقال ومروان الثوري حديث من البخاري وأخرجه عاصم
  أعلم وهللا

  الطھارة على الطواف باب

 بن حرملة ثنا قتيبة بن الحسن بن محمد ثنا الجرجاني أحمد بن إسماعيل دسعي أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9082
 و عليه هللا صلى هللا رسول حج قد  قال عروة عن الرحمن عبد بن محمد عن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن أنبأ يحيى
 أخرجه الحديث وذكر يتبالب طاف ثم توضأ أنه مكة قدم حين به بدأ شيء أول أن عنھا هللا رضي عائشة وأخبرتني سلم

  مضى كما وھب بن حديث من الصحيح في ومسلم البخاري

 عبد عن مالك ثنا يوسف بن هللا عبد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9083
 والمروة الصفا وبين بالبيت أطف فلم حائض وأنا مكة قدمت قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن
 تطھري حتى بالبيت تطوفي ال أن غير الحاج يفعل كما افعلي  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى ذلك فشكوت قالت
 ال أن غير وفيه القاسم بن الرحمن عبد عن عيينة بن حديث من وأخرجاه يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه

  تغتسلي حتى بالبيت تطوفي

 ح سفيان ثنا األعلى عبد ثنا يعلى أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 9084
 عن عيينة بن ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا

 فلما الحج إال نرى ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  عنھا هللا رضي عائشة قالت أبيه عن القاسم بن الرحمن بدع
 ھذا إن فقال نعم فقلت أنفست لك ما فقال أبكي وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علي فدخل حضت منه قريبا أو بسرف كنا
 هللا رسول ضحى بمنى كنا فلما تغتسلي حتى بالبيت تطوفي ال أن غير الحاج يقضي ما قضيفا آدم بنات على هللا كتبه أمر
 عنھا هللا رضي عائشة عن القاسم عن قال هللا عبد أبي رواية وفي عمرو أبي حديث لفظ بالبقر نسائه عن سلم و عليه هللا صلى
 نسائه عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وضحى قالت بمنى كنا فلما قولھا وال حضت قولھا يذكر ولم حضت قولھا يذكر ولم
  وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه عيينة بن عن وغيره علي عن الصحيح في البخاري رواه البقر

 دزي بن علي بن محمد ثنا دعلج بن أحمد بن دعلج أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا -  9085
 محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عياض بن فضيل ثنا منصور بن سعيد ثنا الصائغ

 الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرناه ح أعين بن موسى ثنا النفيلي ثنا سعيد بن إبراھيم بن
 بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح جرير ثنا المديني بن يعني يعل ثنا القاضي إسماعيل ثنا

 صلى النبي إلى رفعه روايته في سفيان قال عباس بن عن طاوس عن السائب بن عطاء عن كلھم سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى
 جرير رواية في وكذلك بخير إال يتكلم ال تكلم فمن فيه تتكلمون أنكم إال الصالة مثل بالبيت الطواف إن  قال سلم و عليه هللا

 فمن فيه المنطق لكم أحل هللا ولكن صالة بالبيت الطواف قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن روايته في أعين بن موسى وقال
  الفضيل رواية في وبمعناه بخير إال ينطق فال نطق

 ثنا موسى بن عمران ثنا محمد بن حسان الوليد أبو أنبأ إمالء السلمي الحسين بن محمد الرحمن عبد أبو وحدثنا - 9086
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن طاوس عن ليث عن أعين بن موسى ثنا معن ثنا المنذر بن إبراھيم
 بن هللا عبد ووقفه سليم أبي بن وليث ءعطا رفعه بخير إال ينطق فال نطق فمن المنطق فيه أحل هللا ولكن صالة بالبيت الطواف
  الصحيحة الرواية في ميسرة بن وإبراھيم طاوس
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 بن عن الثوري سفيان عن منصور بن الحارث ثنا قماش أبي بن ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا -  9087
  الكالم فيه فأقلوا الصالة من الطواف  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس

 عن عيينة بن ثنا عمران بن هللا عبد ثنا يزيد بن أحمد بن عمر ثنا الحافظ علي أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9088
 مرفوعا عمران بن هللا عبد عن الباغندي ورواه فذكره صالة بالبيت الطواف  قال عباس بن عن طاوس عن ميسرة بن إبراھيم

  موقوفا ميسرة بن إبراھيم عن عوانة بووأ جريج بن رواه فقد شيئا يصنع ولم

 سلم و عليه هللا صلى النبي أن سلم و عليه هللا صلى النبي أدرك من بعض عن طاوس عن مسلم بن الحسن ورواه - 9089
  صالة بالبيت الطواف  قال

 عن جريج بن أنبأ الرزاق عبد اثن شبيب بن سلمة ثنا عروبة أبو أنبأ الحافظ علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 9090
  جريج بن عن محمد بن وحجاج عمر بن عثمان قاله وكذلك فذكره  مسلم بن الحسن

  عريان بالبيت يطوف ال باب

 فليح ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المھرجاني المقرئ الحسن أبو أخبرنا -  9091
 إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح ھريرة أبي عن عوف بن الرحمن عبد نب حميد عن الزھري عن
 ھريرة أبا أن الرحمن عبد بن حميد حدثني قال شھاب بن عن يونس عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا إبراھيم بن أحمد أنبأ الفقيه
 الوداع حجة قبل عليھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمره التي ةالحج في بعثه عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن  أخبره
 بالبيت يطوفن وال المقرئ رواية وفي عريان بالبيت يطوف وال مشرك العام بعد يحج ال الناس في يؤذن رھط في النحر يوم

  سيون عن آخر وجه من مسلم وأخرجه بكير بن وعن الربيع أبي عن الصحيح في البخاري رواه عريان

 جعفر بن محمد ثنا بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 9092
 بالبيت تطوف المرأة كانت  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن يحدث البطين مسلم سمعت قال كھيل بن سلمة عن شعبة ثنا

  اليوم وتقول عريانة وھي

 عن الصحيح في مسلم رواه مسجد كل عند زينتكم خذوا آدم بني يا فنزلت)  أحله فال منه بدا وما...  كله أو بعضه يبدو( 
  بشار بن محمد

 داود أبو ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المستدرك في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرناه -  9093
  قال عنه هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن يحدث البطين مسلم سمعت قال كھيل بن سلمة عن شعبة ثنا الطيالسي

 فال منه بدا فما كله أو بعضه يبدو اليوم تقول وھي خرقة فرجھا وعلى عريانة وھي الجاھلية في بالبيت تطوف المرأة كانت
 }  هللا زينة حرم من قل{  اآلية ھذه فنزلت أحله

  بيتبال تطوف المستحاضة باب

 الزبير أبي عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا -  9094
 أن أريد أقبلت إني فقالت تستفتيه امرأة فجاءته عمر بن هللا عبد مع جالسا كان أنه  أخبره سفيان بن هللا عبد ماعز أبا أن المكي
 باب عند كنت إذا حتى أقبلت ثم عني ذلك ذھب إذا حتى فرجعت الدم أھرقت المسجد باب عند كنت ذاإ حتى بالبيت أطوف
  طوفي ثم بثوب استثفري ثم اغتسلي الشيطان من ركضة ذلك إنما عمر بن هللا عبد فقال الدم أھرقت المسجد
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  الطواف في غيره يقوده الرجل باب

 جريج بن أنبأ عاصم أبو ثنا العوفي سعد بن محمد ثنا القاضي كامل بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9095
 رجال يقود برجل بالكعبة يطوف وھو مر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أخبره طاوسا أن األحول سليمان أخبرني
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ومر قال بيده يقوده أن أمره ثم بيده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقطعه أنفه في بخزامة
 قده وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقطعه ذلك غير شيء أو بخيط أو بسير آخر بإنسان يعني ربق قد يطوف وھو برجل
 سلم و هعلي هللا صلى النبي عن ذلك قال عباس بن أن أخبره طاوسا أن األحول سليمان أجمع بھذا أخبرني جريج بن قال بيدك
  الثاني دون األول في مختصرا عاصم أبي عن الصحيح في البخاري رواه

  الطواف موضع باب

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9096
 يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا منصور بن يحيى ثنا الحافظ هللا عبد وأب وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع
 سعيد بن عثمان ثنا يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك على قرأت قال يحيى بن
 أخبر الصديق بكر أبي بن محمد بن هللا بدع أن هللا عبد بن سالم عن شھاب بن عن عليه قرأ فيما أنس بن مالك عن القعنبي ثنا
 اقتصروا الكعبة بنوا حين قومك إلى تري ألم  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنھا هللا رضي عائشة عن عمر بن هللا عبد
 قومك دثانح لوال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال إبراھيم قواعد على ترده أفال هللا رسول يا قلت إبراھيم قواعد عن

 صلى هللا رسول أرى ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ھذا سمعت عائشة كانت لئن عمر بن هللا عبد فقال لفعلت بالكفر
 رواه القعنبي حديث لفظ إبراھيم قواعد على يتمم لم البيت أن إال الحجر يليان اللذين الركنين استالم ترك سلم و عليه هللا

  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه القعنبي عن البخاري

 الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا خالد بن مخلد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 9097
 إن ألظن إني وهللا عمر بن فقال البيت من بعضه الحجر أن  عنھا هللا رضي عائشة بقول أخبر أنه عمر بن عن سالم عن
 إال استالمھما يترك لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألظن إني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ھذا سمعت ئشةعا كانت
  لذلك إال الحجر وراء من الناس طاف وال البيت قواعد على ليسا أنھما

 بن ومحمد محمد بن يحيى ثنا وبيعق بن محمد هللا عبد أبو ثنا يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا -  9098
 رسول سألت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن يزيد بن األسود عن سليم بن األشعث ثنا األحوص أبو ثنا مسدد ثنا قاال إبراھيم

 النفقة بھم قصرت قومك إن فقال البيت في يدخلوه لم لھم فما قلت نعم قال ھي البيت أمن الجدر عن سلم و عليه هللا صلى هللا
 فأخاف بجاھلية عھد حديث قومك أن ولوال شاءوا من ويمنعوا شاءوا من ليدخلوا قومك ذلك فعل قال مرتفع بابه شأن فما قلت
 مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه باألرض بابه ألصق وأن البيت في الجدر أدخل أن لنظرت قلوبھم تنكر أن
  األحوص أبي عن منصور بن سعيد عن

 إبراھيم ثنا إمالء يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا النيسابوري عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان أبو أخبرنا -  9099
 أن قزعة أبي عن صغيرة أبي بن حاتم ثنا بكر بن هللا عبد أنبأ إبراھيم وقال حدثنا الحسين قال الفضل بن والحسين هللا عبد بن
 قال تقول سمعتھا يقول المؤمنين أم على يكذب حيث الزبير بن هللا قاتل قال إذ بالبيت وفيط ھو بينما مروان بن الملك عبد

 البناء في قصروا قومك فإن الحجر من فيه أزيد حتى البيت لنقضت بالكفر قومك حدثان لوال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 سمعته كنت لو قال بھذا تحدث المؤمنين أم سمعت فإني منينالمؤ أمير يا ھذا تقل ال ربيعة أبي بن هللا عبد بن الحارث فقال
 الشافعي قال السھمي بكر بن هللا عبد عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه الزبير بن بناء على لتركته أھدمه أن قبل

  أذرع ستة من نحو الحجر في الكعبة من ترك أنه يذكرون قريش من العلم أھل من عددا سمعت
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 عبد ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو ذلك بصحة أخبرنا الشيخ قال - 9100
 قالت عائشة يعني خالتي حدثتني يقول الزبير بن هللا عبد سمعت قال ميناء بن سعيد عن حيان بن سليم ثنا مھدي بن الرحمن

 بابين لھا وجعلت باألرض فألزقتھا الكعبة لھدمت بشرك عھد حديثو قومك أن لوال عائشة يا  سلم و عليه هللا صلى النبي قال
 عن الصحيح في مسلم رواه الكعبة بنت حين بھا اقتصرت قريشا فإن الحجر من أذرع ستة فيھا وزدت غربيا وبابا شرقيا بابا

 بن هللا عبد رواية وفي أذرع خمسة ائشةع عن الزبير بن عن عطاء رواية وفي مھدي بن الرحمن عبد عن حاتم بن محمد
  أشھر والستة أذرع سبعة في قريبا عنھا هللا رضي عائشة عن ربيعة أبي بن هللا عبد بن الحارث عن عمير بن عبيد

 ثنا العوفي سعد بن محمد ثنا ببغداد العدل البغوي إسحاق بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد -  9101
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن رومان بن يزيد ثنا حازم بن جرير أنبأ ھارون بن يزيد
 بابين له وجعلت باألرض وألزقته منه أخرج ما فيه فأدخل فھدم بالبيت ألمرت بجاھلية عھد حديث قومك أن لوال  لھا قال سلم
 بن يزيد قال ھدمه على الزبير بن حمل الذي وذلك قال إبراھيم بنيان به فبلغت بنائه عن واعجز فإنھم غربيا وبابا شرقيا بابا

 اإلبل كأسنمة حجارة السالم عليه إبراھيم بنيان رأيت وقد الحجر من فيه وأدخل ھدمه حين الزبير بن شھدت وقد رومان
 قال ھنا ھا فقال مكان إلى فأشار الحجر فأدخلني اآلن أريكم قال موضعه أين له فقلت جرير قال متالحكة قال أو متالحمة
 ورواه ھارون بن يزيد عن عمرو بن بيان عن الصحيح في البخاري رواه نحوھا أو أذرع ستة الحجر من فحزرت جرير

 أبو أخبرناه عائشة قالت قال الزبير بن هللا عبد عن رومان بن يزيد عن جرير عن ھارون بن يزيد عن أسامة أبي بن الحارث
 جرير بن وھب عن روى وكذلك بنحوه فذكره أسامة أبي بن الحارث ثنا بمرو القاضي الحسين بن هللا عبد ثنا الحافظ هللا عبد
  جميعا وعروة هللا عبد من سمعه رومان بن يزيد وكأن أبيه عن حازم بن

 حجير بن ھشام عن سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر ثنا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9102
 تعالى هللا قال ورائه من بالبيت طاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألن البيت من الحجر  قال عباس بن عن طاوس عن

  العتيق بالبيت وليطوفوا

  الطواف عدد كمال باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9103
 الحج في طاف إذا كان أنه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى عن عياض بن أنس

 بخاريال رواه والمروة الصفا بين يطوف ثم سجدتين يصلي ثم أربعا يمشي بالبيت أطواف ثالثة يسعى يقدم ما أول والعمرة
  موسى عن آخر وجه من مسلم وأخرجه عياض بن أنس عن المنذر بن إبراھيم عن الصحيح في

 ثنا سنان بن يزيد بن محمد ثنا الرازي حاتم أبو أنبأ أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 9104
 سلمة ثنا الصيدالني سعيد بن محمد بن إبراھيم ثنا ھانئ بن صالح بن محمد حدثني الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا ح معقل
 صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبي عن الجزري هللا عبيد بن يعني معقل ثنا أعين بن محمد بن الحسن ثنا شبيب بن
 بتو فليستجمر أحدكم جمراست وإذا تو والطواف تو والمروة الصفا بين والسعي تو الجمار ورمي تو االستجمار  سلم و عليه هللا

  شبيب بن سلمة عن الصحيح في مسلم رواه الوتر والتو روايته في الروذباري زاد سواء لفظھما

  منكوسا يطوف وال يساره عن الكعبة ويجعل يمينه على االستالم بعد الطواف في يمضي أنه على الدليل باب

 النسائي شعيب بن وأحمد الحضرمي ثنا الطبراني أحمد بن يمانسل أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9105
 بن أحمد ثنا الشيباني ھو يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح آدم بن يحيى ثنا واصل بن األعلى عبد ثنا قاال
 رسول أن  هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن سفيان ثنا آدم بن يحيى أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا بحر بن سھل
 الصحيح في مسلم رواه أربعا ومشى ثالثا فرمل يمينه على مضى ثم فاستلمه الحجر أتى مكة قدم لما سلم و عليه هللا صلى هللا
  إبراھيم بن إسحاق عن
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  الطواف ركعتي باب

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن مدمح العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  9106
 يحدث هللا عبد بن جابر سمع أنه يحدث أباه سمع أنه علي بن محمد بن جعفر أخبرني جريج بن ثنا عبادة بن يعني روح ثنا
 ھيمإبرا مقام من واتخذوا وقال المقام إلى ذھب سلم و عليه هللا صلى النبي طاف فلما  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن

  ركعتين فصلى مصلى

 عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن ثنا قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9107
 في الحديث فذكر  هللا عبد بن جابر على دخلنا قال أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو
 عليه إبراھيم مقام إلى تقدم ثم أربعا ومشى ثالثا فرمل الركن استلم معه البيت أتينا إذا حتى قال سلم و عليه هللا صلى النبي حج

 النبي عن إال ذكره أعلمه وال يقول أبي وكان قال البيت وبين بينه المقام فجعل مصلى إبراھيم مقام من واتخذوا فقرأ السالم
 رواه الركن فاستلم البيت إلى رجع ثم الكافرون أيھا يا وقل أحد هللا ھو قل ب الركعتين في يقرأ نكا سلم و عليه هللا صلى
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم

 منصور بن يحيى محمد أبو أنبأ قالوا قتادة بن نصر وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا - 9108
 هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن مالك ثنا القعنبي ثنا العزيز عبد بن علي ثنا القاضي
 كذا أحد هللا ھو وقل الكافرون أيھا يا قل فيھما قرأ ركعتين صلى ثم ثالثا األسود الحجر من فرمل بالبيت طاف سلم و عليه
  وجدته

 بن جعفر ثنا العسكري محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا بطوس الروذباري حمدم بن الحسين علي أبو أخبرنا -  9109
 فطاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم  يقول عمر بن سمعت قال دينار بن عمرو ثنا شعبة ثنا آدم ثنا القالنسي محمد
 حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان لقد لج و عز هللا قال وقال الصفا إلى خرج ثم ركعتين المقام خلف وصلى سبعا بالبيت
  عمرو عن آخر وجه من مسلم وأخرجه إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه

  كان حيث الطواف ركعتي ركع من باب

 دحمي عن شھاب بن عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 9110
 صالة بعد عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مع طاف  أنه أخبره القارىء عبد بن الرحمن عبد أن عوف بن الرحمن عبد بن

 وبإسناده ركعتين فسبح طوى بذي أناخ حتى فركب الشمس ير فلم نظر طوافه عنه هللا رضي عمر قضى فلما بالكعبة الصبح
 يدخل ثم العصر صالة بعد بالبيت يطوف عنه هللا رضي عباس بن هللا عبد أيتر قال أنه المكي الزبير أبي عن مالك حدثنا قال

  العصر بعد صالھما أنه آخر وجه من عنه هللا رضي عباس بن عن وروينا يصنع ما أدري فال حجرته

 ثنا حاجبال منصور بن محمد بن أحمد أنبأ مطر بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو وأخبرنا - 9111
 وروينا ركعتين وصلى العصر بعد طاف أنه عباس بن عن مليكة أبي بن عن جريج بن عن الثوري سفيان ثنا الجعد بن علي
 وھؤالء الصبح صالة بعد عمر بن صلوھما أنھم  عنھم هللا رضي الدرداء وأبي الزبير وبن والحسين والحسن عمر بن عن
  العصر صالة بعد

 ثنا ھارون بن موسى ثنا بمكة المالكي فراس بن إبراھيم إسحاق أبو أنبأ إمالء يوسف بن هللا عبد دمحم أبو وحدثنا - 9112
 يا  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي به يبلغ مطعم بن جبير عن باباه بن هللا عبد عن الزبير أبي عن سفيان ثنا عباد بن محمد
  نھار أو ليل من شاء ساعة أي لىوص البيت بھذا طاف أحدا تمنعوا ال مناف عبد بني
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  الركعتين بعد الحجر استالم باب

 حاتم أبو ثنا بمكة الموسائي إبراھيم بن محمد بن جعفر القاسم أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 9113
 رسول أن  هللا عبد بن جابر عن بيهأ عن محمد بن جعفر عن سفيان ثنا العبدي كثير بن محمد ثنا الحنظلي إدريس بن محمد
 إسماعيل بن حاتم عن الثابت الحديث في ذلك مضى وقد فاستلمه الحجر إلى عاد الصفا إلى خرج لما سلم و عليه هللا صلى هللا
  جعفر عن

  الملتزم باب

 يزيد عن الحميد عبد بن جرير ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  9114
 ثيابي أللبسن قلت مكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فتح لما  قال صفوان بن الرحمن عبد عن مجاھد عن زياد أبي بن

 سلم و عليه هللا صلى النبي فرأيت فانطلقت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يصنع كيف فألنظرن الطريق على داري وكانت
 صلى هللا ورسول البيت على خدودھم وضعوا وقد الحطيم إلى الباب من البيت استلموا قد وأصحابه ھو كعبةال من خرج قد
  وسطھم سلم و عليه هللا

 عن جريج بن أنبأ عاصم بن علي ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9115
 انطلق له فقلت البيت التزموا قد قوما فرأيت العاص بن عمرو بن هللا عبد أبي مع أطوف كنت  قال أبيه عن شعيب بن عمرو
 وهللا ھذا قال والحجر الباب بين ما التزم طوافه من فرغ فلما الرجيم الشيطان من با أعوذ فقال ھؤالء مع البيت نلتزم بنا

 بن هللا عبد بن محمد بن شعيب فإنه جده ھو وإنما أبي مع قال كذا التزمه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت الذي المكان
  الصباح بن بالمثنى مشھور والحديث ال أم عمرو من جريج بن سمعه أدري وال عمرو

 ثنا مسدد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9116
 أال له قلت الكعبة دبر جئنا فلما هللا عبد مع طفت  قال أبيه عن شعيب بن عمرو عن الصباح بن المثنى ثنا يونس بن عيسى
 وكفيه وذراعيه ووجھه صدره فوضع والباب الركن بين قام الحجر استلم حتى مضى ثم النار من با أعوذ قال تتعوذ

 عن الثوري سفيان ورواه مسدد عن داود أبو أخرجه يفعله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ھكذا قال ثم بسطا وبسطھما
  مختصرا المثنى

  عليھما والذكر بينھما والسعي والمروة الصفا إلى الخروج باب

 مالك ثنا بكير بن يحيى ثنا البوشنجي هللا عبد أبو ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 9117
 من خرج حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت  قال أنه السلمي هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن

  بالصفا فبدأ به هللا بدأ بما نبدأ يقول الصفا يريد وھو المسجد

 إذا كان سلم و يهعل هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن مالك حدثنا وبإسناده - 9118
 ثالثا ذلك يصنع قدير شيء كل على وھو الحمد وله الملك له له شريك ال وحده هللا إال إله ال ويقول ثالثا كبر الصفا على وقف
  ذلك مثل المروة على ويصنع ويدعو

 كان سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول أن  هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن مالك حدثنا قال وبإسناده - 9119
  منه يخرج حتى سعى الوادي بطن في قدماه انصبت إذا حتى مشى الصفا من نزل إذا

 عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9120
 في الحديث فذكر  هللا عبد بن جابر على دخلنا قال أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو
 شعائر من والمروة الصفا إن{  قرأ الصفا من دنا إذا حتى الصفا إلى الباب من خرج ثم قال سلم و عليه هللا صلى النبي حج
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 الملك له له شريك ال وحده هللا إال إله ال وقال وھلله هللا فكبر البيت رأى إذا حتى عليه فرقي بالصفا فبدأ به هللا بدأ بما ابدأ} هللا
 بين دعا ثم وحده األحزاب وھزم عبده ونصر وعده أنجز وحده هللا إال إله ال قدير شيء كل على وھو ويميت يحيى الحمد وله
 أتى حتى مشى صعد إذا حتى الوادي بطن في رمل قدماه انصبت إذا حتى المروة إلى نزل ثم مرات ثالث ذلك مثل وقال ذلك

 أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه المروة على الطواف آخر كان حتى الصفا على فعل كما المروة على ففعل المروة
  ويميت يحيي قوله دون شيبة

 ثابت ثنا رةالمغي بن سليمان ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 9121
 بالحجر فبدأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ودخل  قال مكة فتح قصة في ھريرة أبي عن رباح بن هللا عبد عن البناني
  ويدعوه هللا يحمد وجعل البيت يرى حتى منه فعال الصفا أتى حتى انطلق ثم ركعتين المقام خلف وصلى سبعا طاف ثم فاستلمه

 شيبان ثنا قاال موسى بن وعمران إبراھيم بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9122
 فاستلمه الحجر إلى أقبل حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأقبل قال أنه إال بإسناده فذكره  المغيرة بن سليمان ثنا فروخ بن

 أن شاء بما ويدعو هللا يحمد وجعل يديه فرفع البيت إلى نظر حتى عليه فعال الصفا أتى طوافه من فرغ فلما بالبيت وطاف
  شيبان عن الصحيح في مسلم رواه يدعو

 أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا ھانئ بن صالح بن محمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9123
 األول الطواف بالبيت طاف إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مرع بن عن نافع عن هللا عبيد ثنا يونس بن عيسى
 الركن بلغ إذا يمشي هللا عبد أكان لنافع فقلت والمروة الصفا بين طاف إذا المسيل ببطن يسعى وكان أربعا ومشى ثالثا خب

 بن عبيد بن محمد عن الصحيح في اريالبخ رواه يستلمه حتى يدعه ال كان فإنه الركن على يزاحم أن إال ال قال اليماني
  يونس بن عيسى عن ميمون

 بن هللا عبد بن محمد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9124
  نمير بن هللا عبد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه نافع قول يذكر لم أنه إال بمثله  فذكره هللا عبيد ثنا أبي ثنا نمير

 العباس ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرناه حسين أبي بني زقاق إلى عباد بني دار من السعي قال أنه عمر بن عن وروينا - 9125
  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن سفيان أنبأ عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا النيسابوري قوھيار بن محمد بن

  فذكره

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  9126
 يخطب وھو بمكة عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمع أنه األجدع بن وھب عن عامر عن زائدة أبي بن زكريا أنبأ عون
 سبع فيكبر البيت فيستقبل بالصفا ليبدأ ثم ركعتين المقام عند وليصل سبعا بالبيت فليطف حاجا منكم الرجل قدم إذا  قال الناس

  ذلك مثل المروة وعلى لنفسه وسأل سلم و عليه هللا صلى النبي على وصلى عليه وثناء  حمدا تكبيرتين كل بين تكبيرات

 عن نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا - 9127
 تكبيرات ثالث يكبر وكان قال البيت له يبدو حتى عليه فرقي بالصفا بدأ والمروة الصفا بين طاف إذا كان أنه  عمر بن هللا عبد

 إحدى فذلك مرات سبع ذلك ويصنع قدير شيء كل على وھو الحمد وله الملك له له شريك ال وحده هللا إال إله ال ويقول
 يظھر حتى سعى المسيل ببطن كان إذا حتى يھبط ثم هللا ويسأل ذلك بين فيما يدعو ثم التھليل من وسبع التكبير من وعشرين

  سعيه من يفرغ حتى مرات سبع ذلك يصنع الصفا على صنع ما مثل فيصنع عليھا فيرقى المروة يأتي حتى يمشي ثم منه

 ادعوني قلت إنك اللھم ويقول يدعو الصفا  على وھو عمر بن هللا عبد سمع أنه نافع نع مالك حدثنا قال وبإسناده - 9128
  مسلم وأنا تتوفاني حتى منى تنزعه أال اإلسالم إلى ھديتني كما أسألك وإني الميعاد تخلف ال وإنك لكم أستجب
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 أحمد ثنا البزمھراني شعيب بن محمد بن هللا عبد أنبأ هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو وأخبرنا - 9129
 أنه  عنه هللا رضي عمر بن عن نافع عن تميمة أبي بن أيوب عن طھمان بن إبراھيم حدثني أبي حدثني هللا عبد بن حفص بن
 مالئكتك ونحب نحبك اجعلنا اللھم حدودك وجنبنا رسولك وطواعية وطواعيتك بدينك اعصمنا اللھم الصفا على يقول كان
 اللھم الصالحين عبادك وإلى ورسلك أنبيائك وإلى مالئكتك وإلى إليك حببنا اللھم الصالحين عبادك ونحب ورسلك نبياءكوا

  المتقين أئمة من واجعلنا واألولى اآلخرة في لنا واغفر العسرى وجنبنا لليسرى يسرنا

 هللا عبد ثنا الرازي زرعة أبو ثنا آباذي النصر لحسنا بن محمد بن هللا عبد أنبأ هللا رحمه العلوي الحسن أبو وأخبرنا -  9130
 ال قال يلزمه عمر بن هللا عبد كان قول من ھل لنافع قلت  قال جريج بن عن صدقة ثنا بكر أبو الدمشقي راشد بن يزيد بن

 ثالثا فيكبر جلسنال منه الحياء لوال حتى القيام يطيل كان قال يخبرني حتى أدعه أن فأبيت بواجب ليس ذلك فإن ذلك عن تسأل
 ويخفضه صوته يرفع طويال يدعو ثم قدير شيء كل على وھو الحمد وله الملك له له شريك ال وحده هللا إال إله ال يقول ثم

 وھو الحمد وله الملك له له شريك ال وحده هللا إال إله ال يقول ثم ثالثا يكبر ثم سأل فيما مغرمه عنه يقضي أن ليسأله أنه حتى
  واعتمر حج ما كل في والمروة الصفا على ذلك يقول مرات سبع ذلك يفعل حتى كذلك طويال يسأل ثم قدير ءشي كل على

 عبد بن عياض عن صدقة ثنا يزيد بن هللا عبد ثنا زرعة أبو ثنا الشرقي بن هللا عبد أنبأ العلوي الحسن أبو وأخبرنا - 9131
  ذلك مثل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عمر بن هللا عبد عن سالم عن عقبة بن موسى عن األنصاري الرحمن

 ثنا الفحام الوليد بن أحمد ثنا العباس بن محمد بن حمزة ثنا ببغداد الحرفي هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرنا - 9132
 صلى نبيك سنة على أحيني اللھم الصفا عند يقول كان أنه  عمر بن عن نافع عن األسود أبي عن عيينة بن سفيان أنبأ شاذان
  الفتن مضالت من وأعذني ملته على وتوفني سلم و عليه هللا

 بن إسماعيل عن المحاربي ثنا األحمسي إسماعيل بن محمد ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا -  9133
 له فقال الصفا في الذي الصدع على مسعود بن يعني هللا بدع قام  قاال واألسود علقمة عن إبراھيم عن معشر أبي عن مسلم
  البقرة سورة عليه أنزلت الذي مقام غيره إله ال والذي ھذا فقال الرحمن عبد أبا يا ھھنا رجل

 بن محمد ثنا خليفة أبو ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ البشيري قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا - 9134
 بن هللا عبد وصحبت عنھا هللا رضي عائشة على مسلما جئت  قال مسروق عن وائل أبي عن منصور عن سفيان أنبأ ركثي

 فاستلمه الحجر إلى عاد أنه ثم ركعتين المقام خلف صلى أنه ثم مشيا وأربعة رمال ثالثة فطاف الطواف في دخل حتى مسعود
 استجابة التلبية كانت بھا آمرك ولكني فقال التلبية عن نھيت إني فقلت فلبى الصفا على الذي الشق على فقام الصفا إلى خرج ثم

 بن عن ذلك في الروايات أصح وھذا األكرم األعز وأنت وارحم اغفر اللھم فقال سعى الوادي إلى ھبط فلما إبراھيم استجابھا
  مسعود

 ثنا الحراني خالد بن يعني عمرو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  9135
  األكرم األعز أنك أو وأنت وأرحم لي اغفر رب والمروة الصفا بين يقول عمر بن سمعت  قال إسحاق أبو ثنا زھير

 نجيح أبي بن عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 9136
  عليه يظھر وال الصفا أسفل في حوض في يقوم عنه هللا رضي عفان بن عثمان رأى من  أخبرني قال أبيه عن

   طھارة على يكون أن األفضل كان وإن طھارة غير على والمروة الصفا بين السعي جواز باب

 ثنا بكر أبي بن محمد ثنا القاضي إسماعيل ثنا فارالص عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9137
 مكة وقدمنا بالحج فلبينا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قال جابر عن عطاء عن المعلم حبيب ثنا زريع بن يزيد
 من إال ونحل مرةع ونجعلھا والمروة وبالصفا بالبيت نطوف أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمرنا الحجة ذي من خلون ألربع
 فقال ھدي ومعه اليمن من علي وجاء وطلحة سلم و عليه هللا صلى النبي غير الھدي منا أحد مع يكن ولم الھدي معه كان
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 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال منيا يقطر أحدنا وذكر منى إلى ننطلق فقلنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به أھل بما أھللت
 ھذه ألنا هللا رسول يا فقال سراقة ولقيه قال ألحللت الھدي معي أن ولوال أھديت ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو سلم

 أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر حائض وھي مكة قدمت عنھا هللا رضي عائشة وكانت لألبد بل ال قال لألبد أم خاصة
 اتنطلقون هللا رسول يا عائشة قالت البطحاء نزلوا فلما تطھر تىح تصلي وال بالبيت تطوف ال أن غير كلھا المناسك تنسك
 ذي في عمرة فاعتمرت التنعيم إلى معھا ينطلق أن بكر أبي بن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر بحجة وانطلق وعمرة بحجة
  زريع بن يزيد عن عمر بن الحسن عن الصحيح في البخاري رواه الحج أيام بعد الحجة

 قال جريج بن عن سعيد بن يحيى ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو برناوأخ - 9138
 حجي ثم بالحج وأھلي قوله عند سلم و عليه هللا صلى النبي عن فيه قال الحديث فذكر  جابرا سمع أنه الزبير أبو أخبرني
  تصلي وال بالبيت تطوفي ال أن غير الحاج يصنع ما واصنعي

 الزناد أبي بن ثنا أويس أبي بن ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان أنبأ الرفاء الحسن أبو أخبرني -  9139
 فلتطف فحاضت والمروة بالصفا لتطوف وجھت ثم بالبيت طافت امرأة أيما يقولون كانوا  المدينة أھل من الفقھاء عن أبيه عن

  يسعى أن وقبل بالبيت يطوف أن بعد يحدث الذي وكذلك ضحائ وھي والمروة بالصفا

  عنه يجزئ ال غيره وأن والمروة الصفا بين الطواف وجوب باب

 بن ھشام عن مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9140
 من والمروة الصفا إن{  جل و عز هللا قول أرأيت السن حديث يومئذ وأنا عنھا هللا رضي لعائشة قلت  قال أبيه عن عروة
 كال عائشة قالت بھما يطوف ال أن شيئا أحد على أرى فما}  بھما يطوف أن عليه جناح فال اعتمر أو البيت حج فمن هللا شعائر

 قديد حذو مناة وكان لمناة يھلون وكانوا األنصار في يةاآل ھذه أنزلت إنما يطوف ال أن عليه جناح فال كانت تقول كما كانت لو
 هللا فأنزل ذلك عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألوا اإلسالم جاء فلما والمروة الصفا بين يطوفوا أن يتحرجون وكانوا
 زاد البخاري قال الكم عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه}  هللا شعائر من والمروة الصفا إن{  جل و عز
  والمروة الصفا بين يطف لم عمرته وال امرئ حج هللا أتم ما ھشام عن معاوية أبو

 بن يحيى ثنا يحيى بن محمد بن يحيى أنبأ إمالء يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرناه - 9141
 إسحاق قال السري بن وھناد إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا اھيمإبر بن الفضل أبو وأخبرنا ح معاوية أبو أنبأ يحيى
 ترك لو رجال أن ألظن إني قلت  قال عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن معاوية أبو ثنا ھناد وقال أنبأ

 فال اعتمر أو البيت حج فمن هللا ائرشع من والمروة الصفا إن يقول جل و عز هللا إن قلت ولم قالت يضره لم والمروة الصفا
 وال امرئ حج هللا أتم ما بھما يطوف ال أن عليه جناح فال لكان تقول كما كانت لو أختي بن يا قالت بھما يطوف أن عليه جناح
 ثم البحر شاطىء على لصنم الجاھلية في يھلون األنصار كانت ذلك كان فيما أتدري والمروة الصفا بين يطف لم عمرته

 في بينھما يصنعون كانوا للذي بينھما يطوفوا أن كرھوا اإلسالم جاء فلما فيحلقون والمروة الصفا بين فيطوفون جيئوني
 ومن بھما يطوف أن عليه جناح فال اعتمر أو البيت حج فمن هللا شعائر من والمروة الصفا إن{  جل و عز هللا فأنزل الجاھلية
 ھشام عن معاوية أبو قال كذا يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه فطافوا الناس دفعا}  عليم شاكر هللا فإن خيرا تطوع
 أنھا في مالك رواية نحو ھشام عن أسامة أبو ورواه الجاھلية في والمروة الصفا بين يطوفون كانوا الذين في نزلت اآلية أن

  فقد صحيحا كالھما يكون أن ويحتمل بينھما يطوف ال فيمن نزلت

 عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن أنبأ الصفار عبيد بن أحمد أنبا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9142
 جل و عز هللا قول أرأيت لھا فقلت عنھا هللا رضي عائشة سألت  قال أنه الزبير بن عروة أخبرني قال أنه شھاب بن عن عقيل

 وهللا عنھا هللا رضي لعائشة فقلت}  بھما يطوف أن عليه جناح فال اعتمر أو البيت حج فمن هللا شعائر من والمروة الصفا إن{ 
 كانت لو اآلية ھذه إن أختي بن يا قلت ما بئس عنھا هللا رضي عائشة قالت والمروة بالصفا يطوف ال أن جناح أحد على ما
 الطاغية لمناة يھلون يسلموا أن قبل كانوا األنصار أن في أنزلت إنما ولكنھا بھما يطوف ال أن عليه جناح فال كانت أولتھا كما
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 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألوا فلما والمروة بالصفا يطوف أن يتحرج لھا أھل من وكان المشلل عند يعبدون كانوا التي
 و عليه هللا صلى هللا رسول نس قد ثم عنھا هللا رضي عائشة قالت اآلية}  هللا شعائر من والمروة الصفا إن{  هللا أنزل ذلك عن
  بھما الطواف يترك أن ألحد فليس بينھما الطواف سلم

 بن حجين ثنا رافع بن محمد ثنا محمد بن هللا عبد ثنا جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9143
 ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبا تفأخبر قال وزاد بمثله الحديث فذكر  شھاب بن عن عقيل عن ليث ثنا المثنى
 ولقد سمعته كنت ما وأمر لعلم ھذا أن الرحمن عبد بن بكر أبو فقال عنھا هللا رضي عائشة عن ذلك من عروة حدثني بالذي
 كلھم نيطوفو كانوا لمناة يھلون كانوا ممن عنھا هللا رضي عائشة ذكرت من إال الناس ان يقولون العلم أھل من رجاال سمعت
 هللا صلى هللا رسول يا علينا فھل والمروة بالصفا الطواف يذكر ولم بالبيت الطواف ذكر جل و عز هللا وان والمروة بالصفا
 أو البيت حج فمن هللا شعائر من والمروة الصفا إن{  جل و عز هللا فأنزل والمروة بالصفا نطوف أن في حرج سلم و عليه
 يتحرجون كانوا الذين في كالھما الفريقين في أنزلت قد اآلية ھذه فأسمع بكر أبو قال}  بھما يطوف أن عليه جناح فال اعتمر
 رواه ذكره حين بالبيت الطواف مع والمروة بالصفا الجاھلية في يطوفون كانوا والذين والمروة بالصفا يطوفوا أن الجاھلية في

 من البخاري وأخرجه كذلك الزھري شھاب بن عن عيينة بن حديث من أيضا وأخرجه رافع بن محمد عن الصحيح في مسلم
 عن عروة بن ھشام عن وغيره مالك رواية توافق عروة عن الزھري ورواية كذلك الزھري عن حمزة أبي بن شعيب حديث
 نوا جميعا األمرين على بكر أبو حمله قد ثم ھشام عن معاوية أبي رواية توافق الرحمن عبد بن بكر أبي عن وروايته أبيه
  أعلم وهللا معا الفريقين في نزلت اآلية

 ثنا الفريابي ثنا مريم أبي بن ثنا الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9144
 اإلسالم انك فلما الجاھلية شعائر من كانتا والمروة الصفا أن  عنه هللا رضي مالك بن أنس عن األحول عاصم عن سفيان
 يوسف بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه}  هللا شعائر من والمروة الصفا إن{  جل و عز هللا فأنزل عنھما أمسكنا
  بمعناه عاصم عن معاوية أبي حديث من مسلم وأخرجه الفريابي

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9145
 قبل امرأته من الرجل أيصيب عنه هللا رضي عمر بن سأل رجال أن  دينار بن عمرو عن جريج بن أنبأ عطاء بن الوھاب عبد
 الصفا بين طاف ثم ركعتين ركع ثم بالبيت طاف فقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أما فقال والمروة الصفا بين يطوف أن
  جريج بن حديث من أخرجاه حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان لقد تال ثم روةوالم

 وبن عباد وبن الناقد وعمرو سريج ثنا البغوي القاسم أبو أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا -  9146
 في والمروة الصفا بين يطف ولم البيتب طاف رجل عن سألناه  جابر عن عمرو عن سفيان ثنا قالوا أيوب بن وزياد المقرئ
 سبعا بالبيت فطاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم عمر بن فقال عنه هللا رضي عمر بن وسألوا ال قال امرأته أيأتي عمرة
  حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان وقد سبعا والمروة الصفا بين وطاف ركعتين المقام خلف وصلى

 هللا رضي عمر بن سألنا  قال عمرو عن سفيان ثنا خيثمة أبو أنبأ يعلى أبو أخبرني بكر أبو وأنبأ مروع أبو أخبرنا - 9147
 سفيان عن حديثھم بمثل فذكر عمر بن فقال امرأته أيأتي والمروة الصفا بين يطف ولم بالبيت فطاف بعمرة قدم رجل عن عنه
  عيينة بن عن وغيره هللا عبد بن علي عن لبخاريا ورواه حرب بن زھير خيثمة أبي عن الصحيح في مسلم رواه

 ثنا صاعد بن يحيى ثنا الحافظ عمر بن علي ثنا قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 9148
 صفية أمه عن الرحمن عبد بن منصور أخبرني مشكان بن معروف أخبرني المبارك بن ثنا النيسابوري عيسى بن الحسن
 من فاطلعنا حسين أبي بن دار دخلن فقلن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أدركن الالئي الدار عبد بني من نسوة عن أخبرتني

 المسعى من سماه قد موضعا فالن بني زقاق بلغ إذا حتى المسعى في يشتد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ورأينا مقطع باب
  عليكم كتب قد السعي فإن اسعوا الناس أيھا يا فقال الناس استقبل
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 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9149
 أخبرتني قالت شيبة بنت صفية عن رباح أبي بن عطاء عن محيصن بن الرحمن عبد بن عمر عن العابدي المؤمل بن هللا عبد
 هللا صلى هللا رسول إلى ننظر حسين أبي آل دار قريش من نسوة مع دخلت  قالت الدار عبد بني نساء أحدى تجرأة أبي بنت
 ركبتيه ألرى إني ألقول أني حتى السعي شدة من ليدور مئزره وأن يسعى فرأيته والمروة الصفا بين يسعى وھو سلم و عليه

 بن هللا عبد قاال أنھما إال المؤمل بن عن ھانئ بن ومعاذ محمد بن يونس رواه لسعيا عليكم كتب هللا فإن اسعوا يقول وسمعته
 بنت عزيزة أمه عن صفية بن منصور عن العمري محمد بن علي عن الواقدي وزعم تجرأة أبي بنت حبيبة عن وقاال محيصن

  نسوة عن أخذته أنھا لىاألو الرواية في أخبرت فقد منھما سمعته وكأنھا تملك عن صفية عن وقيل تجرأة أبي

 منده بن يحيى بن محمد ثنا الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ األصبھاني الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  9150
  قالت تملك عن شيبة بنت صفية عن حكيم بن المغيرة عن الصباح بن المثنى عن سفيان ثنا مھران ثنا القطان يوسف ثنا

 السعي عليكم كتب هللا ان الناس أيھا يقول وھو والمروة الصفا بين لي غرفة في وأنا سلم و عليه هللا صلى النبي إلى نظرت
  الثوري عن عمر أبي بن مھران به تفرد فاسعوا

 ثنا زيد بن حماد ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو وأخبرنا - 9151
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قالت أنھا لشيبة ولد أم عن شيبة بنت صفية عن حكيم بن المغيرة عن ميسرة بن يلبد
  شدا إال األبطح أو الوادي يقطع ال يقول وھو والمروة الصفا بين المسيل بطن في يسعى وھو خوخة من

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال وعمر أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9152
 أن إال بعيد وال قريب من يحج ال  يقول كان أنه عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن جريج بن أنبأ الوھاب عبد

  والمروة الصفا بين يطفن حتى للرجال يحللن ال النساء وأن والمروة الصفا بين يطوف

  والمروة الصفا بين السعي بدء باب

 أبي بن ثنا زياد بن يوسف بن ھارون أنبأ منصور بن الحسن بن محمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9153
 بن سعيد عن صاحبه على أحدھما يزيد وأيوب وداعة أبي بن المطلب بن كثير بن كثير عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا عمر
 بھا جاء ثم سارة على أثرھا لتعفي منطقا اتخذت إسماعيل أم قبل من المنطق النساء اتخذ ما أول  عباس بن قال الق جبير

 ماء بھا وليس أحد يومئذ بمكة وليس البيت عند وضعھما حتى ترضعه وھي السالم عليه إسماعيل وبابنھا السالم عليه إبراھيم
 أين إبراھيم يا وقالت إسماعيل أم فتبعته منطلقا إبراھيم قفى ثم ماء فيه وسقاء تمر فيه جرابا عندھما ووضع ھنالك فوضعھما

 قال بھذا أمرك هللا له فقالت يلتفت ال وجعل مرات ثالث ذلك قالت شيء وال أنيس فيه ليس الذي الوادي بھذا وتتركنا تذھب
 بھذه دعا ثم البيت بوجھه استقبل يرونه ال يثح البيت عند كان إذا حتى إبراھيم وانطلق رجعت ثم يضيعنا ال إذا قالت نعم

 أم فجعلت يشكرون لعلھم بلغ حتى المحرم بيتك عند زرع ذي غير بواد ذريتي من أسكنت إني رب وقال يديه ورفع الدعوات
 إليه تنظر وجعلت وجاع ابنھا وعطش عطشت السقاء في ما نفد إذا حتى الماء ذلك من وتشرب إسماعيل ترضع إسماعيل

 الوادي استقبلت ثم عليه فقامت يليھا األرض في جبل أقرب الصفا فوجدت إليه تنظر أن كراھية فانطلقت يتلبط قال أو ىيتلو
 المجھود اإلنسان سعي سعت ثم درعھا طرف رفعت الوادي بلغت إذا حتى الصفا من فھبطت أحدا تر فلم أحدا ترى ھل تنظر
 هللا صلى النبي قال مرات سبع ذلك ففعلت أحدا تر فلم أحدا ترى ھل فنظرت عليھا فقامت المروة أتت ثم الوادي جاوزت حتى
 فسمعت أيضا تسمعت ثم نفسھا تريد صه فقالت صوتا سمعت المروة على أشرفت فلما بينھما الناس سعى فلذلك سلم و عليه
 فجعلت الماء ظھر حتى ناحهبج قال أو بعقبه فبحث زمزم موضع عند بالملك ھي فإذا غواث عندك كان ان أسمعت قد فقالت

 سلم و عليه هللا صلى النبي فقال عباس بن قال قال تغرف ما بقدر تفور وھي سقائھا في الماء من تغرف وجعلت تحوضه
 وقال ولدھا وارضعت فشربت قال معينا عينا زمزم لكانت الماء من تغرف لم لو قال أو زمزم تركت لو إسماعيل أم هللا يرحم
 رواه بطوله الحديث وذكر أھله يضيع ال هللا فإن وأبوه الغالم ھذا يبنيه هللا بيت ھھنا فإن الضيعة من افيتخ ال الملك لھا

  الرزاق عبد عن محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري



53 

 

  ومشى المسيل بطن في السعي شدة ترك من باب

 حازم بن أحمد ثنا دحيم بن علي بن محمد جعفر أبو نبأأ بالكوفة المحاربي جناح بن نذير بن جناح محمد أبو أخبرنا - 9154
 الصفا بين السعي في عمر البن قال رجال أن  جمھان بن كثير عن السائب بن عطاء عن زھير ثنا نعيم أبو أنبأ غرزة أبي بن

 رأيت فقد أسعى وأن يمشي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فقد امشي أن قال يسعون والناس تمشي أراك والمروة
  كبير شيخ وأنا يسعى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  راكبا الطواف باب

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح وھب بن ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 9155
 بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا الطاھر أبو ناث قاال إسماعيل بن ومحمد سھل بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ
 بعير على الوداع حجة في طاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب
  الطاھر أبي عن مسلم ورواه صالح بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه سواء حديثھما لفظ بمحجن الركن يستلم

 إسحاق ثنا الكريم عبد بن محمد بن أحمد حدثني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 9156
 كلما بعير على وھو بالبيت طاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن خالد عن خالد ثنا شاھين بن
 عن زريع بن يزيد ورواه شاھين بن إسحاق عن الصحيح في البخاري رواه وكبر يده في بشيء إليه أشار الركن على أتى
  قبله ثم فيه وزاد الحذاء خالد

 بمعناه فذكره زريع بن يزيد ثنا األشعث أبو ثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أنبأ الحفار محمد بن ھالل أخبرناه -  9157
  يده يف الذي الشيء ذلك يقبل  يزيد قال ثم وبزيادته

 فطاف يشتكي وھو مكة قدم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن زياد أبي بن يزيد ورواه -  9158
 بن علي أخبرناه ركعتين وصلى أناخ طوافه من يعني فرغ فلما معه بمحجن استلمه الركن على أتى كلما راحلته على بالبيت
 عن زياد أبي بن يزيد عن خالد ثنا قاال األعلى وعبد النرسي عباس ثنا عمران أبو ناث عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد

 بين وقد أعلم وهللا بھا تفرد زيادة وھذه زياد أبي بن يزيد قال كذا هللا عبد بن خالد عن مسدد عن داود أبو رواه فذكره عكرمة
 جابر حديث أما راكبا طوافه في المعنى الصديق بنت وعائشة عنه أخرى رواية في عباس وبن األنصاري هللا عبد بن جابر
  هللا عبد بن

 بن أنبأ وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو فأخبرنا - 9159
 بن علي ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا انسفي بن الحسن أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني قال هللا عبد أبو وأخبرنا ح جريج
 راحلته على الوداع حجة في بالبيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طاف  قال جابر عن الزبير أبي عن جريج بن عن مسھر
 أبي عن الصحيح في مسلم رواه بكر أبي حديث لفظ غشوه الناس فإن وليسألوه وليشرف الناس يراه ألن بمحجنه الركن يستلم
  شيبة أبي بن بكر

 محمد ثنا هللا عبد بن ھارون ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9160
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طاف  يقول عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج بن أنبأ بكر بن
 الصحيح في مسلم رواه غشوه الناس فإن وليسألوه ويشرف الناس ليراه والمروة وبالصفا بالبيت راحلته على الوداع جةح في
  عباس بن حديث وأما بكر بن محمد عن حميد بن عبد عن

 الفقيه جعفر أبي بن محمد وأخبرني قال سفيان بن الحسن ثنا هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو فأخبرنا - 9161
 عباس البن قلت  قال الطفيل أبي عن الجريري ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا الجحدري كامل أبو ثنا قاال موسى بن عمران ثنا

 ما قلت قال وكذبوا صدقوا فقال قال سنة أنه يزعمون قومك فإن ھو أسنة أربعة ومشى أطواف ثالثة بالبيت الرمل ھذا أرأيت
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 أن يستطيعون ال وأصحابه محمدا ان المشركون فقال مكة قدم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن قال وكذبوا صدقوا قولك
 قال أربعا ويمشوا ثالثا يرملوا أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمرھم قال يحسدونه وكانوا قال الھزل من بالبيت يطوفوا
 قولك ما قلت قال وكذبوا صدقوا قال سنة أنه يزعمون قومك فإن ھو ةأسن راكبا والمروة الصفا بين الطواف عن أخبرني قلت

 من العواتق خرجن حتى محمد ھذا محمد ھذا يقولون الناس عليه كثر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن قال وكذبوا صدقوا
 أفضل والسعي والمشي ركب يهعل كثر فلما قال يديه بين الناس يضرب ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان قال البيوت
  الجحدري كامل أبي عن الصحيح في مسلم رواه عمران لفظ

 منھال بن حجاج ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 9162
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  قومك زعمي عباس البن قلت قال الطفيل أبي عن الغنوي عاصم أبي عن سلمة بن حماد ثنا
 طاف قد صدقوا قال وكذبوا صدقوا قولك ما قلت وكذبوا صدقوا قال سنة ذلك وان بعيره على والمروة بالصفا طاف قد سلم
 بعيره على فطاف يصرفون وال الناس عنه يدفع ال كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن بسنة ليس وكذبوا بعيره على
  عائشة حديث وأما أيديھم تناله وال مكانه ويروا كالمه معواليس

 أبو ثنا قاال لفظا المزكي جعفر بن محمد بكر وأبو إمالء القاضي منصور بن يحيى ثنا الحافظ هللا عبد أبو فأخبرنا - 9163
 عنھا هللا رضي عائشة عن عروة أبيه عن عروة بن ھشام عن إسحاق بن شعيب ثنا موسى بن الحكم ثنا البوشنجي هللا عبد
 الناس عنه يصرف أن كراھية الركن يستلم بعير على الكعبة حول الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى النبي طاف  قالت
  موسى بن الحكم عن الصحيح في مسلم رواه

 بن علي بن محمد جعفر أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 9164
 رأيت  قال الطفيل أبي عن خربوذ بن يعني معروف ثنا موسى بن هللا عبيد أنبأ قال غرزة أبي بن حازم بن أحمد ثنا دحيم
  بمحجنه الحجر يستلم بعير على البيت حول يطوف سلم و عليه هللا صلى النبي

 أبو أخبرناه راحلته على سبعا فطاف والمروة لصفاا إلى خرج ثم يقبله ثم فيه وزاد معروف عن عاصم أبو ورواه - 9165
 حديث من الصحيح في مسلم أخرجه فذكره  عاصم أبو ثنا رافع بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي

 بن ھارون هروا وقد عاصم أبي عن رافع بن بھا تفرد التي الزيادة ھذه أيضا يذكر ولم البعير ذكر دون معروف عن الطيالسي
  الزيادة ھذه دون عاصم أبي عن هللا عبد

 بالبيت يطوف الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  يقول الطفيل أبا سمعت قال مليك بن يزيد ورواه - 9166
 بن يزيد ثنا البط أبي بن يحيى ثنا األصم العباس أبو وثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرناه بمحجنه الركن يستلم راحلته على
 عنه المحكى جابرا ألن قدميه فعلى لمقدمه طاف الذي سبعه أما هللا رحمه الشافعي قال فذكره مليك بن يزيد جدي ثنا حكيم أبي
 أن حفظ وقد واحد سبع في وراكبا ماشيا الطواف عنه يحكى جابر يكون أن يجوز فال أربعة ومشى أشواط ثالثة رمل أنه فيه

  الذي المرسل الحديث وذكر النحر يوم طوافه في هفي ركب الذي سبعه

 طاوس بن عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرناه - 9167
 يستلم راحلته على ليال نسائه في وأفاض باإلفاضة يھجروا أن أصحابه أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أبيه عن

 وهللا أراد فإنما راكبا والمروة الصفا بين طاف أنه عنه روى والذي الشيخ قال المحجن طرف ويقبل قال أحسبه بمحجنه الركن
  أعلم وهللا بينھما طاف أنه عنه يحفظ فلم اإلفاضة طواف بعد فأما القدوم طواف بعد سعيه في أعلم

 حازم بن أحمد ثنا دحيم بن علي بن محمد جعفر أبو أنبأ قاال إسحاق أبي بن ريازك وأبو الحسن بن بكر أبو أخبرنا -  9168
 هللا صلى هللا رسول رأيت  قال عمار بن هللا عبد بن قدامة عن نابل بن أيمن أنبأ قاال عون بن وجعفر موسى بن هللا عبيد أنبأ
 في فقالوا أيمن عن جماعة ورواه قاال كذا إليك إليك وال طرد وال ضرب ال بعير على والمروة الصفا بين يسعى سلم و عليه

  صحيحين يكونا أن ويحتمل النحر يوم الجمرة يرمي الحديث
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 بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9169
 هللا رسول اطمأن لما  قالت شيبة بنت صفية عن ثور أبي بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزبير بن جعفر بن محمد ثنا إسحاق
 عيدان حمامة فيھا فوجد الكعبة دخل ثم يده في بمحجن الحجر يستلم بعيره على طاف الفتح عام بمكة سلم و عليه هللا صلى

  بھا فرمى أنظر وأنا الكعبة باب على بھا قام ثم فاكتسرھا

 قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9170
 مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك على
 و عليه هللا صلى النبي زوج سلمة أم عن سلمة أبي بنت زينب عن الزبير بن عروة عن نوفل بن الرحمن عبد بن محمد عن
 فطفت قالت راكبة وأنت الناس وراء من طوفي  فقال أشتكي إني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى شكوت قالت أنھا سلم

 الصحيح في البخاري رواه مسطور وكتاب والطور يقرأ وھو البيت جنب إلى يصلي حينئذ سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه القعنبي عن

  والمروة الصفا بعد المعتمر يفعل ما باب

 عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9171
 في الحديث فذكر  هللا عبد بن جابر على دخلنا قال أبيه عن محمد بن عفرج ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو
 أسق لم استدبرت ما أمرىء من استقبلت لو إني قال المروة على الطواف آخر كان فلما قال سلم و عليه هللا صلى النبي حج

 عليه هللا صلى النبي إال وقصروا كلھم الناس فحل عمرة وليجعلھا فليحلل ھدي معه ليس منكم كان فمن عمرة وجعلتھا الھدي
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه ھدي معه كان ومن سلم و

 بن محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9172
 فقدم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول انطلق  قال عباس بن عن ريبك أنبأ عقبة بن موسى ثنا سليمان بن فضيل ثنا بكر أبي
 يكن لم لمن وذلك ويحلوا رؤوسھم من يقصروا ثم والمروة وبالصفا بالبيت يطوفوا ان أصحابه وأمر قال الحديث وذكر مكة
  والثياب والطيب حالل له فھي امرأته معه كان ومن قلدھا قد بدنة معه

 فذكره  بكر أبي بن محمد أنبأ فيه شك على القاضي يوسف أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب وعمر أبو وأخبرنا -  9173
 يحلوا ثم والمروة وبالصفا بالبيت يطوفوا أن أصحابه فأمر مكة سلم و عليه هللا صلى النبي قدم متنه في قال أنه إال بإسناده
 اآلخر الموضع وفي األول باللفظ الموضعين أحد في بكر أبي بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه يقصروا أو ويحلقوا
  الثاني باللفظ

 أبي بن حازم بن أحمد ثنا ببغداد الكوفي ماتي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو أخبرنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9174
 اعتمر حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع اكن  قال أوفى أبي بن هللا عبد سمعت قال إسماعيل ثنا عبيد بن يعلى ثنا غرزة
 في البخاري رواه شيء يصيبه ال مكة أھل من نستره وكنا والمروة الصفا بين وسعى معه وصلينا وصلى معه وطفنا وطاف
  يعلى عن نمير بن هللا عبد بن محمد عن الصحيح

 شريك أنبأ يوسف بن إسحاق ثنا المنتصر بن تميم ثنا اودد أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 9175
 بالبيت فطاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع اعتمرنا  يقول أوفى أبي بن هللا عبد سمعت قال خالد أبي بن إسماعيل عن
  رأسه حلق ثم سبعا بينھما فسعى والمروة الصفا أتى ثم المقام عند ركعتين وصلى سبعا

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9176
 عن قصرت  قال أخبره معاوية أن عباس بن عن طاوس عن مسلم بن الحسن عن جريج بن قال قال عطاء بن الوھاب عبد
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 ذكر فيه ليس المعنى ھذا على جريج بن حديث من الصحيح في أخرجاه المروة على بمشقص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  العمرة

 محمد ثنا الطوسي منصور بن أحمد بن هللا عبد أنبأ بھا الطبراني إسماعيل بن أحمد بن محمد نصر أبو أخبرنا وقد -  9177
 أبي بن معاوية نع عباس بن عن طاوس عن مسلم بن حسن أخبرني جريج بن أخبرني قال روح ثنا الصائغ إسماعيل بن

 عن العوفي سعد بن محمد قال وكذلك بمشقص المروة على عمرته في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن قصرنا  قال سفيان
  عبادة بن روح

 بن علي ثنا نصر بن الحسين بن أحمد أنبأ اإلسفرائيني أحمد بن بشر أنبأ الفقيه المعروف أبي بن الحسن أبو أخبرنا -  9178
 المروة عند بمكة ينحر كان  عنه هللا رضي عمر بن أن نافع عن عمر بن هللا عبد عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا نيالمدي
  المنحر عند بمنى وينحر

  التقصير على الحلق اختيار باب

 العباس بوأ ثنا قالوا القاضي الحسن بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9179
 عثمان أبو وأخبرنا ح أخبرھم نافعا أن وغيره أنس بن مالك أنبأ وھب بن أنبأ الحكم بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد
 محمد بن وجعفر نصر بن محمد ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا النيسابوري عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد
 ارحم اللھم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قاال

 البخاري رواه والمقصرين قال هللا رسول يا والمقصرين قالوا المحلقين ارحم اللھم قال هللا رسول يا والمقصرين قالوا المحلقين
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في

 عبد أبو وأخبرنا ح الليث حدثني يحيى ثنا ملحان بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 9180
 حلق  قال عمر بن هللا عبد أن نافع عن الليث أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا

 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن عمر بن قال بعضھم وقصر أصحابه من طائفة وحلق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عن عمر بن هللا عبيد حديث من وأخرجاه يحيى بن يحيى عن مسلم رواه والمقصرين قال ثم مرتين أو مرة المحلقين هللا رحم
 الثالثة في قال رواية وفي عنه الروايتين إحدى في ھريرة أبو رواه هوبمعنا والمقصرين الرابعة في قال عمر بن عن نافع

  والمقصرين

 شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا األصبھاني جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو وحدثنا - 9181
 في مسلم رواه مرة وللمقصرين ثالثا لقينللمح دعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جدته عن حصين بن يحيى عن

  األحمسية حصين أم ھي وجدته الشيخ قال الوداع حجة في وزاد داود أبي عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  9182
  العظم ابلغ للحالق يقول عنه هللا رضي عمر بن سمعت  قال األزدي علي أبي عن حسين أبي بن عن سفيان أنبا فعيالشا

   األيمن بالشق البداية باب

 قاال السالم عبد بن ومحمد يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9183
 أتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مالك بن أنس عن سيرين بن عن ھشام عن غياث بن حفص أنبأ يحيى بن يحيى ثنا
 الناس يعطيه جعل ثم األيسر ثم األيمن جانبه إلى وأشار خذ للحالق قال ثم ونحر بمنى منزله أتى ثم فرماھا الجمرة فأتى منى
  سيرين بن محمد عن عون بن حديث من بخاريال وأخرجه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه
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 سليمان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 9184
  األيمن بالشق ابدأ فقال عباس بن قصر أنه حجام أخبرني  قال دينار بن عمرو عن

  رباح أبي بن وعطاء جبير بن وسعيد مسروق قاله رأسه على الموسى ريم المحلوق أو األصلع باب

 ثنا أھاب بن مؤمل ثنا بھلول بن إسحاق بن أحمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  9185
 عبد عن ذلك وروى رأسه على الموسى يمر األصلع في  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن العزيز عبد عن الجاري يحيى
  موقوفا كذلك عمر بن عن نافع عن العمري عمر بن هللا

  جل و عز  شيئا شعره من ليضع وشاربه لحيته شعر من يأخذ أن أحب من باب

 مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قال إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  9186
 بن قال وأظفاره فيه زاد نافع عن جريج بن ورواه وشاربه لحيته من أخذ عمرة أو حج في حلق إذا كان  عمر بن أن نافع عن

  ومقصرين رؤوسكم محلقين هللا قال إنما قال يأخذ لم إن أرأيت لعطاء فقلت جريج

  يقصرن ولكن حلق النساء على ليس باب

 بن ھشام ثنا هللا عبد بن علي ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد بأأن عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 9187
 سفيان أبي بنت عثمان أم عن عثمان بن شيبة بنت صفية عن شيبة بن يعني جبير بن الحميد عبد أخبرني جريج بن ثنا يوسف

  التقصير النساء على اإنم حلق النساء على ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن أن

 أنبأ بكر بن محمد أنبأ العتكي الحسن بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  9188
  فذكره  عثمان بن شيبة بنت صفية عن بلغني قال جريج بن

 ثنا يحيى بن السري ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9189
 رسول قال قال عنه هللا رضي عباس بن عن عثمان أم عن شيبة بنت صفية عن عطاء بن عن عياش بن بكر أبو ثنا نعيم أبو
  عطاء بن يعقوب ھو عطاء بن التقصير النساء على إنما حلق النساء على ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا

 أبو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا مخلد بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أنبأ - 9190
 شعرھا من تأخذ المحرمة في  عنه هللا رضي عمر بن عن نافع عن ليث عن ھريم ثنا الحفري يونس بن الرحمن عبد يونس
 عن ويذكر أصبع قدر نطرف أن على نزيد فما ونعتمر نحج كنا قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن ويذكر السبابة مثل

  رأسھا عفو من تأخذ قال أنه عطاء

  الطواف يفتتح حتى التلبية المعتمر يقطع ال باب

 ثنا قالوا السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد وأبو بشران بن الحسين وأبو الروذباري علي أبو أخبرنا -  9191
 عنه هللا رضي عباس بن كان  قال مجاھد عن ذر بن عمر عن معاوية أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل

 ترك مكة بيوت رأى إذا حتى العمرة في يلبي عنه هللا رضي عمر بن وكان قال يقطع ثم الحجر يستلم حتى العمرة في يلبي
  الحجر يستلم حتى والذكر التكبير على وأقبل التلبية

 عبد ثنا عبيد بن يعلى ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 9192
 يمسح حتى عباس بن وقال الحرم دخل إذا عمر بن قال التلبية المعتمر يقطع متى عطاء سئل  قال سليمان أبي بن ھو الملك
  عباس بن قول قال إليك بأح أيھما محمد أبا يا قلت الحجر
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 مسلم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 9193
 مستلم غير أو مستلما الطواف يفتتح حتى المعتمر يلبي  قال عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن سالم بن وسعيد خالد بن

  فرفعه عطاء عن ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد ورواه موقوفا عباس بن عن عطاء عن وھمام جريج بن اهرو وكذلك

 ثنا الدوري العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9194
 في يلبي كان أنه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن طاءع عن ليلى أبي بن عن صالح بن والحسن زھير ثنا شاذان
  الجمرة يرمي حتى الحج وفي الحجر يستلم حتى العمرة

 بن عن عطاء عن ليلى أبي بن روى الشافعي قال الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 9195
 على يقفونه المكيين حفاظ وجدنا ألنا روايته ھبنا ولكنا الركن استلم حتى عمرة في بىل سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس
 أھل ضعفه كثيرا فيخطىء عطاء عن روى إذا وخاصة الوھم كثير ھذا ليلى أبي بن وكان خطأ رفعه الشيخ قال عباس بن

  ذكرنا مما أضعف نادهوإس مرفوعا عطاء عن الصباح بن المثنى عن روى وقد الفقه في محله كبر مع النقل

 شيبة أبي بن بكر أبو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9196
 عمر ثالث سلم و عليه هللا صلى النبي اعتمر  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن حجاج عن غياث بن ھو حفص ثنا
 يحتج ال أرطأة بن والحجاج مرفوعا عباس بن عن عطاء عن الحجاج عن قيل وقد الحجر يستلم حتى تلبيةال يقطع ال ذلك كل
  ضعيف وإسناده الحجر استلم حتى التلبية قطع فما عمره بعض في معه خرج أنه مرفوعا بكرة أبي عن وروى به

 ثنا عثمان بن الرحمن عبد ثنا مالك بن عمرو ثنا عبدة بن محمد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 9197
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد جده عن بكرة أبي بن الرحمن عبد بن مرار بن بحر
  أعلم وهللا قوي غير إسناد ھذا الحجر استلم حتى التلبية قطع فما معه وخرجت عمره بعض في خرج

 الطواف على اقتصرا القدوم طواف بعد سعيا قد كانا فإن عرفة بعد واحد وسعي واحد طواف يكفيھما القارنو المفرد باب
  وتحلال عرفة بعد بالبيت

 عن مالك ثنا إسماعيل ثنا األسفاطي عباس ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9198
 فأھللنا الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن شھاب بن

 قالت جميعا منھما يحل حتى يحل ال ثم العمرة مع بالحج فليھل ھدي معه كان من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بعمرة
 رأسك انقضي فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى لكذ فشكوت والمروة بالصفا وال بالبيت أطف فلم حائض وأنا فقدمت

 فاعتمرت التنعيم إلى بكر أبي بن الرحمن عبد مع أرسلني الحج قضينا فلما ففعلت قالت العمرة ودعي بالحج وأھلي وامتشطي
 ما بعد آخر طوافا طافوا مث حلوا ثم والمروة الصفا وبين وبالبيت بالعمرة أھلوا كانوا الذين فطاف قالت عمرتك مكان ھذه فقال

 عن الصحيح في البخاري رواه واحدا طوافا طافوا فإنما والعمرة الحج بين جمعوا كانوا الذين وأما لحجھم منى من رجعوا
  أويس أبي بن إسماعيل

 فيما القعنبي ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9199
 على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك على قرأ
 بكير وبن الشافعي ورواه يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه القعنبي عن الصحيح في البخاري ورواه بنحوه الحديث فذكر  مالك
 رواية ففي الشافعي حديث أما واحدا طوافا طافوا فإنما والعمرة الحج جمعوا أو بالحج أھلوا الذين وأما داوزا كذلك مالك عن

  بكير بن حديث وأما عنه المزني
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 أرادت وإنما فذكره  مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو فأخبرناه -  9200
 عبد بن جابر رواية في بين وذلك والمروة الصفا بين السعي واحدا طوافا طافوا إنما أنھم فيھم بقولھا عنھا هللا رضي عائشة
  األنصاري هللا

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  9201
 وال سلم و عليه هللا صلى النبي يطف لم  قال أنه هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن جريج بن بأأن عطاء بن الوھاب عبد

 بكر بن ومحمد القطان يحيى حديث من الصحيح في مسلم أخرجه األول طوافه واحدا طوافا إال والمروة الصفا بين أصحابه
 سعي على فاقتصروا قارنين كانوا أصحابه وبعض نعلم مافي مفردا كان سلم و عليه هللا صلى النبي ألن وھذا جريج بن عن
 عرفة قبل والمروة بالصفا وال بالبيت تطف ولم العمرة على الحج بإدخال قارنة فكانت عنھا هللا رضي عائشة وأما واحد
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال والمروة الصفا وبين بالبيت ذلك بعد فطافت

 بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ قاال األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه ما -  9202
 مجاھد عن نجيح أبي بن هللا عبد عن نافع بن إبراھيم ثنا يحيى بن خالد ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا بمكة الفاكھي إسحاق
 واحد طواف يجزيك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال عرفةب وطھرت بسرف حاضت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن
  نافع بن إبراھيم عن الحباب بن زيد عن الحلواني عن الصحيح في مسلم رواه وعمرتك لحجك والمروة الصفا بين

 بن عن مسلم أنبأ فعيالشا أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 9203
  وعمرتك لحجك يكفيك والمروة الصفا وبين بالبيت طوافك  لعائشة قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عطاء عن جريج

 مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن عطاء عن نجيح أبي بن عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ قال وبإسناده - 9204
 الشيخ قال لعائشة قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عطاء عن قال وربما عائشة عن عطاء عن سفيان قال وربما الشافعي قال
  موصوال سفيان عن عمر أبي بن رواه

 عبد بن القاسم بن ومحمد إبراھيم بن عصمة بن وإبراھيم ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9205
  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن طاوس بن ثنا وھيب ثنا إسماعيل بن موسى ثنا خزيمة بن السري ثنا قالوا الرحمن
 سلم و عليه هللا صلى النبي لھا فقال بالحج أھلت وقد كلھا المناسك فنسكت حاضت حتى بالبيت تطف ولم فجاءت بعمرة أھلت
 عن الصحيح في مسلم رواه الحج بعد فاعتمرت التنعيم ىإل الرحمن عبد مع بھا فبعث فأبت وعمرتك لحجك طوافك يسعك
  وھيب عن أسد بن بھز عن حاتم بن محمد

 أبو وأنبأ ح هللا عبد بن ھارون ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا الشيباني يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9206
 أبو أخبرني جريج بن ثنا بكر بن محمد ثنا قاال يعقوب بن الفضل حدثنا عروبة أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو وأخبرني قال هللا عبد

 الناس أن أبكي قالت تبكين لك ما فقال تبكي وھي عائشة على سلم و عليه هللا صلى النبي دخل  يقول جابرا سمع أنه الزبير
 ثم بالحج وأھلي فاغتسلي آدم بنات لىع هللا كتبه أمر ھذا إن قال حضر قد الحج وھذا أطف ولم بالبيت وطافوا أحلل ولم حلوا
 هللا رسول يا فقالت وعمرتك حجك من حللت قد ثم والمروة الصفا وبين بالبيت طوفي قال طھرت فلما ذلك ففعلت قالت حجي
 في مسلم رواه التنعيم من فأعمرھا الرحمن عبد يا بھا اذھب فقال حججت حتى طفت أكن لم إني عمرتي من نفسي في أجد إني

  بكر بن محمد عن حميد بن وعبد حاتم بن محمد عن يحالصح

 بن محمد ثنا كتابه أصل من إمالء ببغداد الفقيه الحسن بن سلمان بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9207
  جابر عن لزبيرا أبي عن الوراق مطر عن أبي حدثني ھشام بن معاذ ثنا الواحد عبد بن مالك غسان أبو ثنا حرب بن غالب
 فقال عليھا ذلك فاشتد حاضت بسرف كانت فلما بعمرة أھلت سلم و عليه هللا صلى النبي حجة في عنھا هللا رضي عائشة أن

 سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أمرھا البطحاء قدمت فلما أصابھن ما يصيبك آدم بنات من أنت إنما سلم و عليه هللا صلى النبي
 قضيت قد إنك سلم و عليه هللا صلى النبي لھا فقال تعتمر أن أرادت الحصباء إلى وجاءت نسكھا قضت فلما بالحج فأھلت
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 الزبير أبو قال مطر قال عليه تابعھا الشيء ھويت إذا سھال رجال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان وعمرتك حجك
  الواحد عبد بن مالك غسان أبي عن الصحيح في مسلم رواه صنعت كما صنعت حجت إذا عنھا هللا رضي عائشة وكانت

 ثنا أبي ثنا نمير بن هللا عبد بن محمد ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9208
 تحج ال أن يضرك ال فقاال هللا وعبد سالم ابناه فكلمه الزبير بابن الحجاج نزل حين الحج عمر بن أراد  قال نافع عن هللا عبيد
 هللا رسول مع فعلنا كما فعلت البيت وبين بيني حيل إن قال البيت وبين بينك فيحال قتال الناس بين يكون أن نخاف إنا العام
 إلى خرج ثم عمرة أوجبت قد أني أشھدكم وإني ورجع فحلق البيت وبين بينه قريش كفار حالت حين سلم و عليه هللا صلى

 الحج وبين بيني حيل العمرة وبين بيني حيل إن واحد إال أمرھما ما قال البيداء بظھر أشرف إذا حتى بعمرة فلبى الشجرة
 معه وساقه وأشعره فقلده ھديا بھا ابتاع قديد بلغ حتى فسار ھدي يومئذ معه وليس قال عمرتي مع حجة أوجبت قد أني أشھدوا
 واحد طواف كفاه والعمرة الحج بين جمع من يقول وكان والمروة بالصفاو بالبيت واحدا طوافا لھما طاف مكة دخل إذا حتى
  نمير بن هللا عبد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه جميعا منھما يحل حتى يحل ولم

 ح الدراوردي ثنا حمزة بن إبراھيم ثنا األسفاطي عباس ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 9209
 محمد بن يعقوب ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو وأخبرنا

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن الدراوردي ثنا قاال المدني بكر أبي بن وأحمد عيسى بن
 يحل حتى يحل ولم روايتھما في زادا واحدا سعيا لھما وسعى واحدا طوافا لھما فوطا والعمرة الحج بين جمع من  سلم و

 وقيل القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخلت سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد بن جابر حديث في وروينا جميعا منھما
 ال كما السعي وكذلك لھما واحد طواف من ثرأك القارن يطوف فال العمل في فاتحدتا الحج أفعال أجزاء في دخلت معناه في

 علي عن أبيه عن محمد بن جعفر عن محمد بن إبراھيم أظنه رجل عن القديم في الشافعي وروى واحدا إحراما إال لھما يحرم
 حين يطوف يعني قولنا معنى على وھذا الشافعي قال سعيا ويسعى طوافين يطوف القارن في قال عنه هللا رضي طالب أبي بن
 عن ضعيفة برواية فيه واحتج وسعيان طوافان عليه الناس بعض وقال للزيارة بالبيت يطوف ثم والمروة وبالصفا بالبيت يقدم
 علي عن الطوافين في روي ما أصح الشيخ قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن رويناه وقد قولنا علي عن يروى وجعفر علي

  ما عنه هللا رضي

 بن فضيل ثنا زنبور بن محمد ثنا صاعد بن محمد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن كرب أبو أخبرنا - 9210
 رضي عليا لقيت  قال نصر أبي عن الحارث بن مالك عن منصور أو الحارث بن مالك عن إبراھيم عن منصور عن عياض

 قلت بالعمرة بدأت كنت لو ذلك قال فعلت كما أفعل أن أستطيع ھل فقلت والعمرة بالحج ھو وأھل بالحج أھللت وقد عنه هللا
 سعيين لھما وتسعى طوافين لھما تطوف ثم جميعا بھما تھل ثم عليك فتفيضھا ماء من أداوة تأخذ قال ذلك أردت إذا أفعل كيف
 كذا تفعل فال ناآل فأما واحد بطواف إال نفتي كنا ما قال لمجاھد ذلك فذكرت منصور قال النحر يوم دون حرام لك يحل وال

 مجھول ھذا نصر وأبو عيينة وبن شعبة وكذلك السعي فيه يذكر فلم منصور عن الثوري ورواه منصور عن فضيل عن روي
 يكون فال وصاحباه الثوري رواه ما على واحدا سعيا وأراد الزيارة وطواف القدوم طواف به المراد يكون أن فيحتمل صح فإن

 ذلك ومدار الخالفيات في ذكرته قد ومرفوعا موقوفا عنه هللا رضي علي عن ضعاف بأسانيد روي وقد مخالفا جعفر لرواية
 مما بشيء يحتج ال ضعيف وكلھم الرحمن عبد بن وحماد هللا عبد بن وعيسى داود أبي بن وحفص عمارة بن الحسن على
  التوفيق وبا ذلك من رووه

  القارن وكذلك لنحرا يوم منه يتحلل حتى إحرامه على يقيم المفرد باب

 أبو ثنا قالوا المزكي إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9211
 علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك أخبرني قال وھب بن أنبأ الحكم بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس

 بن محمد األسود أبي عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قاال محمد بن وموسى علي بن إبراھيم ثنا الحيري عيسى بن
 حجة عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن نوفل بن الرحمن عبد
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 من فأما بالحج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأھل بالحج أھل من ومنا وعمرة بحج أھل من ومنا بعمرة أھل من فمنا الوداع
 مسلم رواه يحيى بن يحيى حديث لفظ النحر يوم كان حتى يحلوا فلم والعمرة الحج جمع أو بحج أھل من وأما فحل بعمرة أھل
 دليل قبله الباب في مضت التي األحاديث وفي مالك عن وغيره القعنبي عن البخاري وأخرجه يحيى بن يحيى عن الصحيح في
  ھذا على

  بمكة دام ما بالبيت الطواف من االستكثار باب

 عن السائب بن عطاء عن ھمام ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 9212
 سبعا بالبيت طاف من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عمر بن عن أبيه عن عمير بن عبيد بن هللا عبد

  رقبة عدل له وكان درجة به له ورفعت سيئة عنه ومحيت حسنة خطوة بكل له كتبت يحصيه

 بن أحمد ثنا البزمھراني شعيب بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو وحدثنا - 9213
 عبد عن الليثي عمير بن عبيد بن هللا عبد عن السائب بن عطاء عن طھمان بن إبراھيم حدثني أبي حدثني هللا عبد بن حفص
 رقبة كعتاق له كانت ركعتين وركع سبعا طاف من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال الخطاب بن عمر بن هللا
  يذكره لم ضھموبع عنه ذكره فبعضھم عطاء على فيه واختلف أباه إسناده في يذكر لم

 أنبأ يحيى بن يحيى ثنا علي بن إبراھيم ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ قاال الفارسي بكر وأبو قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  9214
 الركنين ھذين إال تستلم ال أراك مالي عمر البن يقول أباه سمع أنه عمير بن عبيد بن هللا عبد عن السائب بن عطاء عن ھشيم
 وسمعته قال الخطايا يحط استالمھما إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني أفعل إن قال ھماغير تستلم وال
 عنه بھا له وحط حسنة بھا له هللا كتب أخرى ووضع قدما رفع ومن رقبة بعدل فله ركعتين وصلى سبوعا طاف من يقول
  واالبن ألبا سمعاه جميعا أنھما على يدل وھذا درجة بھا له ورفع خطيئة

 محمد العباس أبو ثنا قالوا قراءة عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر وأبو إمالء يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 9215
 باباه بن هللا عبد عن نجيح أبي بن هللا عبد عن إسحاق بن محمد ثنا عبيد بن يعلى ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن
 طائفا منعتم ما مناف عبد بني يا أعرفن ال  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول مطعم بن جبير سمعت قال

  نھار أو ليل من ساعة البيت بھذا يطوف

  األسابيع بين القران باب

 ثنا قاال مارالت محمد بن ومحمد المعمري ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9216
 يرى أن أحب ألنه سبعا طاف سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن يحيى بن ھمام ثنا ھدبة
 ھذا في غيره قال وقد قوته الناس يري أو الناس يرى أن أحب ألنه سبعا طاف ثم سبعا طاف المعمري رواية وفي قوته الناس
  أعلم وهللا الباب ھذا مدخله يكون فال والمروة الصفا بين وسبعا بالبيت سبعا طاف به أراد يلوق سبعا وطاف سبعا طاف المتن

 بن عيسى ثنا جناب بن أحمد ثنا علي بن أحمد ثنا بمكة فراس بن إبراھيم إسحاق أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو أخبرنا -  9217
 هللا صلى النبي طاف  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي نع سلمة أبي عن الزھري عن الجنوب أبي بن السالم عبد عن يونس
 ھريرة أبو قال وشماال يمينا ركعتين كل في يسلم ركعات ست خلفه فصلى المقام أتى ثم جميعا أسباع ثالثة بالبيت سلم و عليه
  إسناده في جناب بن أحمد عن إسحاق بن محمد الصغاني خالفه يعلمنا أن أراد

 بن أحمد ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الصيرفي سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9218
 بن عمر مع طفت  قال أبيه عن هللا عبد بن سالم عن الزھري عن الجنوب أبي بن السالم عبد عن يونس بن عيسى ثنا جناب

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ولكني أوھم لم إني قال أتممنا دق أنا له فقلنا الثاني في دخلنا أتممنا فلما بالبيت الخطاب
  عمر بن ذلك وكره وعائشة مخرمة بن المسور ذلك في رخص وقد بالقوي ھذا ليس أقرن أن أحب فأنا يقرن
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  بمكة الحجة ذي من السابع يوم أولھا الحج في بھا يأتي أن لإلمام يستحب التي الخطب باب

 بن محمد ثنا مھران بن إسماعيل بن محمد ثنا الجلودي جعفر بن محمد بن أحمد أخبرنا الحافظ هللا عبد بوأ أخبرنا -  9219
 كان إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عنه هللا رضي عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى عن قرة أبو ثنا يوسف
  بمناسكھم فأخبرھم الناس خطب التروية قبل

 صالح بن محمد ثنا األصبھاني الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو برناأخ - 9220
 رضي هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد أخبرني جريج بن عن قرة أبو ثنا حمة أبو ثنا الطبري

 ثوب بالعرج كنا إذا حتى معه فأقبلنا الحج على عنه هللا رضي بكر أبا بعث رجع نحي  سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ناقة رغوة ھذه فقال التكبير عن فوقف ظھره خلف الرغوة سمع للتكبير استوى فلما بالصبح
 علي فإذا عليھا سلم و عليه هللا صلى هللا سولر يكون أن فلعله الحج في سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول بدا لقد الجدعاء
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أرسلني رسول بل قال رسول أم أمير عنه هللا رضي بكر أبو له فقال عليھا عنه هللا رضي
 فحدثھم الناس فخطب عنه هللا رضي بكر أبو قام بيوم التروية قبل كان فلما مكة فقدمنا الحج مواقف في الناس على اقرأ ببراءة
 عرفة يوم كان إذا حتى معه خرجنا ثم ختمھا حتى براءة الناس على فقرأ عنه هللا رضي علي قام فرغ إذا حتى مناسكھم عن
 براءة الناس على فقرأ عنه هللا رضي علي قام فرغ إذا حتى مناسكھم عن فحدثھم الناس فخطب عنه هللا رضي بكر أبو قام
 وعن نحرھم وعن إفاضتھم عن فحدثھم الناس خطب عنه هللا رضي بكر أبو رجع فلما فأفضنا رالنح يوم كان ثم ختمھا حتى

 هللا رضي بكر أبو قام األول النفر يوم كان فلما ختمھا حتى براءة الناس على فقرأ عنه هللا رضي علي قام فرغ فلما مناسكھم
 الناس على فقرأ عنه هللا رضي علي قام فرغ لماف مناسكھم فعلمھم يرمون وكيف ينفرون كيف فحدثھم الناس فخطب عنه
  خثيم بن ھكذا به تفرد طارق بن موسى قرة أبي عن إبراھيم بن إسحاق رواه وكذلك ختمھا حتى براءة

  عرفة إلى منھا الغدو ثم الغد إلى بھا واإلقامة التروية يوم منى إلى التوجه باب

 بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9221
 هللا رضي هللا عبد بن جابر على دخلنا  قال أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو عمار
 كان ومن سلم و عليه هللا صلى النبي إال قصرواو كلھم الناس حل ثم قال سلم و عليه هللا صلى النبي حج في الحديث فذكر عنه
 الظھر بمنى فصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وركب بالحج أھلوا منى إلى ووجھوا التروية يوم كان فلما ھدي معه

 هللا رسول فسار بنمرة له فضربت شعر من بقبة أمر الشمس طلعت حتى قليال مكث ثم والصبح والعشاء والمغرب والعصر
 هللا رسول فأجازه الجاھلية في تصنع قريش كانت كما الحرام المشعر عند واقف أنه إال قريش تشك وال سلم و عليه هللا لىص

 أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه بھا فنزل بنمرة له ضربت قد القبة فوجد عرفة أتى حتى سلم و عليه هللا صلى
  شيبة

 هللا عبد أبو ثنا قاال النيسابوري عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان وأبو الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا - 9222
 الثوري سفيان ثنا األزرق يوسف بن إسحاق ثنا حرب بن زھير خيثمة أبو ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد
 أين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن تهعقل بشيء أخبرني  قلت قال مالك بن أنس سألت قال رفيع بن العزيز عبد عن

 البخاري رواه أمراؤك يفعل كما افعل قال ثم باألبطح قال النفر يوم العصر صلى فأين قلت بمنى قال التروية يوم الظھر صلى
  حرب بن زھير عن مسلم ورواه إسحاق بن محمد بن هللا عبد عن الصحيح في

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال كرياز وأبو الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 9223
 بن هللا عبد أن  نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا ح مالك
 بن حديث لفظ عرفة إلى الشمس طلعت إذا منى من يغدو ثم بمنى والصبح والعشاء والمغرب والعصر الظھر يصلي كان عمر
  فقط الغدو في مختصر الشافعي وحديث بكير
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  العقبة جمرة يرمي حتى وبعده وقبله عرفة يوم التلبية باب

 الملك عبد ثنا عبيد بن يعلى ثنا يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  9224
 وأسامة عرفات من سلم و عليه هللا صلى النبي أفاض  قال الفضل عن عباس بن هللا عبد عن عطاء عن سليمان أبي بن عنيي

 أتى حتى ھيئته على سار أفاض فلما رأسه تجاوزان ال يديه رافع وھو يفيض أن قبل بعرفة واقف وھو الناقة به فجالت ردفه
 من مسلم أخرجه الجمرة أتى حتى يلبي سلم و عليه هللا صلى النبي زال ما فضلال فقال ردفه والفضل جمع من أفاض ثم جمعا
 بن حديث من ومسلم البخاري أخرجه وقد آخره في ذكره وإنما أوله في الفضل يذكر ولم الملك عبد عن ھارون بن يزيد حديث
  مختصرا عطاء عن جريج

 ح مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا يهالفق النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9225
 قال يحيى بن يحيى ثنا قاال الذھلي محمد بن وموسى الحرشي عمرو بن محمد ثنا عيسى بن علي ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا
 في تصنعون كنتم كيف ةعرف إلى منى من غاديان وھما مالك بن أنس سأل أنه  الثقفي بكر أبي بن محمد عن مالك على قرأت
 رواه عليه ينكر فال منا المكبر ويكبر عليه ينكر وال منا المھل يھل كان فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع اليوم ھذا

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

 وأنبأ قال نمير بن هللا عبد ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا جعفر نب أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9226
 أبي بن هللا عبد عن سعيد بن يحيى عن نمير بن هللا عبد ثنا المثنى بن محمد ثنا طالب أبي بن إبراھيم حدثني يعقوب بن محمد
 الملبي منا عرفات إلى منى من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع غدونا  قال أبيه عن عمر بن هللا عبد بن هللا عبد عن سلمة
  مثنى بن ومحمد حنبل بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه المكبر ومنا

 أنبأ ھشيم ثنا يونس بن سريج ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9227
 ھذا فقيل جمع من أفاض حين لبى مسعود بن يعني هللا عبد أن  يزيد بن الرحمن عبد عن شجعياأل مدرك بن كثير عن حصين
 عن الصحيح في مسلم رواه لبيك اللھم لبيك المكان ھذا في يقول البقرة سورة عليه أنزلت الذي سمعت هللا عبد فقال أعرابي
  يونس بن سريج

 بن الحسين أبو وأخبرنا ح سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ نياألصبھا يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  9228
 بن الرحمن عبد عن ذكره إبراھيم بن سعد عن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران
 في يھل عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت فقد تھل أن منعك ما فقال عرفة يوم الزبير بن إلى رقى أباه أن  األسود
  الزبير بن فأھل ھذا مكانك

 بن زيد عن عيينة بن سفيان ثنا الرملي شيبان بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9229
 اإلھالل فيم ؤمنينالم أمير يا له فقلت بالمزدلفة يھل عنه هللا رضي عمر سمعت  قال عباس بن عن يسار بن عطاء عن أسلم
  نسكنا قضينا وھل قال

 ثنا النسوي سعيد بن علي ثنا الشرقي بن الحسن بن محمد بن هللا عبد أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 9230
 عباس بن عند كنا  قال جبير بن سعيد عن عمرو بن المنھال عن النھدي حبيب بن ميسرة عن صالح بن علي ثنا مخلد بن خالد
 وإن لبيك اللھم لبيك فقال فسطاطه من عباس بن فخرج معاوية يخافون فقلت يلبون الناس أسمع ال لي ما سعيد يا فقال بعرفة
  عنه هللا رضي علي بغض من السنة تركوا فقد العنھم اللھم معاوية أنف رغم

 ھو هللا عبيد عن سفيان ثنا أسد بن يحيى بن زكريا ىيحي أبو ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9231
  الجمرة رميت إذا حرمك تأتي حتى تلبي  يقول عباس بن سمع يزيد أبي بن
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 بن إبراھيم عن العزيز عبد ثنا الجماھر أبو ثنا شريك بن عبيد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 9232
 فاتبعت عرفة يوم سلم و عليه هللا صلى النبي زوج ميمونة مع عباس بن أرسلني  قال عباس بن مولى كريب عن عقبة

  عنھما هللا رضي علي بن الحسين عن أيضا ذلك في وروينا كبرت ثم العقبة جمرة رمت حتى تلبي أسمعھا أزل فلم ھودجھا

  بعرفة الوقوف باب

 وأنبأ ح ھشام ثنا محاضر أنبأ الوھاب عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9233
 ھشام عن معاوية أبو أنبأ يحيى بن يحيى ثنا الحسين بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو
 وكان الحمس يسمون وكانوا بالمزدلفة يقفون دينھا دان ومن قريش كانت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن

 قوله فذلك منھا يفيض ثم بھا فيقف عرفة يأتي أن سلم و عليه هللا صلى نبيه هللا أمر اإلسالم جاء فلما بعرفة يقفون العرب سائر
 مسلم ورواه معاوية أبي عن علي عن الصحيح في البخاري رواه معاوية أبي حديث لفظ}  الناس أفاض حيث من أفيضوا ثم{ 
  يحيى بن يحيى عن

 أنبأ الرزاق عبد ثنا الذھلي يحيى بن محمد ثنا الشرقي بن حامد أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو وأخبرنا - 9234
 هللا فقال الحرم نجاوز ال البيت قواطن نحن قريش قالت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن الثوري
  الناس أفاض حيث من أفيضوا ثم تعالىو سبحانه

 عن عمرو عن سفيان ثنا مسدد ثنا البجلي أيوب بن محمد ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9235
 فاواق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرأيت عرفة يوم أطلبه فذھبت لي بعيرا أضللت  قال أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد
 عن شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم وأخرجه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه شأنه ما الحمس من وهللا ھذا فقلت بعرفة
  سفيان

 وأخبرنا ح سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا زياد بن أحمد أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا -  9236
 ثنا قاال عثمان ثنا عمران وثنا قال بكر أبو وأنبأ قال شيبة أبي بن يعني بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن وأخبرني قال بكر أبو

 يعني سفيان قال الحرم من خرج له فما الحمس من ھذا قال أنه إال بنحوه الحديث فذكر  دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان
 تقف الناس سائر وكان الحرم من نخرج ال هللا أھل نحن نيقولو الحرم تجاوز ال قريش وكانت الحمس تسمى وكانت قريشا
 اإلسماعيلي قال دينه في الشديد األحمس سفيان قال}  الناس أفاض حيث من أفيضوا ثم{  جل و عز هللا قول وذلك بعرفة
  ھھنا له ما الحمس من قوله إلى شيبة أبي بن بكر أبي حديث

  وإقامتين بأذان والعصر الظھر بين والجمع الزوال بعد عرفة يوم الخطبة باب

 بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9237
 هللا رضي هللا عبد بن جابر على دخلنا  قال أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو عمار
 له فرحلت بالقصوى أمر الشمس زاغت إذا حتى قال بنمرة ونزوله سلم و عليه هللا صلى النبي حجة في الحديث فذكر عنه

 ھذا من بسياقه أخرجناه حيث الحديث ھذا في مضى كما خطبته في الحديث فذكر الناس فخطب الوادي بطن أتى حتى فركب
 بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه شيئا بينھما يصل ولم العصر فصلى أقام ثم الظھر فصلى أقام ثم بالل أذن ثم قال الكتاب

  شيبة أبي بن

 بن إبراھيم أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  9238
 الموقف إلى سلم و عليه هللا صلى النبي فراح قال ماإلسال حجة في  جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن وغيره محمد
 وبالل الخطبة من ففرغ الثانية الخطبة في سلم و عليه هللا صلى النبي أخذ ثم بالل أذن ثم األولى الخطبة الناس فخطب بعرفة
 وفي يحيى أبي بن محمد بن إبراھيم التفصيل بھذا تفرد الشيخ قال العصر فصلى أقام ثم الظھر فصلى بالل أقام ثم األذان من
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 الخطبة في سلم و عليه هللا صلى النبي أخذ ذكر فيه ليس أنه إال بالل أذن ثم خطب أنه على دل ما إسماعيل بن حاتم حديث
  أعلم وهللا الثانية

 ثنا الرمادي ثنا ھانئ بن إبراھيم عمران أبو ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 9239
 يصنع كيف  عمر بن سأل الحجاج أن سالم أخبرني قال شھاب بن عن عقيل حدثني قال حدثھما الليث أن صالح وأبو بكير بن
 بين يجمعون كانوا أنھم صدق عمر بن فقال عرفة يوم بالصالة فھجر السنة تريد كنت إن سالم قال عرفة يوم الموقف في

 يتبعون وھل سالم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك أفعل لسالم فقلت شھاب بن قال السنة في عرفة يوم والعصر الظھر
 بن وعن عرفة يوم اإلمام مع فاته إذا بينھما يجمع كان عمر بن أن نافع عن وروينا الليث وقال فقال البخاري أخرجه سنته إال

  فرق شاء وإن جمع شاء إن عطاء عن جريج

  بالدعاء القبلة واستقبال الصخرات عند الموقف إلى الرواح باب

 عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبا قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9240
 عليه هللا صلى النبي حج في  هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو
 حبل وجعل الصخرات إلى القصوى ناقته بطن فجعل الموقف أتى حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ركب ثم قال سلم و

  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه الشمس غربت حتى واقفا يزل فلم القبلة واستقبل يديه بين المشاة

  أجزأه عرفة من وقف ما حيث باب

 عن غياث بن حفص ثنا مسدد ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 9241
 ووقفت موقف كلھا وعرفة بعرفة ھھنا وقفت  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر
 بن عمر عن الصحيح في مسلم رواه رحالكم في فانحروا منحر كلھا ومنى نىبم ھھنا ونحرت موقف كلھا وجمع بجمع ھھنا
  أبيه عن غياث بن حفص

 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9242
 موقف كلھا عرفة  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن درالمنك بن محمد وأخبرني جريج بن قال عطاء بن الوھاب عبد

  محسر عن وارتفعوا موقف كلھا والمزدلفة عرنة بطن عن وارتفعوا

 بن عن عطاء عن جريج بن أنبأ الوھاب عبد أنبأ يحيى ثنا العباس أبو ثنا قاال سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9243
 قال المبنى فيه الذي عرنة وبطن عطاء وقال بعرفات وعرنات قال محسر عن وارتفعوا تعرنا عن ارتفعوا  قال أنه عباس
  مرفوعا عباس بن عن معبد أبي عن وروى يقال كان قال عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن القطان يحيى ورواه الشيخ

 عيينة بن سفيان ثنا كثير بن محمد ثنا سيار بن أحمد ثنا بمرو المحبوبي العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 9244
 عرنة بطن عن ارفعوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن معبد أبي عن الزبير أبي عن سعد بن زياد عن

  محسر عن وارفعوا

 هللا شاء إن سعد بن زياد عن سفيان ثنا علي ثنا القاضي إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا - 9245
  الخذف حصى بمثل وعليكم محسر بطن عن ارفعوا  قال أنه إال فذكره سفيان شك

 عمرو عن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 9246
 الموقف من بعيد مكان في بعرفة وقوفا كنا قال شيبان بن يزيد عن ثيحد صفوان بن هللا عبد بن عمرو سمع دينار بن يعني
 فإنكم ھذه مشاعركم على كونوا يقول إليكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رسول إني  فقال األنصاري مربع بن فأتانا يبعده
  السالم عليه إبراھيم إرث من إرث على
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 قال أنه إال بنحوه فذكره  سفيان ثنا شيبان بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد لعباسا أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9247
  ذكره ثم فقال اإلمام عن يعني عمرو يباعده الموقف من مكان في ونحن بعرفة األنصاري مربع بن أتانا وقال عن عن

  الحج إلدراك الوقوف وقت باب

 أبو وأخبرنا ح مالك عن هللا عبد حدثنا غالب بن محمد أنبأ الفقيه حاقإس بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9248
 مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد
 عمر بن هللا عبد يخالف ال أن يوسف نب الحجاج إلى مروان بن الملك عبد كتب  قال أنه هللا عبد بن سالم عن شھاب بن عن
 في إليه الحجاج فخرج الرواح سرادقة عند فصاح الشمس زالت حين عمر بن هللا عبد جاءه عرفة يوم كان فلما الحج أمر في

 أبي وبين بيني فسار خرج ثم فاغتسل فدخل ماءا علي أفيض حتى انتظرني فقال نعم فقال الساعة ھذه فقال معصفرة ملحفة
 ذلك يسمع كيما عمر بن هللا عبد إلى ينظر فجعل الصالة وعجل الخطبة فاقصر اليوم السنة تصيب أن تريد كنت إن له فقلت
 وعجل وقال وغيره القعنبي مسلمة بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه بكير بن حديث لفظ صدق هللا عبد فقال منه

 في قال وقد الشمس زوال بعد كان الموقف سلم و عليه هللا صلى النبي إتيان أن هللا عبد بن جابر حديث في روينا وقد الوقوف
  مناسككم لتأخذوا جابر رواية

 ثنا كثير بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9249
 لتأخذ وقال بالسكينة وأمرھم السكينة وعليه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض  قال جابر عن الزبير أبو حدثني سفيان
  الزبير أبي عن جريج بن حديث من مسلم أخرجه ھذا عامھم بعد ألقاھم ال لعلي أدري ال فإني منسكھا أمتي

 الحافظ حسنال بن محمد بن أحمد حامد أبو ثنا وقراءة إمالء العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا -  9250
 الرحمن عبد عن عطاء بن بكير عن الثوري سعيد بن سفيان عن عيينة بن سفيان ثنا الحكم بن بشر بن الرحمن عبد ثنا إمالء
 ليلة أدرك فمن عرفات الحج عرفات الحج  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضي الديلي يعمر بن

 بن سفيان قال عليه إثم فال تأخر ومن عليه إثم فال يومين في تعجل فمن أيام ثالثة منى أيام أدرك فقد الفجر يطلع أن قبل جمع
  ھذا من أحسن وال أشرف حديث بالكوفة عندكم ليس الثوري لسفيان قلت عيينة

 عبد بن محمد ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا - 9251
 الم بن حارثة بن أوس بن مضرس بن عروة حدثني قال عامر عن زائدة أبي بن يعني زكريا أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب

 إلى رجع ثم منھا فأفاض ليال عرفات إلى فانطلق بجمع وھم الناس فأدرك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على حج  أنه
 هللا رسول فقال حج من لي فھل راحلتي وانصبت نفسي أتعبت هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتى جمع
 حجه تم فقد نھارا أو ليال ذلك قبل عرفات أتى وقد نفيض حتى معنا ووقف الغداة صالة معنا صلى من سلم و عليه هللا صلى
  تفثه وقضى

 بن يحيى ثنا بكر أبو الشعيري مالك بن محمد ثنا ببغداد قانع بن الباقي بدع أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  9252
 هللا صلى النبي أتيت  قال عنه هللا رضي مضرس بن عروة عن الشعبي عن فروة أبا يعني عروة ثنا حميد بن عبيدة ثنا أيوب
  حجه تم فقد بعرفة معنا وقف من قال حج من لي فھل نفسي وأنصبت راحلتي اتعبت طيء جبل من جئت فقلت سلم و عليه

  بعرفات عرفة يوم صوم ترك باب

 بن الملك عبد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا -  9253
 محمد بن محمد النضر وأب أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح النضر أبي عن ومالك الثوري ثنا عبادة بن روح ثنا محمد
 مولى النضر أبي عن عليه قرأ فيما أنس بن مالك عن القعنبي مسلمة بن هللا عبد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا يوسف بن

 صلى هللا رسول في عرفة يوم عندھا اختلفوا ناسا أن  الحارث بنت الفضل أم عن عباس بن مولى عمير عن هللا عبيد بن عمر
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 بعرفة بعيره على واقف وھو لبن من بقدح إليه فأرسلت بصائم ليس بعضھم وقال صائم ھو بعضھم فقال مسل و عليه هللا
 عبد عن الصحيح في البخاري رواه الناس يخطب بعرفة وھو فشرب وقال تماروا روح رواية وفي القعنبي حديث لفظ فشربه
  مالك عن يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مسلمة بن هللا

 ثنا الكلبي أسامة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو رناأخب - 9254
 هللا رسول نھى  قال عباس بن عن عكرمة عن الھجري مھدي عن عقيل بن حوشب عن عبيد بن الحارث ثنا الربيع بن حسن
  ھريرة أبي عن عكرمة عن والمحفوظ عبيد بن الحارث لقا كذا بعرفة عرفة يوم صوم عن سلم و عليه هللا صلى

 حوشب ثنا حرب بن سليمان ثنا أسامة أبو ثنا العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9255
 عن نھى أنه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن فحدثنا ھريرة أبي عند كنا قال عكرمة عن الھجري مھدي عن عقيل بن

  كفاية الفضل أم حديث وفي حوشب عن الطيالسي داود أبو رواه وكذلك بعرفة عرفة يوم صوم

  عرفة يوم دعاء الدعاء أفضل باب

 بن ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا نجيد بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا -  9256
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان كريز بن هللا عبيد بن طلحة عن عياش بن مولى زياد أبي بن زياد عن مالك ثنا بكير
 عن روي وقد مرسل ھذا له شريك ال وحده هللا إال إله ال قبلي من والنبيون أنا قلت ما وأفضل عرفة يوم دعاء الدعاء أفضل
  ضعيف ووصله موصوال آخر بإسناد مالك

 بن ثنا العزيز عبد بن المجيد عبد ثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو ناأخبر - 9257
 يداه بعرفة يدعو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال عباس بن عن عكرمة عن الھاشمي هللا عبد بن حسين عن جريج
  المسكين كاستطعام صدره إلى

 بن أحمد ثنا عباس بن محمد ثنا األصبھاني الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  9258
 عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن عبيدة بن هللا عبد أخيه عن عبيدة بن موسى ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا الدورقي إبراھيم

 وله الملك له له شريك ال وحده هللا إال إله ال بعرفة قبلي األنبياء ودعاء عائيد أكثر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
 لي ويسر صدري لي اشرح اللھم نورا بصري وفي نورا سمعي وفي نورا قلبي في اجعل اللھم قدير شيء كل على وھو الحمد
 في يلج ما وشر الليل في يلج ما رش من بك أعوذ إني اللھم القبر وفتنة األمر وشتات الصدر وسواس من بك وأعوذ أمري
 عنه هللا رضي عليا أخوه يدرك ولم ضعيف وھو عبيدة بن موسى به تفرد الدھر بوائق شر ومن الرياح به تھب ما وشر النھار
 شريك ال وحده هللا إال إله ال قال أن على زاد فما قال يدعو ما ألسمع بعرفة وھو عمر بن رمقت قال أنه شعبة أبي عن وروينا

  قدير شيء كل على وھو الحمد وله الملك له له

  عرفات بغير التعريف باب

 ح عوانة أبو ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 9259
 أبو ثنا ھشام بن خلف ثنا هللا عبد بن ھارون بن ىموس ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا
 رأيت مسلم رواية وفي الناس فاجتمع جل و عز هللا وذكر فدعا جلس العصر بعد عرفة يوم البصري الحسن رأيت  قال عوانة
  فعرف فقعد العصر بعد المقصورة من عرفة يوم خرج الحسن

 سألت قال شعبة أنبأ الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا شريح أبي بن الرحمن عبد أنبأ الفتح أبو الشريف أخبرنا - 9260
 قتادة وعن محدث ھو قال إبراھيم عن منصور وعن محدث ھو فقاال المساجد في عرفة يوم الناس اجتماع عن وحمادا الحكم
  عباس بن ذلك صنع من أول قال  الحسن عن
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  عرفة فضل في جاء ما باب

 ثنا بالكوفة ماتي بن الرحمن عبد بن علي ثنا إمالء هللا رحمه الحسيني أحمد بن محمد بن الظفر ورمنص أبو حدثنا - 9261
 الخطاب بن عمر عن شھاب بن طارق عن مسلم بن قيس عن العميس أبي عن عون بن جعفر ثنا غرزة أبي بن حازم بن أحمد
 نزلت اليھود معشر علينا لو تقرءونھا كتابكم في يةآ  المؤمنين أمير يا عنه هللا رضي لعمر قال رجال أن عنه هللا رضي
 عمر فقال دينا اإلسالم لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت اليوم قال آية أي فقال عيدا اليوم ذلك التخذنا
 جمعة يوم عرفاتب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على نزلت فيه أنزلت الذي والمكان اليوم ذلك عرفنا فقد عنه هللا رضي
  عون بن جعفر عن جميعا حميد بن عبد عن مسلم ورواه الصباح بن الحسن عن الصحيح في البخاري رواه

 إدريس بن هللا عبد ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي وأخبرنا - 9262
 اليھود معشر علينا لو أما عنه هللا رضي الخطاب بن لعمر يھودي قال  قال بشھا بن طارق عن مسلم بن قيس عن أبيه عن

 التخذنا فيه نزلت الذي اليوم نعلم}  دينا اإلسالم لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت اليوم{  اآلية ھذه نزلت
 هللا رسول على نزلت والساعة واليوم فيه تنزل الذي الموضع علمت قد عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فقال عيدا اليوم ذلك
 بن هللا عبد عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه جمعة عشية بعرفة ونحن سلم و عليه هللا صلى
  إدريس

 بن ثنا النيالخو منقذ بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا -  9263
 هللا صلى النبي زوج عائشة عن المسيب بن سعيد عن يحدث يوسف بن يونس سمعت قال أبيه عن بكير بن مخرمة عن وھب
 ثم ليدنو وأنه عرفة يوم من النار من عبدا فيه هللا يعتق أن أكثر يوم من ما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن سلم و عليه
  وھب بن عن وغيره سعيد بن ھارون عن الصحيح في مسلم رواه ھؤالء أراد ما فيقول المالئكة يباھي

 الحسن بن علي ثنا القطان الحسن بن الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  9264
 أبيه عن السلمي مرداس بن العباس بن نانةلك بن حدثني السري بن القاھر عبد ثنا الطيالسي داود أبو ثنا الھاللي عيسى أبي بن
 فأوحى الدعاء فأكثر والرحمة بالمغفرة ألمته عرفة عشية دعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مرداس بن عباس جده عن
 تثيب أن على قادر إنك رب يا فقال غفرتھا فقد وبينھم بيني فيما ذنوبھم وأما بعضا بعضھم ظلم إال فعلت قد أني إليه تعالى هللا
 جل و عز هللا فأجابه الدعاء أعاد المزدلفة غداة كان فلما العشية تلك يجبه فلم الظالم لھذا وتغفر مظلمته من خيرا المظلوم ھذا
 تبسم تكن لم ساعة في تبسمت هللا رسول يا أصحابه بعض له فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فتبسم لھم غفرت قد اني
 على التراب ويحثو والثبور بالويل يدعو أھوى أمتي في لي استجاب قد هللا أن علم لما أنه إبليس هللا عدو من تتبسم قال فيھا
  رأسه

  عرفة من دفع من يفعل ما باب

 عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9265
 هللا صلى النبي حج في  عنه هللا رضي جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو
 فدفع خلفه زيد بن أسامة أردف القرص غاب حين قليال الصفرة وذھبت الشمس غربت حتى واقفا يزل فلم قال سلم و عليه

 السكينة اليمنى يعني بيده ويقول رحله مورك ليصيب رأسھا أن حتى الزمام صوىللق شنق وقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه المزدلفة أتى حتى تصعد حتى قليال لھا أرخى الحبال من حبال أتى كلما

 أنبأ وھب بن هللا عبد ثنا سليمان بن عالربي ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9266
 بعرفة التفت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن عمرو أبي بن عمرو عن بالل بن سليمان

 أبي بن سعيد عن الصحيح في البخاري أخرجه باإليضاع ليس البر فإن الناس أيھا السكينة فقال يضربون والناس النفر في
  ذلك من أتم عمرو عن سويد بن إبراھيم عن ممري
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 أنبأ كثير بن محمد ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  9267
 يهوعل عرفة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن األعمش عن سعيد بن سفيان
 عادية يديھا رافعة رأيتھا فما فقال واإلبل الخيل بإيجاف ليس البر فإن بالسكينة عليكم الناس أيھا فقال أسامة ورديفه السكينة
  جمعا أتى حتى

 ح حماد ثنا محمد بن يونس ثنا الخليل بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  9268
 بن محمد بكر أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد وأب وأخبرنا
 بن أسامة أن عباس بن عن عطاء عن سعد بن قيس عن سلمة بن حماد ثنا الجوھري النعمان بن سريج أنبأ الصغاني إسحاق
 ذفريھا إن حتى راحلته يكبح فجعل رديفه وأنا عرفة من سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول أفاض  قال عنھما هللا رضي زيد
  اإلبل بإيضاع ليس البر فإن والوقار السكينة عليكم الناس أيھا يا يقول وھو الرحل قادمة تصيب لتكاد

 ثنا قالوا روعم أبي بن سعيد وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9269
 سئل  قال أبيه عن عروة بن ھشام عن عياض بن أنس أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو

 كان فقال دفع حين الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يسير كان كيف جالس وأنا عنه هللا رضي زيد بن أسامة
  عروة بن ھشام عن أوجه من ومسلم البخاري أخرجه العنق من أرفع النص ھشام قال نص فجوة وجد فإذا العنق يسير

  المزدلفة يأتي حتى العشاء إلى المغرب وتأخير ضب طريق دون المأزمين طريق سلوك استحب من باب

 أنبأ يحيى بن يحيى اثن الحرشي عمرو بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9270
 الحسن بن أحمد هللا عبد أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو وأخبرنا ح جعفر بن إسماعيل
 زيد بن أسامة عن عباس بن مولى كريب عن حرملة أبي بن محمد أخبرني جعفر بن إسماعيل ثنا أيوب بن يحيى ثنا الصوفي
 األيسر الشعب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بلغ فلما عرفات من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ردفت قال  عنه هللا رضي
 الصالة فقال هللا رسول يا الصالة قلت ثم خفيفا وضوءا فتوضأ الوضوء عليه فصببت جاء ثم فبال أناخ المزدلفة دون الذي
 غداة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الفضل ردف ثم فصلى المزدلفة أتى حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فركب أمامك
 رواه العقبة جمرة رمى حتى يلبي يزل لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الفضل عن عباس بن فأخبرني كريب قال جمع

 بن إبراھيم ورواه رھماوغي أيوب بن ويحيى يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه إسماعيل عن قتيبة عن الصحيح في البخاري
  األمراء يدخله الذي الشعب فقال كريب عن عقبة

 العباس أبو ثنا قاال لفظا القشيري مھدي بن محمد بن محمد بن عبيد محمد وأبو الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرناه -  9271
 عقبة بن إبراھيم عن الثوري سفيان أنبأ محمد أبو فارس بن عمر بن عثمان ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد
 األمراء يدخله الذي الشعب إلى انتھى فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنت  قال عنه هللا رضي أسامة عن كريب عن
 أقام حتى الناس آخر يحل فلم المغرب فصلى أقام المزدلفة أتى فلما أمامك الصالة فقال الصالة فقلت فتوضأ بماء فدعا دخله

  العشاء فصلى الصالة

 أحمد ثنا البزمھراني شعيب بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ هللا رحمه العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 9272
 سألت  قال أنه عباس بن مولى كريب عن عقبة بن إبراھيم عن طھمان بن إبراھيم حدثني أبي حدثني هللا عبد بن حفص بن

 الشعب عند كان إذا حتى عرفة من دفع فقال عرفة من دفع حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صنع يفك زيد بن أسامة
 فتوضأ ونزل جمعا أتى حتى ركب ثم أمامك الصالة فقال نصلي أال فقلت خفيفا وضوءا فتوضأ بماء فأتيته فبال فنزل إليه عدل

  سبحة بينھما يكن ولم ركعتين العشاء ةصال صلى ثم ركعات ثالث المغرب صالة صلى ثم للصالة وضوءه
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  بالمزدلفة الصالتين بين الجمع باب

 بن خالد ثنا صدقة بن إسحاق ثنا ببغداد النحوي إبراھيم بن ھارون بن جعفر محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9273
 األنصاري أيوب أبو أخبرني الخطمي يزيد بن هللا عبد أخبرني ثابت بن عدي أخبرني سعيد بن يحيى ثنا سليمان ثنا مخلد
 البخاري رواه بالمزدلفة اآلخرة والعشاء المغرب الوداع حجة في صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي
  مخلد بن خالد عن الصحيح في

 بالل بن سليمان أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9274
 الفقيه النضر أبو أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا ح حدثه الخطمي يزيد بن هللا عبد أن ثابت بن عدي أخبرني سعيد بن يحيى عن
 يزيد بن هللا عبد عن األنصاري ثابت بن عدي عن سعيد بن يحيى عن مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا

 والعشاء المغرب الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صلى أنه  أخبره عنه هللا رضي أيوب أبا أن الخطمي
 بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن القعنبي عن الصحيح في البخاري رواه جميعا سليمان رواية في يذكر لم جميعا بالمزدلفة
  سليمان عن يحيى

 العباس أبو ثنا قالوا الفضل بن موسى بن ومحمد القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد بن محمد رناوأخب - 9275
 علي أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك ثنا يوسف بن هللا عبد حدثني الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد
 عبد بن سالم عن شھاب بن عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ناث الحسين بن محمد بن جعفر ثنا سختويه بن محمد بن
 عن الصحيح في مسلم رواه جميعا بالمزدلفة والعشاء المغرب صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن هللا

  يحيى بن يحيى

  صالة لكل إقامة بإقامة بينھما الجمع باب

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن أحمد بكر وأبو يحيى بن محمد بن اھيمإبر بن يحيى زكريا أبو أخبرنا -  9276
 عن هللا عبد بن سالم عن شھاب بن عن ذئب أبي وبن أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا
 كل في يناد لم الحديث في ذئب أبي بن قال جميعا بالمزدلفة والعشاء المغرب صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أبيه

 أبي بن عن إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه منھما واحدة أثر على وال بينھما يسبح ولم بإقامة إال منھما واحدة
  بإقامة منھما واحدة كل يجمع والعشاء المغرب جمع الحديث في وقال ذئب

 عن ذئب أبي بن عن وكيع ثنا خيثمة أبو ثنا يعلى أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ باألدي عمرو أبو وأخبرنا -  9277
 قبل يتطوع ولم بإقامة منھما واحدة كل وصلى بالمزدلفة بينھما جمع سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن سالم عن الزھري

  بعدھا وال منھما واحدة كل

 ثنا الحسن بن موسى ثنا الخطبي علي بن إسماعيل أنبأ ببغداد المقرئ الحمامي بن حمدأ بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  9278
 المغرب بين جمع سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن سالم عن الزھري عن ذئب أبي بن عن وھيب ثنا أسد بن معلى

  عمر بن عن جبير بن دسعي على فيه الرواة اختالف الصالة كتاب في مضى وقد واحدة لكل وأقام والعشاء

 نعيم أبو ثنا البرتي عيسى بن محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 9279
 عن سفيان ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا جعفر بن أحمد أنبأ هللا عبد أبو وأخبرنا ح سفيان ثنا

 الرحمن عبد أبا يا الصالة ھذه ما له فقيل بجمع والعشاء المغرب بين جمع أنه  عمر بن عن جبير بن سعيد عن كھيل بن سلمة
 حديث لفظ واحدة بإقامة المكان ھذا في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع ركعتين والعشاء ثالثا المغرب صالة صليتھما قال
  الرزاق عبد عن حميد بن عبد عن صحيحال في مسلم رواه الرزاق عبد
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  وإقامتين بأذان بينھما الجمع باب

 بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9280
 في  عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن يهأب عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو عمار
 رواه شيئا بينھما يصل ولم وإقامتين بأذان والعشاء المغرب بھا فصلى المزدلفة أتى حتى قال سلم و عليه هللا صلى النبي حج
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم

  منھما واحدة لكل وأقام وأذن وأكل بتطوع الصالتين بين فصل من باب

 الرحمن عبد زرعة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9281
 بن مع خرجت  قال يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا الوھبي خالد بن يعني أحمد ثنا الدمشقي عمرو بن

 لبيك يقول مسعود بن فسمعت المكان ھذا في يلبي الذي ھذا من فقال عرفة عشية عرابيأ فسمعه يلبي يزل فلم مكة إلى مسعود
 والعشاء وإقامة بأذان وحدھا صالة كل الصالتين بنا فصلى جمعا قدمنا ثم بعدھا وال قبلھا قالھا سمعته ما لبيك التراب عدد
 في وقتھما عن تحوالن الصالتين ھاتين إن قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن وقال الفجر طلع حين الفجر صلى ثم بينھما
 أن لو فقال أسفر حتى وقف ثم الساعة ھذه الفجر وصالة يعتموا حتى جمعا الناس يقدم فما والفجر المغرب يعني المكان ھذا
 إفاضة أو أسرع كان أقوله أدري فما السنة أصاب لقد اآلن أفاض عنه تعالى هللا رضي عفان بن عثمان يعني المؤمنين أمير

 قال إسرائيل عن رجاء بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه النحر يوم العقبة جمرة رمى حتى التلبية يقطع لم ثم عثمان
  وقتھما عن تحوالن قوله عنھما أثبت ولم أحمد اإلمام

 ثنا البجلي عمرو بن الرحمن عبد ثنا يالحران عروبة أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9282
 بالعتمة األذان حين المزدلفة فأتينا قال الحديث فذكر هللا عبد حج  يقول يزيد بن الرحمن عبد سمعت قال إسحاق أبو ثنا زھير
 ذنفأ زھير شك أرى أمر ثم بعشائه دعا ثم ركعتين بعدھا وصلى المغرب صلى ثم وأقام فأذن رجال فأمر ذلك من قريبا أو

 وجعل زھير عن خالد بن عمرو عن الصحيح في البخاري رواه الحديث باقي وذكر ركعتين اآلخرة العشاء صلى ثم وأقام
  ذلك فعل أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن األسود عن الصالة كتاب في وروينا هللا عبد قول من التحويل لفظ زھير

  بعيره ينيخ ما مقدار بينھما فصل من باب

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9283
 أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد
 أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا ح مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا القاضي سحاقإ بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن
 عن عقبة بن موسى عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا إمالء يعقوب بن محمد هللا عبد

 بالشعب كان إذا حتى عرفة من سلم و عليه هللا لىص هللا رسول دفع  يقول سمعه أنه زيد بن أسامة عن عباس بن مولى كريب
 الوضوء فأسبغ فتوضأ نزل المزدلفة جاء فلما فركب أمامك الصالة قال الصالة له فقلت الوضوء يسبغ ولم توضأ ثم فبال نزل
 رواه يئاش بينھما يصل ولم فصالھا العشاء أقيمت ثم منزله في بعيره إنسان كل أناخ ثم المغرب فصلى الصالة أقيمت ثم

  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه القعنبي عن الصحيح في البخاري

 بن إبراھيم ثنا زھير ثنا يونس بن هللا عبد بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 9284
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فترد عشية صنعتم أو فعلتم كيف أخبرني قلت زيد بن أسامة سأل أنه كريب أخبرني عقبة
 ثم الماء إھراق زھير قال ما بال ثم ناقته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأناخ للمعرس الناس فيه ينيخ الذي الشعب جئنا  قال
 دلفةالمز قدمنا حتى فركب قال أمامك الصالة قال الصالة هللا رسول يا قلت جدا بالبالغ ليس وضوءا فتوضأ بالوضوء دعا
 قال أصبحتم حين فعلتم كيف قلت قال الناس حل ثم فصلى العشاء أقام حتى يحلوا ولم منازلھم في الناس أناخ ثم المغرب فأقام
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 بن زھير عن آدم بن يحيى عن إبراھيم بن إسحاق عن مسلم أخرجه رجلي على قريش سباق في أنا وانطلقت الفضل ردفه
  معاوية

  جل و عز هللا قضى حيث أو ةبالمزدلف يصليھما قال من باب

 أنبأ ھارون بن يزيد أنبأ هللا عبد بن إبراھيم ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9285
 صروالع الظھر اإلمام يصلي أن الحج سنة من  قال عنه هللا رضي الزبير بن هللا عبد عن محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى

 صلى ثم الناس خطب الشمس زالت إذا حتى له قضى حيث فيقيل عرفة إلى يغدوا ثم بمنى والصبح اآلخرة والعشاء والمغرب
 يقف ثم جل و عز هللا قضى حيث أو بالمزدلفة فيصلي يفيض ثم الشمس تغيب حتى بعرفات وقف ثم جميعا والعصر الظھر
 يزور حتى والطيب النساء إال عليه حرم شيء كل له حل الكبرى الجمرة ىرم فإذا الشمس طلوع قبل دفع أسفر إذا حتى بجمع
  البيت

  أجزأه المزدلفة من وقف ما حيث باب

 محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  9286
 هللا عبد بن جابر سمع أنه حدثه رباح أبي بن عطاء أن الليثي زيد بن أسامة أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن

 طريق مكة فجاج وكل منحر منى وكل موقف المزدلفة وكل موقف عرفة كل  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن يحدث
  ومنحر

 ح سفيان ثنا الفريابي ثنا مريم أبي بن ثنا أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9287
 هللا عبد بن محمد ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو وأخبرنا
 بن هللا يدعب عن أبيه عن علي بن زيد عن ربيعة أبي بن عياش بن الحارث بن الرحمن عبد عن سعيد بن سفيان ثنا األسدي

 كلھا وعرفة الموقف وھو عرفة ھذا فقال بعرفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقف  قال عنه هللا رضي علي عن رافع أبي
 يلتفت ال وشماال يمينا يضربون والناس ھينته على يسير وھو أسامة وأردف الشمس غابت حين عرفة من أفاض ثم موقف
 فقال عليه فوقف قزح أتى أصبح فلما جميعا الصالتين بھا فصلى جمعا أتى حتى بالسكينة كمعلي الناس أيھا يا يقول وھو إليھم
 عبدان بن وحديث المقرئ حديث لفظ منحر كلھا ومنى المنحر ھذا بمنى يعني وقال موقف كلھا وجمع الموقف وھو قزح ھذا

  بمعناه والباقي ھينته لىع يسير قوله بدل بعيره على يعنق وقال الصالتين بھا فصلى قوله إلى انتھى

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9288
 المشعر عن بعرفة واقف وھو عمرو بن هللا عبد سألت  قال ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن شعبة عن جرير بن وھب
 عبد وقيل عمرو بن هللا عبد قال كذا الحرام المشعر ھذا فقال الجبال تلك في الركاب أيدي وتلبطت أفاض تىح فسكت الحرام

  عمر بن هللا

 عن أرطأة بن الحجاج أنبأ ھشيم عن مسلم بن عفان ثنا إبراھيم ثنا العباس أبو ثنا قاال سعيد وأبو هللا عبد أبو وأخبرنا - 9289
  حوله وما الجبل ھو قال الحرام المشعر عند هللا كرواأذ  قال أنه عمر بن عن نافع

 السدي عن سفيان عن حذيفة أبو ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا العباس أبو ثنا قاال سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9290
 النبي أن أظن قال أنه رباح أبي بن عطاء عن وروينا جمع جبلي بين ما فقال الحرام المشعر عن جبير بن سعيد سألت  قال

  جمع ليلة اآلن األئمة منازل جمع ليلة نزل سلم و عليه هللا صلى
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   الليل نصف بعد المزدلفة من خرج من باب

 أنه سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  9291
 بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح يقول عباس بن سمعت يقول يزيد أبي بن هللا عبيد سمع

 مزاحم بن الضحاك أخي مزاحم بن محمد مولى وھو عمران بن ميمون عن عيينة بن سفيان ثنا هللا عبد بن علي ثنا إسحاق
 المزدلفة ليلة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم ممن أنا  يقول سعبا بن سمع أنه يزيد أبي بن هللا عبيد حدثني قال الھاللي

 رواه منى إلى المزدلفة من أھله ضعفة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم ممن كنت الشافعي رواية وفي أھله ضعفة في
 عطاء عن دينار بن عمرو رواهو سفيان عن شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه هللا عبد بن علي عن الصحيح في البخاري

  كذلك عباس بن عن

 أنبأ بكر بن محمد أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9292
 هللا صلى النبي ثقل مع بسحر جمع من بي بعث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عطاء أخبرني جريج بن
 بن فقال قلت كذلك بسحر إال ال قال بليل سلم و عليه هللا صلى النبي بعثني قال عباس بن أن بلغك لعطاء قلت سلم و عليه
 محمد عن حميد بن عبد عن الصحيح في مسلم رواه بسحر كذلك إال ال قال الفجر صلى وأين الفجر قبل الجمرة رمينا عباس
  بسحر كذلك إال ال قال طويل بليل بليل قوله عند قال أنه إال بكر بن

 عن زيد بن حماد ثنا حرب بن سليمان ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا - 9293
 يف البخاري رواه بليل جمع من الثقل في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عجلني  قال أنه عباس بن عن عكرمة عن أيوب

  حرب بن سليمان عن الصحيح

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9294
 أن أخبره هللا عبد بن سالم أن شھاب بن عن يزيد بن يونس أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب
 أن قبل يدفعون ثم لھم بدا ما هللا فيذكرون بليل بالمزدلفة الحرام المشعر عند فيقفون أھله ضعفة يقدم كان  عمر بن هللا عبد
 عمر بن وكان الجمرة رموا قدموا فإذا ذلك بعد يقدم من ومنھم الفجر لصالة منى يقدم من فمنھم يدفع أن وقبل اإلمام يقف
  سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول أولئك في أرخص يقول

 عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح إبراھيم بن أحمد ثنا العدل حمشاذ بن علي حدثني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9295
 عمر بن هللا عبد فكان سالم قال شھاب بن قال يونس أخبرني الليث حدثني بكير بن ثنا قاال ملحان بن أنبأ عبيد بن أحمد أنبأ
 بن عن وحرملة الطاھر أبي عن مسلم ورواه بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه سواء بمثله الحديث فذكر  يقدم
  وھب

 أنبأ القعنبي ثنا الحرشي عمرو بن محمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد جعفر أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9296
 أن المزدلفة ليلة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سودة استأذنت  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن القاسم عن حميد بن أفلح
 وحبسنا الناس دفعة قبل فخرجت لھا فأذن قالت القاسم يقوله الثقيلة والثبطة ثبطة امرأة وكانت الناس حطمة وقبل قبله تدفع
 الناس قبل بإذنه ادفع فأكون سودة استأذنت كما مسل و عليه هللا صلى هللا رسول استأذنت أكون وألن بدفعه فدفعنا أصبحنا حتى
  القعنبي عن مسلم ورواه أفلح عن نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه به مفروح من إلى أحب

 علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المقرئ حامد أبي بن محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9297
 عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن عمر بن هللا عبيد عن الطنافسي عبيد بن محمد ناث عفان بن

 أن قبل الجمرة وأرمي بمنى الصبح فأصلي سودة استأذنته كما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استأذنت كنت أني وددت  قالت
 حديث من الصحيح في مسلم أخرجه لھا فأذن ثبطة ثقيلة امرأة كانت إنھا نعم قالت سودة واستأذنت لعائشة فقالوا الناس يجيء
  الرحمن عبد عن الثوري حديث من مختصرا أخرجاه وقد هللا عبيد
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 محمد بن الحسن ثنا زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو وحدثنا -  9298
 عھد على نغلس كنا  قالت عنھا هللا رضي حبيبة أم عن شوال بن سالم عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان ثنا الزعفراني

  سفيان عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه منى إلى جمع من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن محمد بكر أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا االق القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9299
 و عليه هللا صلى النبي أن  عنھا هللا رضي حبيبة أم عن شوال بن عن عطاء عن جريج بن عن عاصم أبو ثنا الصغاني إسحاق
  جريج بن حديث من مسلم أخرجه بليل جمع من تنفر أن أزواجه بعض أمر سلم

  بحيص حتى بالمزدلفة بات من باب

 بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أخبرنا قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9300
 حج في عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو عمار
 اضطجع ثم شيئا بينھما يصل ولم وإقامتين بأذان والعشاء المغرب بھا فصلى المزدلفة أتى  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 أتى حتى القصواء ركب ثم وإقامة بأذان الصبح له تبين حين الفجر فصلى الفجر طلع حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بن الفضل وأردف الشمس تطلع أن قبل دفع ثم جدا أسفر حتى واقفا يزل فلم وھلله وكبره هللا فحمد عليه فرقى الحرام المشعر
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه عباس

  بالمزدلفة الصبح بصالة التغليس باب

 بن حفص بن عمر ثنا خزيمة بن يعني السري ثنا ھانئ بن صالح بن محمد حدثني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 9301
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ما  هللا عبد قال قال يزيد بن الرحمن عبد عن عمارة حدثني األعمش ثنا أبي ثنا غياث
 الصحيح في البخاري رواه ميقاتھا قبل الفجر وصلى بجمع والعشاء المغرب بين جمع صالتين إال ميقاتھا بغير صالة صلى
  عمشاأل عن آخرين وجھين من مسلم وأخرجه حفص بن عمر عن

  الشمس طلوع قبل المزدلفة من الدفع باب

 شعبة ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا -  9302
 وقف الصبح صلى ما بعد بجمع عنه هللا رضي الخطاب بن عمر شھدت يقول ميمون بن عمرو سمعت قال إسحاق أبي عن
 خالفھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأن ثبير اشرق ويقولون الشمس تطلع حتى يفيضون ال كانوا المشركين إن  فقال

  شعبة عن منھال بن حجاج عن الصحيح في البخاري رواه الشمس طلوع قبل فأفاض

 ثنا حفظه من إمالء الحافظ الشرقي بن حامد أبو أنبأ هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  9303
 بن جعفر إلى بنا اذھب ھھنا ونحن أيوب لي قال قال معمر أنبأ هللا رحمه ھمام بن الرزاق عبد ثنا الذھلي يحيى بن محمد
 فإذا فسطاطه أتينا حتى أيوب مع فذھبت معمر قال الشمس تطلع حتى جمع من ينفروا ال أن الناس أمر أنه بلغني فإنه محمد
 إلى فحوله بيده أخذ ثم أيوب اعتنق حتى فسطاطه من فخرج قام بأيوب بصر فلما معھم يتحدث وھو العلوية من قوم ندهع

 بطبق ھؤالء إلى اذھبوا قال ثم بيده أيوب يناول فجعل تمر من بطبق دعا ثم قال معھم يجلسه أن كره معمر قال آخر فسطاط
 أمرت أنك بلغني قال عني بلغك وما قال عنك بلغني الذي ھذا ما أيوب له فقال ناعلي شنعوا وإال تركونا إليھم بعثنا إن فإنا

 عن أبي حدثني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة خالف هللا سبحان فقال الشمس تطلع حتى جمع من يدفعوا ال أن الناس
 ما عنا ويروون علينا يحملون الناس ولكن مسالش تطلع أن قبل جمع من دفع سلم و عليه هللا صلى النبي أن  هللا عبد بن جابر
 يذكر يزل فلم وقرابة حق لنا ولكن عندنا ليس لعلما الناس بعض عند ان وهللا الناس عند ليس علما عندنا أن ويزعمون نقول ال
  أيوب عين من يجري الدمع رأيت حتى وقرابتھم حقھم من
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 بن الرحمن عبد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9304
 هللا رضي مخرمة بن المسور عن مخرمة بن قيس بن محمد عن جريج بن عن سعيد بن الوارث عبد ثنا العنسي المبارك
 كانوا واألوثان الشرك أھل فإن دبع أما قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد بعرفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا  قال عنھما
 مخالف ھدينا رؤوسھا على الرجال عمائم مثل الجبال رؤوس على الشمس تكون حتى الشمس غروب عند ھھنا من يدفعون
 ھدينا رؤوسھا على الرجال عمائم مثل الجبال رؤوس على الشمس طلوع عند الحرام المشعر من يدفعون وكانوا ھديھم
 خطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مخرمة بن قيس بن محمد عن جريج بن عن إدريس بن هللا عبد رواه لھديھم مخالف
  مرسال بمعناه بعده ما ذكر ثم األكبر الحج يوم ھذا فقال عرفة يوم

 ثنا صرن بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا -  9305
 واقفا عنه هللا رضي بكر أبا رأيت  قال الحويرث بن جبير عن يربوع بن الرحمن عبد بن سعيد عن المنكدر بن عن سفيان
 بعيره يحرش مما انكشفت قد فخذه إلى ألنظر فإني دفع ثم أصبحوا الناس أيھا أصبحوا الناس أيھا يقول وھو قزح على

  بمحجنه

  محسر وادي في اإليضاع باب

 عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9306
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي حج في  جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه قليال حرك محسرا أتى إذا حتى

 وحدثنا قال نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 9307
 قال  جابر عن الزبير أبي عن سفيان ثنا قالوا كثير بن ثنا قاال المثنى بن ومعاذ القاضي يوسف وحدثنا قال قبيصة ثنا حفص
 مثل الجمار يرموا أن وأمرھم محسر وادي في وأوضع بالسكينة وأمرھم السكينة وعليه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض
  ھذا عامي بعد أراكم ال لعلي مناسككم عني خذوا وقال الخذف حصى

 بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9308
 أبي بن هللا عبيد عن أبيه عن علي بن زيد عن الحارث بن الرحمن عبد عن سعيد بن سفيان ثنا األسدي هللا عبد بن محمد ثنا

 ناقته ففزع محسرا أتى حتى جمع من أفاض سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه تعالى هللا رضي طالب أبي بن علي عن رافع
  فرماھا الجمرة أتى ثم الفضل أردف ثم فوقف الوادي جاوز حتى

 بن أيوب ثنا إسماعيل بن محمد إسماعيل أبو ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو حدثنا - 9309
 معبد أبا أن الزبير أبو أخبرني سعيد بن يحيى قال قال بالل بن سليمان عن أويس أبي بن وھو بكر أبو حدثني بالل بن سليمان
 كان لما  قال أنه عنه هللا رضي المطلب عبد بن العباس عن يحدث العباس بن هللا عبد سمع أنه أخبره عباس بن هللا عبد مولى
 لناسا كثر فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حول كثير والناس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رديف والفضل عرفة يوم
 الناس ودفع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دفع الفضل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صنع عما الفضل سيحدثني قلت
 فصلى نزل المزدلفة بلغ فلما السكينة عليكم الناس ينادي وجعل بعيره بزمام يمسك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل معه

 الناس ودفع دفع ثم الحرام المشعر عند بالمزدلفة وقف ثم الصبح صلى الفجر طلع إذا حتى اجميع اآلخرة والعشاء المغرب
 بحصى عليكم يقول وجعل شيئا أوضع محسرا بلغ إذا حتى السكينة عليكم الناس أيھا يقول وجعل بعيره برأس يمسك معه

  أخيه عن أويس أبي بن إسماعيل رواه وكذلك الخذف

 التمار قرقوب بن أحمد بن علي الحسن وأبو ببغداد الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9310
 ھشام ثنا قعنب بن مسلمة أبي حدثني القعنبي ثنا بحلب بدران المعروف المستھل بن معاذ بن محمد علي أبو أنبأ قاال بھمذان

 قلقا تعدو إليك الرجز ويقول يوضع كان عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  مخرمة بن المسور عن أبيه عن عروة بن
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 في اإليضاع يعني عنه هللا رضي عمر عن أخذه اإليضاع أشد يوضع الزبير بن وكان دينھا النصارى دين مخالف وضينھا
  محسر وادي

 عبد أن  نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 9311
  بحجر رمية قدر محسر بطن في راحلته يحرك كان عمر بن هللا

 عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9312
 جاءت فإذا المزدلفة غداة نفرت إذا كانت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أمه عن علقمة عن بالل بن سليمان أنبأ وھب بن هللا
 الثانية زجرتھا ثم الھودج وعليھا يديھا على الدابة فوقعت يوما فزجرتھا قالت وارفعيھا الدابة أزجري لي قالت محسر بطن

 بن هللا عبد عن ذلك في وروينا منى بطن وتدخل محسر بطن تقطع حتى دابتھا ترفع وكانت شيئا يضرھا فلم هللا فرفعھا
  عنھم تعالى هللا رضي علي بن وحسين مسعود

  اإليضاع يستحب لم من باب

 ثنا القاضي عيسى بن محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9313
 من اإليضاع بدء كان إنما  قال عباس بن عن عطاء عن ظيرشن بن كثير عن زيد بن حماد ثنا الفضل بن محمد النعمان أبو
 صلى هللا رسول رأيت فلقد بالناس فأنفرت تقعقعوا أفاضوا فإذا والعصى القعاب علقوا قد الناس حافتي يقفون كانوا البادية أھل
  بالسكينة عليكم الناس أيھا يا يقول وھو حاركھا لتمس ناقته ذفري وإن سلم و عليه هللا

 الحكم عن األعمش سليمان ثنا عبيدة ثنا بيان بن وھب ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 9314
 أتى حتى قوله إلى الحديث فذكر عرفة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض  قال عنه هللا رضي عباس بن عن مقسم عن
 رافعة رأيتھا فما بالسكينة فعليكم واإلبل الخيل بإيجاف ليس البر إن الناس أيھا يا وقال عباس بن الفضل أردف ثم قال جمعا
  منى أتى حتى يديھا

 حدثني قتادة ثنا ھمام ثنا عفان ثنا شاكر بن محمد بن جعفر ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 9315
 بن علي ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ قاال يوسف بن محمد وأبو هالفقي طاھر أبو وأخبرنا ح حدثه الشعبي أن عزرة
 رضي زيد بن أسامة حدثني قال الشعبي عن عزرة عن قتادة عن ھمام ثنا المقرئ يزيد بن هللا عبد ثنا عيسى أبي بن الحسن

 وحدثني قال جمعا بلغ حتى عادية رجليھا راحلته ترفع فلم عرفة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أفاض أنه  عنه هللا
 حتى عادية رجليھا راحلته ترفع فلم جمع من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رديف كان أنه عنه هللا رضي عباس بن الفضل
 هللا صلى هللا رسول رديف كان أنه حدث عنه هللا رضي زيد بن أسامة أن عفان رواية وفي المقرئ حديث لفظ الجمرة رمى
 النبي عن اليماني طاوس عن وروينا حدثه عباس بن الفضل أن الثاني الحديث في وقال أفاض فلما عرفة عشية سلم و يهعل

 وقد الغبار يفوتوا أن يريدون اإلسراع ھؤالء أحدث إنما قال أنه عطاء وعن اإليضاع ينكر وكان ھكذا سلم و عليه هللا صلى
 مثل في والقول عنھم هللا رضي الصحابة من جماعة عن ثم سلم و عليه هللا صلى النبي عن محسر وادي في اإليضاع روينا
  التوفيق وبا نفى من قول دون أثبت من قول ھذا

  ذلك وكيفية العقبة جمرة لرمي الحصى أخذ باب

 بن ليث ثنا لمؤدبا محمد بن يونس ثنا محمد بن عباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9316
 إسماعيل بن محمد بكر أبو ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو وأخبرنا ح سعد

 عن عباس بن هللا عبد عن عباس بن مولى معبد أبي عن الزبير أبو حدثني سعد بن الليث أنبأ حماد بن عيسى ثنا اإلسماعيلي
 عليكم دفعوا حين للناس جمع وغداة عرفة عشية في قال أنه  سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو رديف وكان عباس بن الفضل
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 يزل لم وقال الجمرة به ترمى الذي الخذف بحصى عليكم قال منى من وھو محسرا دخل إذا حتى ناقته كاف وھو السكينة
  الليث عن رمح بن ومحمد قتيبة نع الصحيح في مسلم رواه الجمرة رمى حتى يلبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  9317
 عباس بن سمعت قال العالية أبي عن الحصين بن زياد عن عوف ثنا سليمان بن جعفر أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور
 له فلقطت حصي لي فألقط ھات  النحر يوم غداة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال عباس بن الفضل حدثني يقول

 الغلو قبلكم كان من أھلك فإنما والغلو وإياكم ھؤالء بأمثال ھؤالء بأمثال فقال يده في فوضعتھن الخذف حصى مثل حصيات
  الدين في

 بن محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ مقرئال محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9318
  الخذف حصى بمثل يرموا أن أمرھم سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جابر عن الزبير أبو حدثني سفيان ثنا كثير

 بن محمد ثنا هللا عبد بن ھارون ناث الثقفي إسحاق بن محمد أنبأ الحافظ أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9319
 بمثل الجمرة رمى سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  يقول هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج بن أنبأ بكر

  بكر بن محمد عن وغيره حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه الخذف حصى

 زكريا يحيى أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن دوأحم الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 9320
 سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت  قال قومه من رجل عن التيمي إبراھيم بن محمد عن األعرج حميد عن سفيان ثنا يحيى بن
  الخذف حصى بمثل الجمرة ارموا وقال مناسكھم الناس يعلم

 عبد حدثني سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن سينالح أبو وأخبرنا - 9321
 من وكان التيمي معاذ بن الرحمن عبد عن التيمي إبراھيم بن محمد عن األعرج حميد ثنا الوارث عبد ثنا المبارك بن الرحمن
 كنا أن حتى أسماعنا ففتحت قال بمنى ونحن سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول خطبنا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب
 السبابتين أصبعيه ووضع الخذف بحصى فقال الجمار بلغ حتى مناسكنا يعلمنا فطفق قال منازلنا في ونحن يقول ما لنسمع
 الناس نزل ثم لمسجدا وراء من فنزلوا األنصار وأمر المسجد مقدم في ينزلوا أن المھاجرين وأمر قال األخرى على إحداھما

  بعد

 ثنا السكري ھانئ بن معاذ ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9322
 هللا رسول رأيت  قالت جندب أم أمه عن األحوص بن عمرو بن سليمان عن زياد أبي بن يزيد حدثني طھمان بن إبراھيم
 بعضكم يقتل ال الناس أيھا يا يقول وھو الحجارة يقيه خلفه من ورجل الوادي بطن من الجمرة يرمي سلم و يهعل هللا صلى
  الخذف حصى بمثل فارموا الجمرة رميتم وإذا بعضا

 بن زكريا يحيى أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9323
 هللا صلى هللا رسول سمعت  قالت أمه عن األزدي األحوص بن عمرو بن سليمان عن زياد أبي بن يزيد عن سفيان ثنا يحيى
 فارموا الجمرة رميتم وإذا بعضا بعضكم يقتل ال الناس أيھا يا يقول وھو الجمرة يرمي وھو الوادي بطن في وھو سلم و عليه
  الخذف حصى بمثل

 بن الحجاج أنبأ ھارون بن يزيد ثنا النرسي هللا عبيد بن أحمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن يعل وأخبرنا - 9324
 ال الناس أيھا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت جندب أم عن يعني الحارث بن هللا عبد مولى يزيد أبي عن أرطاة
 يثبت لم األصبع طرف مثل الخذف حصى عطاء وقال الحجاج قال الخذف حصى بمثل وعليكم العقبة جمرة عند أنفسكم تقتلوا
 ھذا عن البخاري سألت الترمذي عيسى أبو وقال ھارون بن يزيد عن منيع بن أحمد قاله جندب أم وھي جندب أم شيخنا
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 حديث ھو ظنهوأ زياد أبي بن يزيد عن أخذه الحجاج أن أرى قال الحجاج فحديث قلت جندب أم أسمھا أمه فقال الحديث
  أمه عن عمرو بن سليمان

 محمد بن موسى ثنا غسان أبو ثنا الكوفي محمد بن إسماعيل أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 9325
 يأخذ كان أنه عمر بن عن نافع عن وروينا الغنم بعر مثل الجمار يرمي عمر بن رأيت  قال زيد بن جميل عن األنصاري

 منه المسجد حصى يخرج لئال المسجد من أكرھه أني إال أجزأه أخذ حيث ومن الشافعي قال ينزل أن كراھية جمع من ىالحص
 ھريرة أبي عن صالح أبي عن الصالة كتاب في روينا وقد الشيخ قال متقبل غير حصى ألنه الجمرة ومن لنجاسته الحش ومن

  المسجد من يخرجه الذي يناشد الحصى أن مرفوعا

 ثنا إمالء الفقيه يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو ثنا بھا الطبراني إسماعيل بن أحمد بن محمد نصر أبو وأخبرنا -  9326
 عن عباس بن سألت  قال الطفيل أبي عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا السمان سعد بن أزھر ثنا القرشي يونس بن محمد

 الجبلين بين ما لسد ذلك ولوال ترك منھم يتقبل لم وما رفع منھم تقبل ما فقال الماإلس قام منذ الجمار في يرمى الذي الحصى
 ترك منه يتقبل لم وما رفع منه تقبل ما ملك به وكل قال عباس بن عن الطفيل أبي عن خثيم بن عن الثوري سفيان عن وروينا
 ولوال رفع منه تقبل ما لي فقال الجمار رمي نع سعيد أبا سألت قال نعيم أبي بن عن العبسي سليمان حدثني قال سفيان وعن
  ثبير من أطول كان ذلك

 ثنا الحسن بن علي ثنا محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ األصبھاني بكر أبو األثرين بھذين أخبرني -  9327
 جمع من الحصى يأخذ كان أنه  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن سفيان حديث وذكر فذكره سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد

  ضعيف وجه من مرفوعا الخدري سعيد أبي حديث روى وقد ينزل أن كراھية

 بن سعيد ثنا المستملي المبارك بن أحمد عمرو أبو ثنا القاضي منصور بن يحيى أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9328
 سعيد أبي بن الرحمن عبد عن مرة بن عمرو عن أنيسة أبي بن يدز عن سنان بن يزيد ثنا أبي ثنا األموي سعيد بن يحيى

 منھا تقبل ما إنه قال تنقعر أنھا فيحسب يحمل بھا يرمى التي األحجار ھذه هللا رسول يا  قلنا قال سعيد أبي أبيه عن الخدري
  مرفوعا عمر بن عن ضعيف آخر وجه من وروي الحديث في بالقوي ليس سنان بن يزيد الجبال مثل لرأيتھا ذلك ولوال يرفع

  حصاة كل مع يكبر حصيات بسبع العقبة جمرة يرمي حتى يعرج وال منى إتيان باب

 عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9329
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي حج في  جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو
 مع يكبر حصيات بسبع فرمى المسجد عند التي الجمرة أتى حتى الكبرى الجمرة على تخرجك التي الوسطى الطريق سلك ثم
 أبي بن بكر أبي عن حيحالص في مسلم رواه النحر إلى انصرف ثم الوادي بطن من رمى الخذف حصى مثل منھا حصاة كل
  شيبة

  للرمي الوقوف وكيفية الوادي بطن من الجمرة رمي باب

 الواحد عبد ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9330
 بن الحجاج سمعت قال األعمش عن مسھر بن علي أنبأ الحارث بن منجاب ثنا محمد بن يحيى وثنا قال األعمش ثنا زياد بن

 التي والسورة البقرة فيھا تذكر التي السورة السالم عليه جبريل ألفه كما القرآن ألفوا  المنبر على يخطب وھو يقول يوسف
 يزيد بن الرحمن عبد نيحدث قال ثم فسبه بقوله فأخبرته إبراھيم فلقيت قال عمران آل فيھا يذكر التي والسورة النساء فيھا تذكر
 مع يكبر حصيات بسبع الوادي بطن من فرماھا فاستعرضھا الوادي فاستبطن العقبة جمرة فأتى مسعود بن هللا عبد مع كان أنه
 البقرة سورة عليه أنزلت الذي مقام غيره إله ال والذي ھذا فقال فوقھا من يرمونھا الناس إن الرحمن عبد أبا يا فقلت حصاة كل
  الحارث بن منجاب عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في لبخاريا رواه
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 عبد ثنا الرازي حاتم أبو أنبأ الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الروذباري محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا -  9331
 ثنا عمر أبو أنبأ أيوب بن محمد أنبأ الكعبي محمد بن هللا عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح شعبة ثنا موسى بن هللا

 يساره عن البيت جعل الكبرى الجمرة إلى انتھينا لما  قال هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن إبراھيم عن الحكم عن شعبة
 وفي هللا عبد أبي حديث لفظ البقرة سورة عليه أنزلت الذي رمى ھكذا وقال حصيات بسبع الجمرة ورمى يمينه عن ومنى
 حصيات بسبع الجمرة ورمى يساره على والبيت يمينه عن منى جعل منى أتى فلما هللا عبد مع حججت قال روذباريال رواية
 من مسلم ورواه عمر أبي عمر بن حفص عن الصحيح في البخاري رواه البقرة سورة عليه أنزلت الذي المقام ھذا وقال

  شعبة عن آخرين وجھين

 أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا النسوي محمد بن هللا عبد القاسم أبو أنبأ األرموي محمد نب إبراھيم إسحاق أبو وحدثنا - 9332
 زال فما جمع من هللا عبد مع أفضت  قال أبيه عن يزيد بن الرحمن عبد بن محمد عن ليث عن إدريس بن ثنا شيبة أبي بن بكر
 حصاة كل مع يكبر حصيات بسبع فرماھا أحجار سبعة ناولني أخي بن يا قال ثم الوادي فاستبطن العقبة جمرة رمى حتى يلبي
  صنع البقرة سورة عليه أنزلت الذي رأيت ھكذا قال ثم مغفورا وذنبا مبرورا حجا اجعله اللھم قال فرغ إذا حتى

 بن هللا عبد ثنا النعمان بن سريج ثنا موسى بن بشر ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  9333
 بسبع الجمرة رمى ثم الوادي استبطن عمر بن يعني هللا عبد بن سالم رأيت  قال أسامة أبو زيد حدثني المدني األزھر بن حكيم

 فقال صنع عما فسألته مشكورا وعمال مغفورا وذنبا مبرورا حجا اجعله اللھم أكبر هللا أكبر هللا حصاة كل مع يكبر حصيات
 بن هللا عبد قلت ما مثل بحصاة رمى كلما ويقول المكان ھذا في الجمرة يرمي كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن أبي حدثني
  أعلم وهللا ضعيف حكيم

  راكبا العقبة جمرة رمي باب

 الحسن علي أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9334
 صلى النبي رأيت  يقول هللا عبد بن جابر سمعت قال الزبير أبي عن جريج بن عن عاصم أبو ثنا البزاز حسان بن رممك بن
  راحلته على الجمار يرمي سلم و عليه هللا

 نسيو بن عيسى أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9335
 على الجمرة يرمي سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  يقول هللا عبد بن جابر سمعت قال الزبير أبو أخبرني جريج بن ثنا

 بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه ھذه حجتي بعد أحج ال لعلي أدري ال فإني مناسككم لتأخذوا ويقول النحر يوم راحلته
  إبراھيم

 شبيب بن سلمة ثنا الصيدالني محمد بن إبراھيم حدثني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9336
  تقول سمعتھا قال الحصين أم جدته عن الحصين بن يحيى عن أنيسة أبي بن زيد عن معقل عن أعين بن محمد بن الحسن ثنا

 ومعه راحلته على وھو وانصرف العقبة جمرة رمى حين فرأيته الوداع حجة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع حججت
 في مسلم رواه الشمس من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأس على ثوبه رافع واآلخر راحلته به يقود أحدھما وأسامة بالل

  شبيب بن سلمة عن الصحيح

 محمد بن الحسن ثنا القطان عياش بن ىيحي بن الحسين أنبأ ببغداد الحفار جعفر بن محمد بن ھالل الفتح أبو أخبرنا - 9337
 هللا رسول رأيت  قالت أمه عن األحوص بن عمرو بن سليمان عن زياد أبي بن يزيد حدثني حميد بن عبيدة ثنا الصباح بن

 بعضا بعضكم يقتل ال الناس أيھا يا فقال الناس رمي من يستره رجل ووراءه راكبا العقبة جمرة عند سلم و عليه هللا صلى
  انصرف ثم الناس ورمى فرمى قالت حجرا أصابعه بين ورأيت قالت الخذف حصى بمثل فليرمھا الجمرة رمى ومن
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 بن يزيد عن مسھر بن علي جدي ثنا مھدي بن إبراھيم ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  9338
 الوادي بطن من الجمرة يرمي سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  قالت أمه عن األحوص بن عمرو بن سليمان ثنا زياد أبي
 النبي فقال الناس وازدحم عباس بن الفضل فقالوا الرجل عن فسألت يستره خلفه من ورجل حصاة كل مع يكبر راكب وھو
  الخذف حصى بمثل فارموا الجمرة رميتم وإذا بعضا بعضكم يقتل ال الناس أيھا يا سلم و عليه هللا صلى

 ثنا شميل بن النضر ثنا الجبار عبد بن الفضل ثنا المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9339
 قراءة عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو وأخبرنا إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو وحدثنا ح نابل بن أيمن

 وأبو نعيم وأبو عون بن وجعفر عبادة بن روح ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد عباسال أبو ثنا قالوا عليھما
 الجمرة يرمي سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  قال الكالبي عمار بن هللا عبد بن قدامة سمعت قال نابل بن أيمن عن عاصم
  إليك إليك وال ضرب وال طرد ال صھباء ناقة على النحر يوم

  اآلخرين اليومين في الرمي في النزول استحباب باب

 بن حسن ثنا محمد بن العباس ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9340
 يكبر راكب وھو العقبة جمرة يرمي كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن العمري ثنا األشيب موسى
 أن وذكر وراجعا ذاھبا ماشيا أتاھا التشريق أيام يعني األيام ھذه كان إذا كان قال عنه هللا رضي عمر بن وعن حصاة كل مع

  يفعله كان سلم و عليه هللا صلى النبي

 بن محمد ثنا العباس بن محمد بن حمزة ثنا ببغداد الحرفي هللا عبد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرنا -  9341
 ذاھبا ماشيا النحر يوم بعد الثالثة األيام في الجمار يأتي كان أنه  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبد ثنا القعنبي ثنا غالب

 مسلمة بن هللا عبد عن السنن في داود أبو رواه وكذلك ذلك يفعل كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ويخبرھم وراجعا
  قعنبيال

 وعمه أبيه عن عمر بن هللا عبد بن الرحمن عبد ورواه فذكره داود أبو ثنا داسة بن أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه - 9342
 النحر يوم رمى إذا يشبه الشافعي قال وقد الثالثة على تنصيص أيضا األشيب رواية في وليس الثالثة األيام في قوله يذكر ولم

  رباح أبي بن عطاء قول وھذا الشيخ قال بالصدر ركوبه التصال راكبا النفر يوم يرمي أن المزدلفة نم ركوبه التصال راكبا

 إبراھيم عن سفيان ثنا يحيى بن زكريا يحيى أبو ثنا األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 9343
 كان العمري حديث صح فإن الشيخ قال يومين ومشي يومين ركوب الجمار رمي  عطاء قال قال نجيح أبي بن عن نافع بن

  التوفيق وبا باالتباع أولى

 الرحمن عبد عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا - 9344
  سفيان أبي بن معاوية ركب من وأول وراجعين ذاھبين مشوا الجمار رموا إذا كانوا الناس أن  أبيه عن القاسم بن

 ثنا عامر أبو ثنا العوام أبي بن أحمد بن محمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 9345
 في وجدته كذا ضرورة من إال الجمار من شيء إلى يركب أن يكره كان أنه  هللا عبد بن جابر عن عطاء عن نافع بن إبراھيم
  أصح عيينة بن ورواية رجل وعطاء إبراھيم بين إسناده من سقط وقد كتابي

  العقبة جمرة لرمي المختار الوقت باب

 الحسن بن أحمد بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  9346
 جريج وبن لھيعة بن أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا القاضي
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 وھي ضحى يوم أول العقبة جمرة رمى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن
  جريج بن حديث من الصحيح في مسلم أخرجه الشمس زوال فبعد ذلك بعد وأما واحدة

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  9347
 عليه هللا صلى هللا رسول قدمنا  قال عباس بن عن العرني الحسن عن كھيل بن سلمة عن الثوري أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور

  الشمس تطلع حتى ترموا ال أبيني أي ويقول بيده أفخاذنا يلطح فجعل لمطلبا عبد بني أغيلمة المزدلفة ليلة سلم و

 بن حفص بن أحمد ثنا البزمھراني شعيب بن محمد بن هللا عبد أنبأ إمالء العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو وحدثنا - 9348
 كان  قال أنه عباس بن عن العرني الحسن عن كھيل بن سلمة عن منصور عن طھمان بن إبراھيم حدثني أبي حدثني هللا عبد

 حتى الجمرة ترموا ال قال ثم أفخاذنا ولطح حمراتنا على وحملنا المطلب عبد بني أغيلمة يأتينا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشمس تطلع حتى يرميھا أحدا أظن وال الشمس تطلع

 ثنا قاال مالعب بن وأحمد حرب بن زھير بن أحمد ثنا زازالر جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 9349
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن مقسم عن الحكم عن شعبة ثنا الحارث بن خالد ثنا الحضرمي إسحاق بن أحمد
   الشمس تطلع حتى الجمرة ترموا ال  قال

 المقرئ علي بن محمد بن علي الحسن وأبو انيالمھرج السقاء بن علي بن محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  9350
 بن موسى ثنا سليمان بن فضيل ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ قاال المھرجاني

 أول عم يفيضوا أن جمع صبيحة من وثقله نساءه يأمر كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن كريب أخبرني عقبة
  مصبحين إال الجمرة يرموا ال وأن بسواد الفجر

  الليل نصف بعد رميھا أجاز من باب

 بن عن يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9351
 بني يا قالت ثم فصلت تصلي فقامت المزدلفة دار عند جمع ليلة نزلت أنھا  أسماء عن أسماء مولى هللا عبد حدثني قال جريج
 الجمرة رمت حتى فمضينا فارتحلنا فارتحلوا قالت نعم قلت القمر غاب ھل بني يا قالت ثم ساعة فصلت ال قلت القمر غاب ھل
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن بني يا كال قالت غلسنا قد إال أرانا ما ھنتاه أي لھا فقلت منزلھا في الصبح فصلت رجعت ثم
  مسدد عن الصحيح في البخاري رواه للظعن أذن سلم

 بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وحدثنا - 9352
 فصلت ال قلت القمر غاب ھل  دلفةبالمز وھي أسماء قالت قال أسماء مولى هللا عبد أخبرني جريج بن عن سعيد بن يحيى ثنا

 أي لھا فقلت منزلھا في صلت ثم الجمرة رمت حتى فارتحلنا بي ارحل قالت نعم قلت القمر غاب ھل بني يا قالت ثم ساعة
 رواه وكذلك بكر أبي بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه للظعن اذن سلم و عليه هللا صلى النبي إن كال قالت غلسنا لقد ھنتاه
  جريج بن عن يونس بن عيسى

 قال جريج بن عن يحيى ثنا الباھلي خالد بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 9353
 نصنع كنا إنا قالت بليل الجمرة رمينا إنا قلت الجمرة رمت  أنھا عنھا هللا رضي أسماء عن مخبر أخبرني قال عطاء أخبرني

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على ھذا

 بن أحمد ثنا المالكي الجنيد بن الحسين بن علي أنبأ الثقفي يعقوب بن أحمد سعيد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9354
 أرسل  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن عثمان بن الضحاك حدثني فديك أبي بن حدثنا قال صالح
 يكون الذي اليوم ذلك وكان فأفاضت مضت ثم الفجر قبل الجمرة فرمت النحر ليلة سلمة بأم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عندھا
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  بنحوه  فذكره فديك أبي بن ثنا هللا عبد بن ھارون ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 9355

 بن داود عن الشافعي ثنا الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 9356
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دار  قال أبيه عن عروة بن ھشام عن الدراوردي محمد بن العزيز وعبد العطار الرحمن عبد
 قالوا توافقه أن فأحب يومھا وكان الصبح بھا فتصلي مكة تأتي حتى جمع من اإلفاضة تعجل أن فأمرھا النحر يوم سلمة أم إلى

 سلمة أم عن سلمة أبي بنت زينب عن أبيه عن عروة بن ھشام عن المشرقيين من به أثق من أخبرني قال الشافعي حدثنا
 أنه إال جميعا باإلسنادين الكبير المختصر في ورواه إلمالءا في رواه كذا مثله سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھا هللا رضي
 الثقة أخبرني الثاني اإلسناد في وقال توافيه أو توافقه أن فأحب يومھا وكان بمكة الصبح صالة وتوافي الجمرة ترمي حتى قال
 الضرير معاوية أبي من أخذه هللا رحمه الشافعي وكأن فذكره العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو بذلك أخبرنا ھشام عن
  موصوال معاوية أبو رواه وقد

 أبو أنبأ يحيى بن يحيى ثنا البيھقي الحسين بن داود ثنا المھرجاني أحمد بن بشر أنبأ المستملي أحمد بن كامل حدثناه - 9357
 أن أمرھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  سلمة أم عن سلمة أبي بنت زينب عن أبيه عن عروة بن ھشام عن معاوية
   بمكة النحر يوم الصبح صالة توافي

  الجمار رمي بعد الھدي نحر باب

 عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9358
 فذكر سلم و عليه هللا صلى النبي حج في  جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا شيبة أبي بن بكر وأبو
 في وأشركه غبر ما فنحر عنه هللا رضي عليا وأعطى بدنة وستين ثالثا فنحر المنحر إلى انصرف ثم قال العقبة الجمرة رمي
 أبي عن لصحيحا في مسلم رواه مرقھا من وشربا لحمھا من فأكال فطبخت قدر في فجعلت ببضعة بدنة كل من أمر ثم ھديه
  بكر

  التقصير على الحلق واختيار والتقصير الحلق باب

 ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 9359
 رواه الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حلق  يقول عمر بن كان نافع قال قال شعيب أخبرني اليمان أبو

  نافع عن عقبة بن موسى حديث من مسلم وأخرجه اليمان أبي عن الصحيح في البخاري

 أن نافع عن الليث ثنا الثقفي سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9360
 عمر بن فقال بعضھم وقصر أصحابه من طائفة وحلق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حلق  قال عنه هللا رضي عمر بن

 في مسلم رواه والمقصرين قال ثم مرتين أو مرة المحلقين هللا رحم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن عنه هللا رضي
  البخاري وذكره قتيبة عن الصحيح

 بن محمد بن الحسن أنبأ قاال المھرجانيان المقرئ محمد بن علي الحسن وأبو قاءالس علي أبي بن الحسن أبو وأخبرنا -  9361
 عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن هللا عبيد حدثني سفيان أنبأ كثير بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق

 يرحم قال والمقصرين هللا رسول يا قالوا المحلقين هللا يرحم قال والمقصرين هللا رسول يا قالوا المحلقين هللا يرحم  قال سلم و
  عمر بن هللا عبيد حديث من أخرجاه والمقصرين الرابعة في قال والمقصرين هللا رسول يا قالوا المحلقين هللا

 فضيل بن مدمح ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا القطيعي جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9362
 يا قالوا للمحلقين اغفر اللھم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن زرعة أبي عن عمارة ثنا

 قال والمقصرين قالوا للمحلقين اغفر اللھم قال والمقصرين هللا رسول يا قالوا للمحلقين اغفر اللھم قال والمقصرين هللا رسول
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 بن محمد عن كلھم وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه الوليد بن عياش عن الصحيح في البخاري اهرو والمقصرين
  فضيل

  األيسر بالشق ثم األيمن بالشق البداية باب

 نحسا بن ھشام ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر ثنا سختويه بن محمد بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9363
 مالك بن أنس عن سيرين بن عن يخبر حسان بن ھشام سمعت قال سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا إبراھيم ثنا علي وحدثنا ح قال
 طلحة أبا دعا ثم فحلقه األيمن شقه الحالق ناول وحلق نسكه ونحر الجمرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رمى لما  قال

 الصحيح في مسلم رواه الناس بين اقسمه فقال طلحة أبا فأعطاه فحلقه احلق فقال أليسرا الشق ناوله ثم إياه فأعطاه األنصاري
  عمر أبي بن عن

   حلق عقص أو ضفر أو لبد من باب

 شعيب أنبأ اليمان أبو ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 9364
 هللا صلى النبي أن  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج حفصة أخبرتني يقول عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد كان نافع قال قال
 رأسي لبدت إني فقال تحل أن يمنعك فما عنھا هللا رضي حفصة له فقالت الوداع حجة عام يحللن أن أزواجه أمر سلم و عليه

 حلق أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن روينا وقد نافع حديث من صحيحال في أخرجاه ھديي أنحر حتى أحل فال ھديي وقلدت
  الوداع حجة في

 قال قال شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 9365
 بالتلبيد تشبھوا ال فليحلق إلحرام رأسه ضفر من  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال يقول عنه هللا رضي عمر بن كان نافع
  عنه هللا رضي عمر عن عمر بن عن نافع عن الصحيح ھو ھذا

 أبي بن ثنا إبراھيم بن الرحمن عبد ثنا سلم بن أنبأ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني محمد بن أحمد سعد أبو أخبرنا وقد - 9366
 وجب فقد لإلحرام رأسه لبد من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن أبيه عن نافع بن هللا عبد حدثني فديك
 عن سالم رواه وكذلك عنھما هللا رضي عمر وبن عمر قول من أنه والصحيح بالقوي ليس ھذا نافع بن هللا عبد الحالق عليه
  عمر عن أبيه

 عن شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي ثنا المزني محمد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرناه - 9367
 بالتلبيد تشبھوا ال فليحلق ضفر من  يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت يقول كان هللا عبد أن سالم أخبرني الزھري

  ملبدا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد يقول عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد وكان قال

  اليمان أبي عن البخاري رواه فذكره  المزني محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9368

 عن سعيد بن يحيى عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا - 9369
  الحالق عليه وجب فقد لبد أو ضفر أو عقص من قال  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن المسيب بن سعيد

 ثنا الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ ببغداد تعالى هللا رحمه الحمامي بن المقرئ عمر بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9370
 عقص وأ ضفر أو لبد من قال عنه هللا رضي عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا غالب بن محمد
 رواه وقد قوله من  عنه هللا رضي عمر عن عمر بن عن نافع وعن قوله من عمر بن عن هللا عبد عن الصحيح ھو ھذا فليحلق
 فقد فليحلق رأسه لبد من سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن العمري حفص بن عمر بن عاصم
 األعلى عبد بن يونس ثنا المدائني علي بن أحمد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ لصوفيا سعد أبو أخبرناه الحالق عليه وجب

  مرفوعا ھذا يثبت وال ضعيف عمر بن وعاصم فذكره عاصم عن نافع بن هللا عبد أخبرني
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 ثنا وھريالج محمد بن سفيان ثنا ببخارى العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ األصبھاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا - 9371
 أو فتل أو عقد أو ضفر أو لبد من  قال عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن بن علي
  بد ال حلق عمر بن وقال قال ذلك من نوى ما على فھو عقص

  اإلحرام محظورات من األول بالتحلل يحل ما باب

 ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 9372
 فحدثھم بعرفة عنه تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر الناس خطب  قال عمر بن أن نافع أخبرني شعيب أخبرني اليمان أبو
 العقبة عند التي القصوى جمرة رمى فمن جمع من فدفعتم تعالى هللا شاء إن بالغداة كان إذا يقول فيما فقال الحج مناسك عن
 فال نساءا أو طيبا إال الحج شأن من عليه حرم ما له حل فقد قصر أو حلق ثم له كان إن ھديا فنحر انصرف ثم حصيات بسبع
  بالبيت يطوف حتى نساءا وال طيبا أحد يمس

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بغدادب السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا -  9373
 الجمرة رميتم إذا  يقول عنه هللا رضي عمر سمعت قال عمر بن عن سالم عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور
 شيء كل له حل عنھا هللا رضي عائشة وقالت سالم قال والطيب النساء إال شيء كل لكم حل فقد وحلقتم وذبحتم حصيات بسبع
  لحله يعني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طيبت أنا عنھا هللا رضي عائشة وقالت قال النساء إال

 أنبأ الشافعي أخبرنا الربيع أخبرنا األصم العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو وأخبرنا -  9374
 وإحرامه لحله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طيبت أنا  عنھا هللا رضي ئشةعا قالت قال سالم عن دينار بن عمرو عن سفيان
  تتبع أن أحق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وسنة سالم قال

 عمر أبو ثنا العسكري محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ األھوازي عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9375
 ثنا الحرشي عمرو بن محمد ثنا صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح القعنبي ثنا السوسي هللا عبد بن ومحمد
 هللا صلى هللا رسول طيبت  قالت سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة عن محمد بن القاسم عن حميد بن أفلح ثنا القعنبي
 حديث من وأخرجاه القعنبي عن الصحيح في مسلم رواه بالبيت فيطو أن قبل أحل حين ولحله أحرم حين لحرمه سلم و عليه
  الكتاب ھذا أوائل في مضى وقد أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد

 هللا عبد بن محمد ثنا نصر بن سعدان ثنا عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن محمد بن علي وأخبرنا -  9376
 أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن يخبران والقاسم عروة سمع أنه عروة بن هللا عبد بن عمر أخبرني جريج بن عن األنصاري

 بن حديث من الصحيح في أخرجاه واإلحرام للحل الوداع حجة في بذريرة بيدي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طيبت  قالت
  جريج

 إبراھيم بن يعقوب ثنا خزيمة بن إسحاق بن مدمح ثنا زياد بن محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 9377
 عبد عن زاذان بن يعني منصور أنبأ ھشيم ثنا قاال جدي ثنا منيع بن أحمد بنت بن القاسم أبو ثنا الوليد أبو وأخبرني الدورقي
 ويوم يحرم أن قبل لحرمه سلم و عليه هللا صلى النبي أطيب كنت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن
  الدورقي ويعقوب منيع بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه مسك فيه بطيب بالبيت يطوف أن قبل النحر

 عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 9378
 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا ح الثوري أنبأ الرزاق
 إذا  قال عباس بن عن العرني الحسن عن كھيل بن سلمة عن الثوري سفيان أنبأ وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد
 له فقال العباس أبا يا والطيب رجل فقال بالبيت تطوفوا حتى النساء إال حراما عليكم كان شيء كل من حللتم فقد الجمرة رميتم
  وھب بن حديث لفظ ال أم ھو أفطيب بالمسك رأسه يضمخ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت إني
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 ھارون بن يزيد ثنا يحيى بن مالك ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 9379
 هللا صلى النبي قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عمرة عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن أرطاة بن لحجاجا أنبأ
  النساء إال شيء وكل والثياب الطيب لكم حل فقد وحلقتم رميتم إذا  سلم و عليه

 النساء إال والثياب الطيب ءشي كل لكم حل فقد وذبحتم فيه فزاد ھارون بن يزيد عن بكر أبي بن محمد ورواه -  9380
 أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ قاال المقرئ الحسن وأبو السقاء بن الحسن أبو أخبرناه
 عائشة عن عمرة عن الحديث وإنما أرطأة بن الحجاج تخليطات من وھذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن قال فذكره  بكر

  عنھا هللا رضي عائشة عن الناس سائر رواه كما سلم و عليه هللا صلى النبي عن نھاع هللا رضي

 عن فديك أبي بن ثنا رافع بن محمد ثنا شيرويه بن هللا عبد ثنا الحافظ علي أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 9381
 و عليه هللا صلى هللا رسول طيبت  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أمه عن الرجال أبي عن عثمان بن يعني الضحاك

 ھي الرجال أبي وأم رافع بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه وجدت ما بأطيب يفيض أن قبل ولحله أحرم حين لحرمه سلم
  بذلك يقول الفقھاء من أحدا أعلم ال آخر حكم مع سلمة أم حديث في اللفظة تلك رويت وقد عمرة

 عن بكير بن يونس ثنا العطاردي الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا دعب أبو أخبرناه -  9382
 يدور التي الليلة كانت  قالت سلمة أم عن سلمة أبي بنت زينب وأمه أمه عن زمعة بن هللا عبد بن عبيدة أبو حدثني إسحاق بن
 زمعة بن وھب علي فدخل عندي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فكان نحرال ليلة مساء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيھا

 فقال فنزعاھا قميصكما فانزعا قال ال قاال أفضتما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھما فقال متقمصين أمية أبي آل من ورجل
 شيء كل من حللتم فقد لكم كان إن ياھد ونحرتم الجمرة رميتم إذا فيه لكم أرخص يوم ھذا فقال هللا رسول يا ولم وھب له

  بالبيت تطوفوا حتى مرة أول كنتم كما حرما صرتم تفيضوا ولم أمسيتم فإذا بالبيت تطوفوا حتى النساء إال منه حرمتم

 عدي أبي بن ثنا معين بن يحيى ثنا العنبري المثنى أبو أخبرني إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9383
  قالت سلمة أم عن يحدثانه سلمة أبي بنت زينب أمه وعن أبيه عن زمعة بن هللا عبد بن عبيدة أبو ثنا إسحاق بن محمد عن
 زمعة بن وھب علي فدخل إلي فصار النحر يوم مساء تعني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيھا إلي يصير التي ليلتي كانت
 هللا رسول يا وهللا ال قال هللا عبد أبا أفضت ھل لوھب سلم و عليه هللا صلى النبي فقال متقمصين أمية أبي آل من رجل ومعه
 إذا لكم رخص يوم ھذا إن قال هللا رسول يا ولم قاال رأسه من قميصه صاحبه ونزع رأسه من فنزعه القميص عنك انزع قال

 أن قبل كھيئتكم حرما صرتم البيت بھذا تطوفوا نأ قبل أمسيتم فإذا النساء إال منه حرمتم ما كل من تحلوا أن الجمرة رميتم
 بن عكاشة عندي من خرج قالت لھم جارة وكانت محصن بنت قيس أم وحدثتني عبيدة أبو قال تطوفوا حتى الجمرة ترموا
 أي فقلت قالت يحملونھا أيديھم على وقمصھم عشاءا إلى رجعوا ثم النحر يوم عشية متقمصين أسد بني من نفر في محصن
 هللا رسول رخص يوما ھذا كان قيس أم يا خير فقال تحملونھا أيديكم على وقمصكم رجعتم ثم متقمصين خرجتم لكم ما شةعكا
 وإذا بالبيت نطوف حتى النساء من كان ما إال منه حرمنا ما كل من حللنا الجمرة رمينا نحن إذا فيه لنا سلم و عليه هللا صلى
 باإلسناد معين بن ويحيى حنبل بن أحمد عن السنن كتاب في داود أبو رواه ھكذا يناأيد على قمصنا جعلنا نطف ولم أمسينا
  أيضا الذبح يذكر ولم قيس أم عن الثاني اإلسناد دون األول

  يقطع ثم حصاة بأول العقبة جمرة يرمي حتى التلبية باب

 جريج بن عن عاصم أبو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9384
 رواه الجمرة رمى حتى يلبي يزل لم سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي الفضل عن عباس بن عن عطاء عن

 التي الجمرة أتى سلم و عليه هللا صلى النبي أن هللا عبد بن جابر عن الثابت الحديث وفي عاصم أبي عن الصحيح في البخاري
 عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن عن الثابت الحديث في وكذلك منھا حصاة كل مع يكبر حصيات بسبع فرماھا الشجرة عند
  حصاة كل مع يكبر سلم و



86 

 

 بن عامر عن شريك ثنا حجر بن علي ثنا جدي أنبأ خزيمة بن طاھر أبو أنبأ هللا رحمه عثمان أبو اإلمام وأخبرنا -  9385
  حصاة بأول العقبة جمرة رمى حتى يلبي يزل فلم سلم و عليه هللا صلى النبي رمقت  قال هللا عبد عن لوائ أبي عن شقيق

 بن جعفر ثنا غياث بن حفص ثنا الشيباني حفص بن عمر ثنا جدي أنبأ طاھر أبو أنبأ عثمان أبو اإلمام وأخبرنا -  9386
 من سلم و عليه هللا صلى النبي مع أفضت  قال عنه هللا رضي الفضل عن عباس بن عن الحسين بن علي عن أبيه عن محمد
 حصاة كل مع تكبيره الشيخ قال حصاة آخر مع التلبية قطع ثم حصاة كل مع يكبر العقبة جمرة رمى حتى يلبي يزل فلم عرفات
 أخذ حتى به أراد ةالجمر رمى حتى يلبي وقوله مسعود بن هللا عبد حديث في روينا كما حصاة بأول التلبية قطعه على كالداللة

 واختارھا خزيمة بن إسحاق بن محمد أوردھا غريبة فإنھا الزيادة من عباس بن الفضل رواية في ما وأما الجمرة رمي في
  أعلم فا عباس بن الفضل عن عباس بن عن المشھورة الروايات في وليست

 ثنا بمصر القاضي قتيبة بن بكار بكرة أبو ثنا وبيعق بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9387
 بن هللا عبد مع غدوت قال سخبرة بن هللا عبد عن مجاھد عن ذباب أبي بن الرحمن عبد بن الحارث ثنا عيسى بن صفوان
 من غوغاء عليه فاجتمع يلبي وكان البادية أھل مسحة عليه ضفيرتان له آدم رجال هللا عبد وكان عرفة إلى منى من مسعود
 والذي نسوا أم الناس جھل فقال إلي التفت ذلك فعند قال التكبير ھو إنما تلبية بيوم ليس ھذا إن أعرابي يا  فقالوا الناس غوغاء
 التلبية ترك فما عرفة إلى منى من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجت لقد بالحق سلم و عليه هللا صلى محمدا بعث
 يزيد بن الرحمن عبد عن الثابت الحديث في مختصرا ھذا معنى روينا وقد تھليل أو بتكبير يخلطھا أن إال الجمرة رمى حتى
  مسعود بن هللا عبد عن

 إسحاق بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9388
 جمرة رمى حتى يلبي أسمعه أزال فما السالم عليھما علي بن الحسين مع أفضت  قال عكرمة عن صالح بن أبان حدثني قال

 العقبة جمرة رمى حتى يلبي عنه تعالى هللا رضي طالب أبي بن علي أبي رأيت قال ھذا ما فقلت أمسك قذفھا فلما العقبة
  ذلك يفعل كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن وأخبرني

 ثنا المثنى بن محمد ثنا الحافظ علي بن محمد ثنا المروزي محمود بن الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  9389
 جماعة عن ذلك في روينا وقد العقبة جمرة رمى حتى لبى عنه هللا رضي عليا أن  عطاء عن المكي عثمان أبي عن داود بن
  ذلك ذكر مضى قد الصحابة من

  بمنى النزول باب

 حميد عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو برناأخ - 9390
 خطب  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل عن معاذ بن الرحمن عبد عن التيمي إبراھيم بن محمد عن األعرج
 ھھنا واألنصار القبلة ميمنة إلى وأشار ھھنا المھاجرون لينزل فقال ازلھممن وأنزلھم بمنى الناس سلم و عليه هللا صلى النبي
 الوارث عبد عن مسدد عن داود أبو رواه وقد رجل عن كتابي في وجدته كذا حولھم الناس ينزل ثم القبلة ميسرة إلى وأشار
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اخطبن قال التيمي معاذ بن الرحمن عبد عن التيمي إبراھيم بن محمد عن األعرج حميد عن

 أصبعيه فوضع الجمار بلغ حتى مناسكھم يعلمھم وطفق منازلنا في ونحن يقول ما نسمع كنا حتى أسماعنا ففتحت بمنى ونحن
 نزل ثم قال المسجد وراء من ينزلوا أن األنصار وأمر المسجد مقدم فنزلوا المھاجرين أمر ثم الخذف بحصى قال ثم السبابتين

 له معاذ بن الرحمن عبد الصحيح ھو وھذا فذكره الوارث عبد أنبأ مسدد ثنا داود أبو ثنا محمد أنبأ علي أبو أخبرناه بعد اسالن
 النبي أن وغيره طاوس عن وروينا أعلم وهللا مرسلة عنه روايته وأن يدركه لم التيمي إبراھيم بن محمد أن وزعموا صحبة
  بمنى اإلمام مصلى يسار على نزل سلم و عليه هللا صلى
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 هللا عبيد ثنا الزھري إسحاق بن إبراھيم ثنا بالكوفة الشيباني عقبة بن محمد بن علي أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9391
 يا  قيل قالت عنھا هللا رضي عائشة عن مسيكة أمه عن ماھك بن يوسف عن مھاجر بن إبراھيم عن إسرائيل أنبأ موسى بن

  سبق من مناخ منى ال قال يظلك بناءا بمنى لك نبني أال هللا رسول

 بن عمرو بن محمد عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا -  9392
 تحت نازل وأنا عنه تعالى هللا رضي عمر بن هللا عبد إلى عدل قال أنه أبيه عن األنصاري عمران بن محمد عن الديلي حلحلة
 غير ھل فقال ظلھا أردت فقلت ذلك غير ھل فقال ظلھا أردت فقلت قال السرحة ھذه تحت أنزلك ما فقال مكة بطريق سرحة
 بين كنت إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد فقال ذلك غير أنزلني ما ال فقلت ذلك

  نبيا سبعون تحتھا سر سرحة به السرر له يقال وادي ھنالك إن المشرق نحو بيده ونفح منى من األخشبين

   األكبر الحج يوم النحر يوم وأن النحر يوم الخطبة باب

 ثنا عبادة بن روح ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9393
 و عليه هللا صلى النبي أن  حدثه العاص بن عمرو بن هللا عبد أن طلحة بن عيسى حدثني يقول شھاب بن تسمع قال جريج بن
 كنت فقال آخر قام ثم وكذا كذا قبل وكذا كذا أن هللا رسول يا أحسب كنت فقال رجل إليه فقام النحر يوم يخطب ھو بينا سلم

  حرج وال افعل سلم و عليه هللا صلى النبي فقال الثالث لھؤالء وكذا كذا قبل وكذا كذا أن هللا رسول يا أحسب

 بن أنبأ بكر بن محمد أنبأ هللا عبد بن ھارون ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا الشيباني هللا عبد أبو أنبأ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9394
 األموي سعيد بن يحيى حديث من وأخرجاه بكر بن محمد عن حميد بن عبد عن الصحيح في مسلم رواه بمعناه فذكره  جريج
  فيه الخطبة ذكر في كيسان بن صالح وتابعه جريج بن عن

 أبو ثنا بمكة الفاكھي إسحاق بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 9395
 النحر يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقف  قال رعم بن عن نافع عن الغاز بن ھشام ثنا جابر أبو ثنا مسرة أبي بن يحيى
 قالوا ھذا شھر فأي قال الحرام البلد قالوا ھذا بلد فأي قال النحر يوم قالوا ھذا يوم أي فقال الوداع حجة في الجمرات عند

 ھل قال ثم اليوم ھذا في البلد ھذا كحرمة حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم فدماؤكم األكبر الحج يوم ھذا قال الحرام الشھر
 في البخاري قال الوداع حجة ھذه فقالوا الناس ودع ثم أشھد اللھم يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فطفق نعم قالوا بلغت

  فذكره الغاز بن ھشام وقال الصحيح

 بن الملك وعبد العوام أبي بن دأحم بن محمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن محمد بن علي أخبرنا -  9396
 عبد من أفضل ورجل أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد حدثني سيرين بن محمد عن خالد بن قرة ثنا عامر أبو ثنا قاال محمد

 هللا قلنا ھذا يوم أي  فقال النحر يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا قال بكرة أبي عن الرحمن عبد بن حميد الرحمن
 ورسوله هللا قلنا ھذا شھر فأي قال بلى قلنا النحر يوم أليس فقال اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى فسكت قال أعلم رسولهو

 قال أعلم ورسوله هللا قلنا ھذا بلد فأي قال بلى قلنا الحجة ذا ليس أو قال اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى فسكت قال أعلم
 شھركم في ھذا يومكم كحرمة حرام دماءكم فإن قال بلى قلنا الحرام البلدة أليست قال اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى فسكت
 كفارا بعدي ترجعوا ال أال سامع من أوعى مبلغ فرب الغائب منكم الشاھد ليبلغ قال نعم قالوا بلغت ھل اللھم ھذا بلدكم في ھذا

  بعض رقاب بعضكم يضرب

 عامر أبو ثنا محمد بن الملك عبد ثنا كامل بن أحمد بكر أبو القاضي ثنا المزكي حاقإس أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  9397
 بن حميد الرحمن عبد من أفضل نفسي في ورجل بكرة أبي بن الرحمن عبد حدثني سيرين بن محمد ثنا خالد بن قرة ثنا العقدي
 بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا ال فقال النحر يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا  قال بكرة أبي عن الرحمن عبد

 بن عمرو بن محمد عن مسلم ورواه عامر أبي عن المسندي محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه بعض رقاب
  عامر أبي عن وغيره جبلة
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 إسحاق بن محمد ثنا قوبيع بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9398
 صبي وأنا سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  قال زياد بن الھرماس عن عمار بن عكرمة ثنا المثنى بن حجين ثنا الصغاني
  راحلته على األضحى يوم بمنى الناس يخطب أبي أردفني

 جابر بن حدثنا الوليد حدثنا الفضل بن مؤمل حدثنا داود أبو حدثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 9399
  النحر يوم بمنى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبة  سمعت يقول أمامة أبا سمعت قال الكالعي عامر بن سليم حدثنا

 بن ھالل عن مروان ثنا الدمشقي الرحيم عبد بن الوھاب عبد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ علي أبو وأخبرنا - 9400
 ارتفع حين بمنى الناس يخطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال والمزني عمر بن رافع حدثني المزني امرع

  وقاعد قائم بين والناس عنه يعبر عنه تعالى هللا رضي وعلي شھباء بغلة على الضحى

 عمرو بن رافع سمعت قال المزني رعام بن ھالل ثنا مروان ثنا جعفر أبو لي قال التاريخ كتاب في البخاري قال - 9401
 بكر أبو أخبرناه شھباء بغلة على يخطب النحر يوم الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  يقول المزني
  فذكره إسماعيل بن محمد ثنا فارس بن أحمد أبو ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم أنبأ الفارسي

  النحر يوم لعم في والتأخير التقديم باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9402
 هللا عبد أبو ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا النيسابوري عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان أبو وأخبرنا ح مالك
 بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح شھاب بن عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا المروزي نصر بن محمد
 الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن
 عبد عن أخبره هللا عبيد بن طلحة بن عيسى عن أخبرھم شھاب بن أن وغيرھما ومالك يزيد بن يونس أخبرني وھب بن أنبأ
 رسول يا فقال رجل فجاءه يسألونه الوداع حجة عام للناس وقف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  العاص بن عمرو بن هللا
 اذبح قال أذبح أن قبل رأسي حلقتف أشعر لم إني هللا رسول يا آخر وقال حرج وال ارم فقال أرمي أن قبل فنحرت أشعر لم هللا
 بن حديث لفظ حرج وال افعل قال إال أخر وال قدم شيء عن يومئذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل فما قال حرج وال

 يسألونه للناس بمنى الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقف قاال أنھما إال بنحوه ويحيى الشافعي وحديث وھب
 عن مسلم ورواه وغيره أويس أبي بن عن الصحيح في البخاري رواه رأسي يقوال ولم النحر سؤال على الحلق سؤال وقدما
  يزيد بن يونس عن وھب بن عن حرملة عن أيضا مسلم ورواه مالك عن كلھم يحيى بن يحيى

 بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر نب هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا - 9403
 بن عمرو بن هللا عبد عن يحدث هللا عبيد بن طلحة بن عيسى سمعت قال الزھري ثنا سفيان ثنا الحميدي بكر أبو ثنا سفيان
 حلقت آخر قال حرج وال ارم قال أرمي أن قبل ذبحت هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي سأل رجال أن العاص
 الزھري من حفظت مما ھذا بلبل له فقال الحديث ھذا عن يسأل سفيان سمعت ثم بكر أبو قال حرج وال اذبح قال أذبح أن قبل
 بن الرحمن عبد إن لسفيان قال بلبل وسمعت قال منه حفظت الذي فھذا يطيله كان أنه إال تسمعه كأنك نعم قال محمد أبا يا

 عن الصحيح في مسلم رواه اتقنته فقد ھذا فأما بطوله أحفظه لم مھدي بن دقص سفيان فقال أحفظه لم له قلت إنك قال مھدي
 عن معمر عن الرزاق عبد عن حميد بن وعبد عمر أبي بن عن ورواه بلبل قصة دون سفيان عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي

  عيينة بن رواية في ليست رىأخ زيادة الرزاق عبد حديث وفي استثناه ما سوى عيينة بن رواية على بمتنه وأحال الزھري

 يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسن بن الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرناه -  9404
  قال العاص بن عمرو بن هللا عبد عن هللا عبيد بن طلحة بن عن الزھري عن راشد بن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي
 قبل فحلقت الرمي قبل الحلق أن أظن كنت إني هللا رسول يا فقال رجل فجاءه ناقته على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت
 انحر قال أنحر أن قبل فحلقت النحر قبل الحلق أظن كنت إني هللا رسول يا فقال رجل وجاء قال حرج وال ارم قال أرمي أن
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 عبد عن الذھلي يحيى بن محمد رواه وكذلك حرج وال افعل قال إال رهأخ أو رجل قدمه شيء عن سئل فما قال حرج وال
  أخرى بزيادة الزھري عن حفصة أبي بن محمد أيضا رواه وقد الرزاق

 الموجه أبو ثنا بمرو الصائغ إبراھيم بن حليم بن محمد بن حليم بن محمد بن الحسن أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 9405
  قال العاص بن عمرو بن هللا عبد عن طلحة بن عيسى عن الزھري عن حفصة أبي بن محمد أنبأ هللا بدع أنبأ عبدان أنبأ

 أن قبل حلقت إني هللا رسول يا فقال الجمرة عند واقف وھو النحر يوم رجل وأتاه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
 أن قبل البيت إلى أفضت فقال آخر وأتاه حرج وال ارم قال أرمي أن قبل ذبحت إني فقال آخر وأتاه حرج وال ارم قال أرمي
 حديث من ھكذا الصحيح في مسلم أخرجه حرج وال افعل قال إال شيء عن يومئذ سئل رأيته فما قال حرج وال ارم قال أرمي
  المبارك بن هللا عبد

 بن عن وھيب ثنا إسماعيل بن موسى ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9406
 حرج ال فقال والتأخير والتقديم والرمي والحلق الذبح في له قيل سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن أبيه عن طاوس
  وھيب عن بھز عن حاتم بن محمد عن مسلم ورواه إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه

 أبي بن زكريا أبو وأخبرنا ح خزيمة بن السري ثنا ھانئ بن صالح بن محمد جعفر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9407
 بن وھيب ثنا إسماعيل بن موسى سلمة أبو ثنا خزيمة بن السري ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق
 أن قبل ذبحت هللا رسول يا فقيل الوداع حجة في سئل سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن عكرمة عن أيوب ثنا خالد
 التقديم من شيء عن يومئذ سئل فما حرج ال وقال بيده فأومئ أذبح أن قبل حلقت رجل وقال حرج ال وقال بيده فأومئ أرمي
  إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه حرج وال وقال بيده أومى إال التأخير وال

 ثنا أبي ثنا هللا عبد بن حفص بن أحمد ثنا البزمھراني شعيب بن محمد بن هللا عبد أنبأ العلوي الحسن أبو أخبرنا - 9408
 إني  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجل سأل قال أنه عباس بن عن عكرمة عن الحذاء خالد عن طھمان بن إبراھيم
 ال قال إال يومئذ شيء عن سئل علمته فما حرج ال قال أمسيت ما بعد رميت إني آخر فقال حرج ال فقال أذبح أن قبل حلقت
  صحيح إسناد ھذا الكفارة من بشيء يأمر ولم حرج

 أنبأ ھشيم ثنا خيثمة أبو ثنا يعلى أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ الرزجاھي هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 9409
 ال حرج ال فقال ذلك ونحو يذبح أن قبل حلق عمن سئل سلم و عليه هللا صلى النبي أن  سعبا بن عن عطاء عن منصور
  ھشيم عن حوشب بن هللا عبد بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه حرج

 بن أحمد اثن حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا ببغداد البغوي إسحاق بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9410
 هللا صلى النبي إلى رجل جاء قال عباس بن عن عطاء عن رفيع بن ھو العزيز عبد عن عياش بن بكر أبو ثنا أيوب بن محمد
 في البخاري رواه حرج وال اذبح قال أذبح أن قبل حلقت آخر قال حرج وال ارم قال أرمي أن قبل ذبحت إني  فقال سلم و عليه

  حرج ال قال أرمي أن قبل زرت متنه في وزاد عياش بن بكر أبي عن يونس بن أحمد عن الصحيح

 يونس بن أحمد ثنا محمد بن العباس ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرناه - 9411
 قبل حلقت قوله يذكر ولم حرج وال ارم قال أرمي أن قبل حلقت هللا رسول يا  قال فقال الباقي في خالف أنه إال بزيادته فذكره
  أذبح أن

 بن هللا عبيد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 9412
 يا فقال رجل فجاءه للناس جلس ثم رمى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جابر عن عطاء عن زيد بن أسامة أنبأ موسى
 قال إال شيء عن سئل فما حرج ال قال أرمي أن قبل حلقت فقال آخر جاءه ثم حرج ال قال أنحر أن قبل حلقت إني هللا رسول

  حرج ال
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 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جابر عن عطاء عن سعد بن قيس عن منصور بن عباد عن سلمة بن حماد ورواه - 9413
 حرج وال افعل سلم و عليه هللا صلى النبي فقال يحلق أن قبل وذبح يرمي أن قبل وحلق حلقي أن قبل رمى رجل عن سئل سلم

 بن حماد ثنا إسحاق بن يحيى ثنا إسحاق بن محمد حدثني القاسم أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرناه
  حماد رواية إلى البخاري أشار وقد سلمة

 بن سعيد ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال موسى بن ومحمد الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9414
 وال السنة أخطأتم قال يذبحوا أن قبل من حلقوا قوم عن مالك بن أنس سألوا أنھم  مقاتل عن عروبة أبي بن سعيد عن عامر
  عليكم شيء

 عباد ثنا سليمان بن سعيد ثنا غالب بن محمد وھو تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  9415
 من قدم من  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال عباس بن سمع الحسن له يقال رجل عن المسيب بن العالء عن العوام بن

   عليه شيء فال أخره أو شيئا نسكه

  للطواف اإلفاضة باب

 سنة الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 9416
 بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد أنبأ الرزاق عبد ثنا قاال السليطي األزھر وأبو يحيى بن محمد ثنا وثالثمائة وعشرين خمس
 يوم يفيض عمر بن وكان نافع قال بمنى الظھر فصلى رجع ثم النحر يوم أفاض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر
 عن رافع بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه فعله سلم و عليه هللا صلى النبي أن ويذكر بمنى الظھر فيصلي يرجع ثم النحر
  الحديث ھذا يريد هللا عبيد أنبأ وقال الرزاق عبد رفعه البخاري وقال الرزاق عبد

 عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9417
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي حج في جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو
 شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه الظھر بمكة فصلى تالبي إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض ثم

 إلى رجع الجمرة رمى حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الزھري شھاب بن عن بإسناده المراسيل في داود أبو وأخرج
 هللا رضي عباس وبن نھاع هللا رضي عائشة عن الزبير أبو وقال البخاري قال ذلك فوره من أفاض ثم حلق ثم فنحر المنحر
  الليل إلى الزيارة طواف يعني سلم و عليه هللا صلى النبي أخر عنه

 ثنا حازم أبو قال الحافظ العبدوي أحمد بن عمر حازم وأبو قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرناه - 9418
 ثنا حذيفة أبو ثنا العنبري معاذ بن معاذ بن المثنى بن سنالح ثنا إسماعيل بن الحسن بن محمد الحسن أبو أنبأ نصر أبو وقال
  الليل إلى النحر يوم الزيارة أخر سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عائشة عن الزبير أبي عن سفيان

 أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  9419
 الطواف أخر سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس وبن عائشة عن الزبير أبي عن سفيان ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا بكر
 سلمة أبي حديث في روينا وقد البخاري قاله نظر عائشة من سماعه وفي عباس بن من سمع الزبير وأبو الليل إلى النحر يوم
 عن يسار بن إسحاق بن محمد وروى النحر يوم فأفضنا سلم و عليه هللا صلى نبيال مع حججنا قالت عنھا هللا رضي عائشة أن
 رجع ثم الظھر صلى حين يومه آخر من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد
  منى إلى

 هللا صلى النبي أن  عنھا هللا رضي ائشةع عن محمد بن القاسم عن القاسم بن الرحمن عبد عن قيس بن عمر ورواه -  9420
 أبو أخبرناه ليال نسائه مع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وزار ظھيرة النحر يوم البيت فزاروا ألصحابه اذن سلم و عليه

  فذكره قيس بن عمر ثنا الواسطي منصور بن الحارث ثنا مكرم بن الحسن ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين
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 الملك عبد عن مسعر أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا الشيباني هللا عبد أبو أنبأ زكريا أبو وأخبرنا - 9421
  الليل من النحر يوم طواف طاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  طاوس عن ميسرة بن

 طاف سلم و عليه هللا صلى النبي أن  الزبير بن عروة ذھب ھذا وإلى مثله مجاھد عن جابر عن مسعر وأنبأ قال - 9422
  أعلم وهللا عائشة عن سلمة أبي وحديث جابر وحديث عمر بن عن نافع حديث الروايات ھذه وأصح ليال ناقته على

 حرب بن سليمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9423
 فبات منى من منزله أتى فإنه السالم عليه إبراھيم أما  قال عمرو بن هللا عبد عن مليكة أبي بن عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا
 به فبات جمع من منزله فأتى أفاض الشمس غربت إذا حتى فوقف عرفة من منزله أتى الشمس حاجب وطلع أصبح حتى بھا
 أمر وقد السالم عليه إبراھيم أبيكم ملة وتلك أفاض المسفرة صالة قدر انك إذا حتى وقف المعجلة صالة وقت كان إذا حتى
  يتبعه أن سلم و عليه هللا صلى نبيكم

 عبد عن مليكة أبي بن هللا عبد ثنا إبراھيم بن يزيد ثنا حرب بن سليمان ثنا يوسف ثنا الحسن أنبأ الحسن أبو وأخبرنا - 9424
 اتبع أن سلم و عليه هللا صلى نبيه إلى جل و عز هللا فأوحى المصبحة صالة إلى قفو ثم بنحوه الحديث فذكر  عمرو بن هللا
  المشركين من كان وما حنيفا إبراھيم ملة

 بن هللا عبد عن ليلى أبي بن حدثني سفيان ثنا كثير بن محمد ثنا يوسف ثنا الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو وأخبرنا - 9425
 والعصر الظھر بھا فصلى منى إلى السالم عليه بإبراھيم السالم عليه جبرائيل أفاض  قال عمرو بن هللا عبد عن مليكة أبي

 إلى به أتى ثم الشمس غابت حتى وقف ثم الصالتين بھا فصلى عرفات إلى منى من غدا ثم والصبح والعشاء والمغرب
 من أحد يصلي ما كأبطأ به وقف ثم نالمسلمي من أحد يصلي ما كأعجل الصبح يعني بھا صلى ثم فبات بھا فنزل المزدلفة
 حنيفا إبراھيم ملة اتبع أن سلم و عليه هللا صلى محمد إلى جل و عز هللا أوحى ثم وحلق وذبح فرمى منى إلى دفع ثم المسلمين

  المشركين من كان وما

 بن محمد حدثني قال معمر عن ثور بن محمد ثنا عبيد بن محمد ثنا يوسف ثنا الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو وأخبرنا - 9426
 ثم{  سلم و عليه هللا صلى لنبيه جل و عز هللا فقال البيت إلى به أفاض ثم حلق ثم نحوه بإسناده  ليلى أبي بن الرحمن عبد

 }  المشركين من كان وما حنيفا إبراھيم ملة اتبع أن إليك أوحينا

 أبي بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9427
 فأقام منى إلى به رجع ثم به فطاف البيت به أتى ثم زاد سلم و عليه هللا صلى النبي إلى مرفوعا ومعناه بإسناده  فذكره ليلى
 والموقوف المشركين من كان وما حنيفا إبراھيم ملة اتبع أن سلم و عليه هللا صلى محمد إلى تعالى هللا أوحى ثم األيام تلك فيھا

  أصوب

 بن هللا عبيد ثنا إبراھيم بن مكي ثنا الفضل بن الصمد عبد ثنا الصيرفي محمد بن بكر ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9428
 ثنا نعيم أبو ثنا يزالعز عبد بن علي ثنا الطبراني أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح زياد أبي

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال عنھا هللا رضي عائشة قالت يقول محمد بن القاسم سمعت قال زياد أبي بن هللا عبيد عن سفيان
 ورواه سفيان حديث لفظ جل و عز هللا ذكر إلقامة الجمار ورمي والمروة الصفا بين والسعي بالبيت الطواف جعل إنما  سلم
 بن هللا عبد ورواه أھابه ولكني يرفعه سمعته قد وقال يرفعه فلم هللا عبيد عن القطان يحيى ورواه يرفعه فلم سفيان نع قتيبة أبو
 عن عطاء عن المعلم حسين ورواه يرفعه فلم عائشة عن القاسم عن مليكة أبي بن ورواه فرفعاه هللا عبيد عن عاصم وأبو داود

  يرفعه فلم عائشة
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   القدوم طواف عقيب سعى قد كان إذا افبالطو التحلل باب

 ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن يعني إبراھيم بن أحمد أنبأ إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9429
 هللا صلى هللا رسول وطاف فيه قال الحديث فذكر  قال عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شھاب بن عن عقيل عن الليث
 قضى حين ركع ثم أطواف أربعة ومشى السبع من أطواف ثالثة خب ثم شيء كل أول الركن فاستلم مكة قدم حين سلم و عليه
 حرم شيء من يحلل لم ثم أطواف سبعة والمروة بالصفا وطاف الصفا فأتى فانصرف سلم ثم ركعتين المقام عند بالبيت طوافه
 هللا رسول فعل ما مثل وفعل منه حرم شيء كل من حل ثم بالبيت فطاف وأفاض لنحرا يوم ھديه ونحر حجه قضى حتى منه

 وجه من مسلم وأخرجه بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه الناس من الھدي فساق أھدى من سلم و عليه هللا صلى
  الليث عن آخر

 بن يعني جعفر حدثني الليث ثنا يحيى ثنا ملحان بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 9430
 هللا رسول مع حججنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة أن الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني قال األعرج الرحمن عبد عن ربيعة
 أھله من جلالر يريد ما منھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأراد صفية وحاضت النحر يوم فأفضنا سلم و عليه هللا صلى
 في البخاري رواه أخرجوھا قال النحر يوم أفاضت قد هللا رسول يا فقالوا ھي أحابستنا فقال حائض إنھا هللا رسول يا فقلت

  بكير بن يحيى عن الصحيح

 بكر بوأ أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا ح سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 9431
  قال شريك بن أسامة عن عالقة بن زياد عن الشيباني عن جرير ثنا قال شيبة أبي بن عثمان ثنا قاال داود أبو ثنا داسة بن

 أو شيئا وأخرت أطوف أن قبل سعيت هللا رسول يا قائل فمن يأتونه الناس فكان حاجا سلم و عليه هللا صلى النبي مع خرجت
 قال وھلك حرج الذي فذلك ظالم وھو مسلم رجل عرض اقترض رجل على إال حرج ال حرج ال لھم يقول فكان شيئا قدمت
 عقيب سعى رجل عن سأله فكأنه محفوظا كان فإن الشيباني عن جرير به تفرد غريب أطوف أن قبل سعيت اللفظ ھذا الشيخ
  أعلم وهللا حرج ال فقال اإلفاضة طواف قبل القدوم طواف

 عن الزناد أبي بن ثنا أويس أبي بن ثنا القاضي إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان أنبأ الرفاء الحسن أبو أخبرنا - 9432
 حين حرام فھو بالده إلى رجع حتى يفيض أن نسي من  يقولون كانوا المدينة أھل من قولھم إلى ينتھي الذين الفقھاء عن أبيه
  بدنة أھدى النساء أصاب فإن به فيطوف البيت إلى يرجع حتى يذكر

  منى ليالي من ليلة كل البيت زيارة باب

 البيت يزور كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي عباس بن عن حسان أبي عن يذكر الترجمة في البخاري قال
  منى أيام

 كتابا ھشام بن معاذ يناإل دفع قال عرعرة بن ثنا المعمري ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرناه -  9433
 عليه هللا صلى هللا نبي أن  عنه هللا رضي عباس بن عن حسان أبي عن قتادة عن فيه فكان قال يقرأه ولم أبي من سمعته وقال
 بن عن الجامع في الثوري وروى الشيخ قال عليه واطأه أحدا رأيت وما قال بمنى دام ما ليلة كل البيت يزور كان سلم و

  منى ليالي يعني ليلة كل يفيض كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن طاوس عن طاوس

   زمزم ماء ومن منھا والشرب الحاج سقاية باب

 عمار بن ھشام ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال الوراق بكر وأبو المقرئ عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9434
 و عليه هللا صلى النبي حج قصة في جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قاال شيبة أبي بن بكر وأبو
 على يسقون وھم المطلب عبد بني أتى ثم الظھر بمكة فصلى البيت إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض ثم  قال سلم
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 في مسلم رواه منه فشرب دلوا فناولوه معكم لنزعت سقايتكم على الناس يغلبكم أن فلوال المطلب عبد بني انزعوا فقال زمزم
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح

 خالد ثنا شاھين بن إسحاق ثنا الكريم عبد بن محمد بن أحمد حدثني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 9435
 اذھب فضل يا العباس فقال فاستسقى السقاية إلى جاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن خالد عن
 قال فيه أيديھم يجعلون إنھم هللا رسول يا قال اسقني فقال عندھا من بشراب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأت أمك إلى

 حتى لنزلت تغلبوا أن لوال قال ثم صالح عمل على فإنكم اعملوا فقال فيھا ويعملون يسقون وھم زمزم أتى ثم منه فشرب اسقني
  شاھين بن إسحاق عن الصحيح في البخاري رواه عاتقه إلى وأشار عاتقه يعني ھذه على الحبل أضع

 ثنا قالوا هللا عبد بن بكر وأبو الفقيه الوليد وأبو الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9436
 بن مع جالسا كنت  قال المزني هللا عبد بن بكر عن حميد ثنا زريع بن يزيد ثنا الضرير المنھال بن محمد ثنا سفيان بن الحسن
 من أم بكم حاجة أمن النبيذ تسقون وأنتم والعسل اللبن يسقون عمكم بني أرى لي ما فقال أعرابي فأتاه عنه هللا رضي عباس
 فأتيناه فاستسقى أسامة وخلفه راحلته على سلم و عليه هللا صلى النبي قدم بخل وال حاجة بنا ما  الحمد عباس بن فقال بخل
 عليه هللا صلى هللا رسول به أمر ما تغيير نريد فال فاصنعوا كذا وأجملتم أحسنتم وقال أسامة فضله وسقى فشرب نبيذ من بإناء
  منھال بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه سلم و

 عمرو أبو وأخبرنا ح الفزاري ثنا منيب بن الرحيم عبد ثنا أحمد بن حاجب أنبأ القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا -  9437
 عاصم عن معاوية بن مروان ثنا عمر أبي بن ثنا زياد بن أحمد أبو يوسف بن ھارون أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب
 عاصم قال قائم وھو فشرب زمزم من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سقيت  قال عنه هللا رضي عباس بن أن الشعبي عن

 البخاري رواه ناقة على إال كان ما وهللا عكرمة قال وقالوا الرحيم عبد رواية وفي بعير على إال يومئذ كان ما عكرمة فحلف
  الفزاري معاوية بن مروان عن محمد عن الصحيح في

 بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا اقإسح بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9438
 قلت جئت أين من عنه هللا رضي عباس بن لي قال  قال عباس البن جليس حدثني األسود بن عثمان ثنا الثقفي الوھاب عبد ثنا

 وتضلع ثالثا تنفس ثم هللا اسم اذكر ثم القبلة فاستقبل شربت إذا قال أشرب كيف قلت ينبغي كما شربت قال زمزم من شربت
  زمزم من يتضلعون ال أنھم المنافقين وبين بيننا ما آية قال سلم و عليه هللا صلى النبي فإن هللا فاحمد فرغت فإذا منھا

 ثنا الصباح بن محمد ثنا الحلواني يحيى بن أحمد ثنا الثقفي يعقوب بن أحمد سعيد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9439
 من شربت قال جئت أين من له فقال عباس بن إلى رجل جاء  قال مليكة أبي بن عن األسود بن عثمان نع زكريا بن إسماعيل
  مليكة أبي بن الرحمن عبد عن األسود بن عثمان عن السيناني موسى بن الفضل ورواه بنحوه فذكره زمزم

 بن مكي ثنا الفضل بن الصمد عبد ثنا يرفيالص حمدان بن محمد بن بكر أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9440
  بمثله فذكر رجل عباس بن إلي جاء  قال الرحمن عبد بن محمد عن األسود بن عثمان ثنا إبراھيم

 ثنا خالد بن ھدبة ثنا قاال موسى بن وعمران رجاء بن محمد ثنا يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9441
 أن إلى إسالمه قصة في بطوله الحديث فذكر  ذر أبو قال قال الصامت بن هللا عبد عن ھالل بن حميد ناث المغيرة بن سليمان
 صالته قضى فلما صلى ثم وصاحبه ھو بالبيت طاف ثم الحجر فاستلم وصاحبه ھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجاء قال
 كنت متى فقال قال الحديث فذكر هللا ورحمة وعليك فقال إلسالما بتحية حياه من أول وكنت فأتيته عنه هللا رضي ذر أبو قال
 عكن تكسر حتى فسمنت زمزم ماء إال طعام لي كان ما قلت يطعمك كان فمن قال ويوم ليلة ثالثين منذ ھھنا كنت قد قلت ھھنا
 رواه سقم وشفاء طعم مطعا إنھا مباركة إنھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال جوع سخفة كبدي على وجدت وما بطني
  خالد بن ھداب عن الصحيح في مسلم
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 بن سعيد ثنا قاال المروزي حاتم بن وأحمد الباغندي ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9442
 تفرد له شرب لما زمزم ماء  مسل و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبي عن المؤمل بن هللا عبد ثنا سليمان

  المؤمل بن هللا عبد به

   الشمس زالت إذا يوم كل بھا والرمي التشريق أيام منى إلى الرجوع باب

 بن أحمد ثنا الدمشقي عمرو بن الرحمن عبد زرعة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9443
 صلى هللا رسول أفاض  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن إسحاق بن محمد ثنا الوھبي خالد
 كل الشمس زالت إذا الجمرة يرمي التشريق أيام ليالي بمنى فمكث رجع ثم الظھر صلى حين يومه آخر من سلم و عليه هللا

  عندھا يقف وال الثالثة يرمي ثم ويتضرع القيام فيطيل الثانية وعند األولى عند ويقف حصاة كل مع يكبر حصيات بسبع جمرة

 محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9444
 التي الجمرة رمى إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  الزھري عن يونس أنبأ عمر بن عثمان أنبأ الصغاني إسحاق بن
 وكان يدعو يديه رافعا البيت مستقبل فوقف أمامھا تقدم ثم بحصاة رمى كلما يكبر حصيات بسبع رماھا منى مسجد المسجد تلي
 فيقف الوادي يلي مما اليسار ذات وينحدر بحصاة رمى كلما يكبر حصيات بسبع فيرميھا الثانية الجمرة يأتي ثم الوقوف يطيل

 وال ينصرف ثم بحصاة رمى كلما يكبر حصيات بسبع فيرميھا العقبة عند التي الجمرة يأتي ثم يدعو يديه رافعا لقبلةا مستقبل
 وكان قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن الحديث ھذا بمثل يحدث هللا عبد بن سالم سمعت الزھري قال عندھا يقف
  عمر بن عثمان ثنا يحيى بن إنه يقال محمد وقال فقال الصحيح في البخاري أخرجه يفعله عمر بن

 بن محمد أنبأ خنب بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ المؤذن الخالق عبد بن علي بن الخالق عبد القاسم أبو وأخبرنا - 9445
 عن يزيد نب يونس عن بالل بن سليمان حدثني أويس أبي بن بكر أبو حدثني بالل بن سليمان بن أيوب ثنا الترمذي إسماعيل

 حتى يتقدم ثم حصاة كل أثر على يكبر حصيات بسبع الدنيا الجمرة يرمي كان هللا عبد أن  هللا عبد بن سالم حدثه أنه شھاب بن
 القبلة مستقبل فيقوم فيسھل الشمال ذات فيأخذ كذلك الوسطى يرمي ثم يديه ويرفع فيدعو طويال قياما القبلة مستقبل فيقوم يسھل
 هللا صلى هللا رسول رأيت ھكذا ويقول يقف فال الوادي بطن من العقبة ذات الجمرة يرمي ثم يديه ويرفع دعوفي طويال قياما
  أويس أبي بن بكر أبي أخيه عن أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري رواه يفعل سلم و عليه

 وبرة عن مسعر ثنا نعيم أبو ثنا سليمان بن محمد أنبأ هالفقي إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9446
 فإذا نتحين كنا فقال المسألة عليه فأعدت قال فارمه امامك رمى إذا قال الجمار أرمي متى عمر بن سألت  قال الرحمن عبد بن

  نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه رمينا الشمس زالت

 أبي بن سعيد وأبو قراءة القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو إمالءا األصبھاني فيوس بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  9447
 أبي عن جريج بن أنبأ عمر بن عثمان ثنا البزاز مكرم بن الحسن ثنا يوسف بن يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو
 بعد يرم لم ثم ضحى يوم أول الجمرة رمى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن الزبير
  جريج بن عن أوجه من الصحيح في مسلم أخرجه الشمس زالت حتى ذلك

 بن هللا عبد أن نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 9448
 الجمرتين عند يقف كان عمر بن هللا عبد أن نافع وعن الشمس تزول حتى ثالثال األيام في الجمار يرمي ال  يقول كان عمر

 كان عمر بن هللا عبد أن نافع وعن العقبة جمرة عند يقف ال هللا ويدعو ويحمده ويسبحه هللا ويكبر طويال وقوفا فيقف األوليين
  بحصاة رمى كلما الجمار رمي عند يكبر

 بن إسماعيل عن المحاربي ثنا األحمسي إسماعيل بن محمد ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أأنب الفقيه طاھر أبو وأخبرنا -  9449
 مجلز أبي عن وروينا البقرة سورة قرأت شئت لو ما نحو يسارھا عن الجمرة رمى حين عمر بن قام قال وبرة عن خالد أبي
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 عن وروينا المئين من سورة قراءة بقدر يقوم كان أنه عباس بن وعن يوسف سورة قراءة قدر وكان قال عمر بن قيام حزر في
 رمي في مرفوعا مسعود بن عن وروينا رماھما إذا الجمرتين في يعلو كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  رباح أبي بن عطاء
  النھار يميل حتى الجمرة ترمي ال قال أنه عنه تعالى هللا رضي عمر عن وروينا الوادي بطن من العقبة جمرة

  رمى ما عدد في شك من باب

 ثنا سلمة بن حماد ثنا شيبان ثنا الحنائي محمد بن يحيى ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 9450
 الرجل ذاك ائت قال سبعا أو ستا رميت أدر ولم الجمرة رميت إني فقال عمر بن سأل رجال أن  مجلز أبي عن التيمي سليمان
 أحسن أو صدق فقال بذلك فأخبره فجاء الصالة ألعدت صالتي في فعلت لو أنا أما فقال فسأله فذھب عنه هللا رضي عليا يريد
 كتاب في مضى وقد رميه في المشكوك يعيد الرمي في كذلك فعله في المشكوك ألعدت أعلم وهللا أراد وكأنه الشيخ قال

  التوفيق وبا اليقين على البناء في سلم و عليه هللا صلى النبي عن وغيره سعيد أبي حديث الصالة

 بن سفيان ثنا الفريابي ثنا مريم أبي بن محمد بن هللا عبد ثنا المصري الحسن أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 9451
 الرحمن بدع أبو فقال لمجاھد ذلك فذكرت قال لقمة يطعم قال حصاة ترك رجل عن طاوس سئل  قال نجيح أبي بن عن عيينة
 يقول من ومنا بست رميت يقول من فمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حجة في رجعنا مالك بن سعد قال سعد قول يسمع لم

  بعض على بعضنا ذاك يعب فلم بسبع رميت

  يمسي حتى وقته عن الرمي تأخير باب

 البزمھراني شعيب بن محمد بن هللا عبد محمد أبو بأأن هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا - 9452
 سأل قال أنه عباس بن عن عكرمة عن الحذاء خالد عن طھمان بن إبراھيم حدثني أبي حدثني هللا عبد بن حفص بن أحمد ثنا

 حرج ال قال أمسيت ما بعد رميت إني فقال حرج ال فقال أذبح أن قبل حلقت إني  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجل
 وغيره زريع بن يزيد حديث من البخاري أخرجه الكفارة من بشيء يأمر ولم حرج ال قال إال يومئذ شيء عن سئل علمته فما
  الحذاء خالد عن

 ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا -  9453
  عمر بن هللا عبد امرأة عبيد أبي بنت لصفية أخ ابنة عن أبيه عن عمر بن هللا عبد مولى نافع بن بكر أبي عن مالك ثنا يربك بن
 ترميا أن عمر بن هللا عبد فأمرھما النحر يوم من الشمس غربت أن بعد منى أتتا حتى وصفية ھي فتخلفت بالمزدلفة نفست أنھا

  شيئا عليھما ير ولم قدمتا حين الجمرة

 ثنا سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9454
 فال الليل إلى الجمار رمي قال أو الجمار أيام نسي من  قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن مھدي بن الرحمن عبد

 إلى النحر يوم الجمرة رمي نسيت إذا عمر بن قال قال نافع عن رجل عن الثوري ورواه الغد نم الشمس تزول حتى يرمي
 األول ارم ثم الشمس زوال عند الغد من يكون حتى ترمه فال الليل حتى الجمار فنسيت الغد من كان وإذا بالليل فارمھا الليل

  فاألول

  بمنى البيتوتة وترك األول النفر يوم إلى نحرال يوم من الغد رمي تأخير في اإلبل لرعاء الرخصة باب

 عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  9455
 بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا ح أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا

 عدي بن عاصم بن البداح أبا أن أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم
 بعد ومن الغد يرمون ثم النحر يوم يرمون البيتوتة في اإلبل لرعاء أرخص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أبيه عن أخبره
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 صلى هللا رسول عن أخبره عدي بن عاصم أبيه عن أخبره البداح أبا أن وھب بن رواية وفي النفر يوم مونير ثم ليومين الغد
  بنحوه فذكره أرخص أنه سلم و عليه هللا

 ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن محمد بن الحسين بن محمد الحسين أبو وأخبرنا -  9456
 عن البداح أبي عن أبيه عن بكر أبي بن محمد ثنا جريج بن أنبأ زائدة أبي بن أنبأ الخليل بن إسماعيل ثنا سفيان بن يعقوب
  الغد يرموا ثم وليلة يوما يدعوا ثم النحر يوم فيرموا يتعاقبوا أن للرعاء رخص سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عدي بن عاصم

 عن ومحمد بكر أبي بن هللا عبد عن سفيان ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا بكر بن دمحم أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 9457
 قال ھكذا يوما ويدعوا يوما يرموا أن للرعاء رخص سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن عدي بن البداح أبي عن أبيھما
  عدي بن عاصم وأبوه جده إلى البداح باأ نسبا وكأنھما بكر أبي بن هللا عبد عن القاسم بن روح قاله وكذلك عيينة بن

  شاءوا إن ليال ويرموا نھارا يدعوا أن في الرخصة باب

 محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 9458
 رخص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  رباح أبي بن اءعط عن جريج بن أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن

  بالليل الجمار يرموا أن اإلبل لرعاء

 أبي بن عطاء عن قيس بن عمر أخبرني وھب بن أنبأ محمد أنبأ العباس أبو ثنا قاال زكريا وأبو بكر أبو وأخبرنا - 9459
  بالنھار ويرعي بالليل يرمي الراعي  لمس و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عباس بن سمعت قال رباح

 عبد بن سلمة أبي عن إبراھيم بن محمد عن غزية بن عمارة عن أيوب بن يحيى أخبرني وھب بن أنبأ اإلسناد وبھذا -  9460
  مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن الرحمن

 ثنا حماد بن األعلى عبد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9461
  بالليل يرموا أن للرعاء رخص سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن خالد بن مسلم

  التشريق أيام أوسط بمنى اإلمام خطبة باب

 نافع بن إبراھيم عن المبارك بن ثنا العالء بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 9462
 التشريق أيام أوسط بين يخطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأينا  قاال بكر بني من رجلين عن أبيه عن نجيح أبي بن عن

  بمنى خطب التي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبة وھي راحلته عند ونحن

 عمر نصر أبو وأخبرنا ح هللا عبد بن إبراھيم مسلم أبو ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن دأحم بن علي أخبرنا - 9463
 البصري هللا عبد بن إبراھيم مسلم أبو أنبأ السلمي نجيد بن إسماعيل عمرو أبو أنبأ النعماني قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن
 سمعت قالت الجاھلية في بيت ربة وكانت نبھان بنت سراء حدثتني يالغنو حصن بن الرحمن عبد بن ربيعة عن عاصم أبو ثنا

 قالوا الرؤوس يوم يدعون الذي اليوم وھو قال ھذا يوم أي تدرون ھل الوداع حجة في  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 إني قال ثم الحرام المشعر ھذا قال مأعل ورسوله هللا قالوا ھذا بلد أي تدرون ھل التشريق أيام أوسط ھذا قال أعلم ورسوله هللا
 تلقوا حتى ھذا بلدكم في ھذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم وإن أال ھذا بعد ألقاكم ال لعلي أدري ال

 و عليه هللا لىص مات حتى قليال إال يلبث لم المدينة قدمنا فلما بلغت ھل أال أقصاكم أدناكم فليبلغ أال أعمالكم عن فيسألكم ربكم
  الرؤوس يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا قالت وقال اإلسناد بھذا عاصم أبي عن بشار بن محمد رواه سلم

 أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المقرئ حامد أبي بن الرحمن عبد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9464
 بن عن يسار بن صدقة أخبرني الربذي عبيدة بن موسى أخبرني الحباب بن زيد ثنا العطار يزيد نب إسحاق بن الحسن علي
 أيام وسط في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على والفتح هللا نصر جاء إذا السورة ھذه أنزلت  قال عنھما هللا رضي عمر
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 فذكر الناس أيھا يا فقال الناس واجتمع بالعقبة فوقف فركب له فرحلت القصواء براحلته فأمر الوداع أنه وعرف التشريق
  خطبته في الحديث

  النحر يوم بعد يومين في تعجل من باب

 بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا قوھيار بن محمد بن العباس الفضل أبو أنبأ هللا رحمه الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  9465
 بعرفات واقفا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال الديلي يعمر بن الرحمن عبد عن عطاء بن بكير عن سفيان ثنا عبيد
 أيام ثالثة منى أيام الحج أدرك فقد الصبح صالة قبل أدرك من عرفة يوم الحج فقال الحج عن فسألوه نجد أھل من أناس فأقبل

  عليه إثم فال تأخر ومن عليه إثم فال يومين في تعجل فمن التشريق

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9466
 تعجل فمن{  قوله في  عباس بن عن الضحاك ثنا الرؤاسي الرحمن عبد بن قدامة ثنا زياد بن الواحد عبد عن ھالل بن حبان
  له غفر أيام ثالثة إلى تأخر ومن له غفر يومين في تعجل من قال}  عليه مإث فال تأخر ومن عليه إثم فال يومين في

 فمن  عنھما هللا رضي عمر بن عن الحسن عن زيد بن علي عن سلمة بن حماد عن ھالل بن حبان وحدثنا قال - 9467
  له غفر قال أو له مغفورا رجع قال عليه إثم فال يومين في تعجل

  الزوال بعد الثالث يوم الجمار يرمي حتى أقام بمنى األول نفرال يوم الشمس له غربت من باب

 بكير بن يحيى ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا - 9468
 حتى ينفرن فال التشريق يامأ أوسط من بمنى وھو الشمس عليه غربت من  يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك ثنا

 معناه فذكر عنه هللا رضي عمر قال قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن الثوري ورواه الغد من الجمار يرمي
 زيد بن وجابر الحسن قول وھو ضعيف ورفعه مرفوعا عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن المبارك بن عن ذلك وروي

  والنخعي

 عبد عن طلحة ثنا عبيد بن محمد ثنا محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9469
 بن طلحة والصدر الرمي حل فقد اآلخر النفر يوم من النھار انتفح إذا  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن مليكة أبي بن هللا

  ضعيف المكي عمرو

   منى أيام يذھب حتى الرمي من شيئا ترك من باب

 بن أيوب عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا -  9470
 قال أدري ال مالك قال دما فليھرق تركه أو شيئا نسكه من نسي من  قال عباس بن هللا عبد أن جبير بن سعيد عن تميمة أبي
 جميعا ھما قال كأنه دما له فليھرق نسكه من شيئا نسي أو ترك من أيوب عن الثوري رواه وكذلك الشيخ الق نسي أم ترك

  يجزيه واحد فدم التشريق أيام يذھب حتى كلھا الجمار أو واحدة جمرة نسي من قال أنه رباح أبي بن عطاء عن وروينا

  منى ليالي بمكة البيتوتة في رخصة ال باب

 جريج بن عن يحيى ثنا الباھلي خالد بن بكر أبو ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي بوأ أخبرنا -  9471
 إنا قال  عمر بن يسأل فروخ بن الرحمن عبد سمع أنه الشك يعني يحيى من ھذا بكر أبو قال حريز أبو أو حريز أخبرني قال
 قد قال أو فبات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أما فقال المال على فيبيت ةمك أحدنا فيأتي الناس بأموال نتبايع قال أو نبتاع
  وظل بمنى بات
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 قال قال أنه نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا -  9472
  العقبة وراء من منى ليالي الحاج من أحد تنيبي ال  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال عمر بن هللا عبد

  منى ليالي بمكة المبيت في السقاية ألھل الرخصة باب

 ثنا الحميدي ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  9473
 يحيى بن محمد بن يحيى ثنا إمالء يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح هللا عبيد عن عياض بن أنس
 هللا رضي المطلب عبد بن العباس أن عمر بن عن نافع عن هللا عبيد ثنا قاال نمير وبن أسامة أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا
 أبي عن الصحيح في مسلم رواه له فأذن سقايته لأج من منى ليالي بمكة يبيت أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استأذن  عنه
 بن أنس يعني ضمرة وأبو أسامة أبو وتابعه قال أبيه عن نمير بن هللا عبد بن محمد عن البخاري ورواه شيبة أبي بن بكر

  وغيرھما عياض

 بن للعباس رخص مسل و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن يونس بن عيسى ورواه - 9474
 ثنا سھل بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه سقايته أجل من منى ليالي بمكة يبيت أن المطلب عبد

 ورواه عيسى عن ميمون بن عبيد بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه فذكره يونس بن عيسى أنبأ إبراھيم بن إسحاق
  يمإبراھ بن إسحاق عن مسلم

   الرمي بدء في جاء ما باب

 ثنا القرشي أنس بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو ثنا ھانئ بن صالح بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9475
 تىأ لما  قال رفعه عباس بن عن الجعد أبي بن سالم عن هللا عبيد بن الحسن ثنا طھمان بن إبراھيم حدثني هللا عبد بن حفص
 ثم األرض في ساخ حتى حصيات بسبع فرماه العقبة جمرة عند الشيطان له عرض المناسك السالم عليه هللا خليل إبراھيم
 حصيات بسبع فرماه الثالثة الجمرة في له عرض ثم األرض في ساخ حتى حصيات بسبع فرماه الثانية الجمرة عند له عرض
  تتبعون أبيكم وملة ترجمون الشيطان عنه ىتعال هللا رضي عباس بن قال األرض في ساخ حتى

 العباس أبو وأخبرنا ح الجبار عبد بن الفضل ثنا المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9476
 عن السائب بن طاءع عن حمزة أبو ثنا شقيق بن الحسن بن علي ثنا قاال الغزال علي بن هللا عبد ثنا السياري القاسم بن القاسم
 فانفرج المناسك ليريه به فذھب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى السالم عليه جبريل جاء  قال عباس بن عن جبير بن سعيد
 بسبع فرماه الجمرة عند سلم و عليه هللا صلى للنبي الشيطان فنبغ عرفات أراه ثم جمعا أراه ثم الجمار فأراه منى فدخل ثبير له

 حصيات بسبع فرماه العقبة جمرة في له نبغ ثم ساخ حتى حصيات بسبع فرماه الثانية الجمرة في له نبغ ثم ساخ تىح حصيات
  السائب بن عطاء ھكذا به تفرد حمزة أبي عن عثمان بن عبدان عن روي وكذلك فذھب ساخ حتى

 سلمة بن حماد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن نسيو ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا -  9477
 بعير على طاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  قومك يزعم عباس البن قلت قال الطفيل أبي عن الغنوي عاصم أبي عن

 هللا صلى هللا رسول إن بسنة وليس بعير على طاف صدقوا قال وكذبوا صدقوا ما قلت وكذبوا صدقوا قال سنة وإنه بالبيت
 رسول أن يزعمون قلت أيديھم تناله وال كالمه يسمعوا حتى البعير على فطاف يدفع وال عنه الناس يصرف ال كان سلم و عليه
 وكذبوا رمل قد صدقوا قال وكذبوا صدقوا ما قلت وكذبوا صدقوا قال سنة ذلك وأن بالبيت رمل قد سلم و عليه هللا صلى هللا

 على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالحوا فلما النغف موت يموتوا حتى وأصحابه دامحم دعوا قالت قريشا إن بسنة ليست
 قعيقعان قبل من والمشركون وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقدم أيام ثالثة بمكة فيقيموا المقبل العام من يجيئوا أن
 ذلك وإن والمروة الصفا بين سعى قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن قومك ويزعم قلت بسنة وليس ارملوا ألصحابه قال
 ثم السالم عليه إبراھيم فسبقه فسابقه المسعى عند شيطان له عرض المناسك أري لما السالم عليه إبراھيم إن صدقوا قال سنة

 الشيطان يعني له عرضف العقبة جمرة إلى انتھى ثم ھذا الناس مناخ له فقال منى به أتى حتى السالم عليه جبرائيل به انطلق
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 أتدري عباس بن قال عرفة ھذه فقال عرفة به أتى ثم الحرام المشعر ھذا فقال جمعا به أتى ثم ذھب حتى حصيات بسبع فرماه
 كانت وكيف قلت التلبية كانت كيف أتدري عباس بن قال أعرفت له قال السالم عليه جبرائيل ألن قال ال قال عرفة سميت لم

 في فأذن القرى له ورفعت رؤوسھا فخفضت الجبال أمرت بالحج الناس في يؤذن أن أمر لما السالم عليه براھيمإ إن قال التلبية
  بالحج الناس

 وھو حماد ثنا عائشة بن ثنا العمي الحسن بن يحيى بن محمد أنبأ مطر بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا -  9478
 عرض ثم قوله عند وزاد بعير على والمروة الصفا بين طاف قال أنه إال بنحوه الحديث فذكر  الغنوي عاصم أبو ثنا سلمة بن
 إنه أبت يا فقال أبيض قميص إسماعيل وعلى للجبين تله ثم ذھب حتى حصيات بسبع فرماه الوسطى الجمرة عند شيطان له

 فالتفت قال المحسنين نجزي كذلك إنا لرؤياا صدقت قد إبراھيم يا أن خلفه من فنودي ليخلعه فعالجه فيه تكفنني ثوب بي ليس
 جبرائيل به ذھب فلما الكباش من الضرب ذلك نتبع رأيتنا فلقد عباس بن قال فذبحه أبيض أعين أقرن بكبش ھو فإذا إبراھيم
 بن قال بنحوه الحديث باقي ذكر ثم ذھب حتى حصيات بسبع فرماه الشيطان له فعرض القصوى الجمرة إلى السالم عليه
  الشاة مناخر في تكون ديدان النغف ئشةعا

  حاجة غير من الحرم وإدخاله الحج أيام في السالح حمل كراھية باب

 عبد أبو وأخبرنا ح نعيم أبو ثنا علي بن محمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  9479
 سعيد أبيه عن سعيد بن إسحاق ثنا قاال النضر أبو ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا له واللفظ الحافظ هللا
 من قال صالحا أجدني قال تجدك كيف له فقال عنده وأنا يعوده عنھما تعالى هللا رضي عمر بن هللا عبد على الحجاج دخل  قال

 نفروا الناس أن وذلك لعاقبناه عرفناه لو قال نيهيع فيه حمله يحل ال يوم في السالح بحمل أمر من أصابھا قال رجلك أصاب
 نعيم أبي حديث منھا مات حتى فيھا فأمر عمر بن قدم ظھر فضرب حربته عارضا الحجاج أحراس من ورجل النفر عشية

  سعيد بن إسحاق عن يعقوب بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه النضر أبي حديث وھذا مختصر

 ح العالء بن محمد ثنا الكوفي الدھقان بشر بن الحسين بن علي ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ ألديبا عمرو أبو أخبرنا - 9480
 عن سوقة بن محمد عن المحاربي ثنا قاال طريف بن محمد ثنا مطين ثنا السراج الحسن أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا
 بالركاب قدمه أخمص فلزقت قدمه أخمص في الرمح سنان أصابه حين عنه هللا رضي عمر بن مع كنت  قال جبير بن سعيد
 قال وكيف قال أصبتني أنت عمر بن فقال أصابك من نعلم لو فقال يعوده فأتاه الحجاج ذلك فبلغ بمنى وذلك فنزعھا فنزل
 عن حيحالص في البخاري رواه الحرم يدخل ال السالح وكان الحرم السالح وأدخلت فيه يحمل يكن لم يوم في السالح حملت
  المحاربي محمد بن الرحمن عبد عن يحيى بن زكريا السكين أبي

 الحسن ثنا شبيب بن سلمة ثنا الصيدالني محمد بن إبراھيم ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9481
 يحل ال  يقول سلم و عليه هللا لىص النبي سمعت قال عنه هللا رضي جابر عن الزبير أبي عن معقل ثنا أعين بن محمد بن

  السالح بمكة يحمل أن ألحدكم

 بمثله  فذكره الصيدالني محمد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 9482
  شبيب بن سلمة عن الصحيح في مسلم رواه

  الصبي حج باب

 بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9483
 فلما قفل سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي عباس بن عن عباس بن مولى كريب عن عقبة بن إبراھيم عن عيينة
 هللا رسول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال القوم فمن مونالمسل فقالوا القوم من وقال عليھم فسلم ركبا لقي بالروحاء كان
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 بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه أجر ولك نعم قال حج ألھذا هللا رسول يا فقالت محفة من لھا صبيا امرأة إليه فرفعت
  عيينة بن سفيان عن وغيره شيبة أبي

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس بوأ ثنا إمالءا يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 9484
 مر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي عباس بن عن عباس بن مولى كريب عن عقبة بن إبراھيم عن مالك
 نعم فقال حج ألھذا فقالت امعھ كان صبي بعضد فأخذت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ھذا لھا فقيل محفتھا في وھي بامرأة
 القديم كتاب في الزعفراني ورواه مالك عن مصعب أبي عن روي وكذلك موصوال الشافعي عن الربيع رواه ھكذا أجر ولك
 سعيد بن يحيى رواه وكذلك منقطعا مالك عن وغيره بكير بن يحيى رواه وكذلك فيه عباس بن ذكر دون منقطعا الشافعي عن

  موصوال سفيان عن نعيم أبو ورواه منقطعا عقبة بن إبراھيم عن الثوري سفيان عن مھدي بن الرحمن وعبد القطان

 بن إبراھيم عن سفيان ثنا نعيم أبو ثنا حرب بن غالب بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 9485
 هللا رسول يا فقالت مكة طريق في ترضعه محفة في الھ ابنا امرأة رفعت  قال عنه هللا رضي عباس بن عن كريب عن عقبة
  قال كما أو أجر ولك نعم قال حج ألھذا

 الرحمن عبد أبو وحدثنا ح العزيز عبد بن علي ثنا أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا - 9486
 بن إبراھيم عن سفيان ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن بن محمد بن محمد الحسن أبو أنبأ إمالء السلمي
 هللا صلى هللا رسول قال حج ألھذا فقالت صبيا سلم و عليه هللا صلى النبي إلى امرأة رفعت قال  عباس بن عن كريب عن عقبة
  أجر ولك نعم سلم و عليه

 أبي بن يعقوب ثنا يزيد بن يوسف أنبأ المصري دمحم بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 9487
 هللا رسول بينما  قال عنه هللا رضي عباس بن عن عباس بن مولى كريب عن أبيه عن عقبة بن إبراھيم بن إسماعيل ثنا عباد
 هللا لرسو يا حج ألھذا فقالت فرفعته صبي بعضد وأخذت لھا محفة في امرأة كلمته مكة بطريق يسير سلم و عليه هللا صلى
  أجر ولك حج له قال

 بن محمد ثنا بمكة الزھري القاضي يحيى بن الرحمن عبد محمد أبو ثنا إمالءا يوسف بن هللا عبد محمد أبو وحدثنا - 9488
 هللا رسول مر  قال عباس بن عن كريب عن عقبة بن إبراھيم عن سلمة أبي بن العزيز عبد ثنا نعيم أبو ثنا أسباط بن عبيد
 أبو وأخبرنا أجر ولك نعم قال حج ألھذا هللا رسول يا فقالت صبي ومعھا محفتھا في وھي امرأة على سلم و ليهع هللا صلى
 كريب عن عقبة بن محمد عن سفيان ثنا كثير بن ثنا المثنى بن معاذ ثنا اللخمي أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن الحسن
  أجر ولك نعم قال حج ألھذا هللا رسول يا فقالت ةمحف من لھا صبيا امرأة رفعت قال عباس بن عن

 ثنا الحضرمي ثنا سليمان وحدثنا قال مھدي وبن سعيد بن يحيى ثنا المديني بن علي ثنا معاذ ثنا سليمان وحدثنا قال - 9489
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن كريب عن عقبة بن محمد عن سفيان عن كلھم أسامة أبو ثنا شيبة أبي بن عثمان
  أسامة أبي عن كريب أبي وعن مھدي بن الرحمن عبد عن مثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه محفة من فيه ليس مثله

 بن محمد عن معاوية أبو ثنا األحمسي إسماعيل بن محمد ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 9490
 فقالت حجته في سلم و عليه هللا صلى النبي إلى لھا صبيا امرأة رفعت  قال هللا عبد بن جابر عن رالمنكد بن محمد عن سوقة
  أجر ولك نعم قال حج ألھذا هللا رسول يا

 بن القاسم ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا الفريابي ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 9491
 وثلث مد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على الصاع كان  السائب لي قال قال الرحمن عبد بن يعني الجعيد نع مالك
  غالم وأنا سلم و عليه هللا صلى النبي ثقل في بي وحج السائب فقال العزيز عبد بن عمر زمن في فيه فزيد اليوم مدكم
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 عن يوسف بن محمد ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا المكي عباد بن محمد ثنا يعلى أبو ثنا بكر أبو أنبأ عمرو أبو وأخبرنا - 9492
 في البخاري رواه سنين سبع بن وأنا الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع بي حج  قال يزيد بن السائب
  يلإسماع بن حاتم عن يونس بن الرحمن عبد وعن مالك بن القاسم عن زرارة بن عمرو عن الصحيح

 ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9493
 في أو الثقل في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني  قال يحدث عباس بن سمعت قال يزيد أبي بن هللا عبيد ثنا زيد بن حماد

  زيد بن حماد عن نعمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه الناس يأتينا أن قبل ميناور فصلينا بليل جمع من الضعفة

 الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9494
 و عليه هللا صلى النبي مع خرجنا  قال جابر عن الزبير أبي عن أشعث عن العوام بن عباد ثنا الھدادي هللا عبد بن يحيى ثنا
  الولدان عن وأھللنا بالحج فلبينا الحليفة ذا أتينا حتى والولدان النساء ومعنا سلم

 السراج إبراھيم بن محمد ثنا السختياني جعفر بن محمد أنبأ المھراني إبراھيم بن محمد بن أحمد سھل أبو وأخبرنا - 9495
 هللا صلى هللا رسول مع حججنا  قال جابر عن الزبير أبي عن أيمن عن نمير بن هللا عبد ثنا الناقد بكير بن مدمح بن عمرو ثنا

  عنھم ورمينا الصبيان عن فلبينا والصبيان النساء ومعنا سلم و عليه

 األسود أبي بن منصور ثنا سعدويه ثنا نصر بن الصقر بن علي ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا -  9496
  نابل بن أيمن ذكره الذي اللفظ بھذا  فذكره جابر عن الزبير أبي عن أشعث عن

 مطرف عن سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا يوسف بن ھارون أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا -  9497
 قال فتقولوا تذھبوا وال تقولون ما واسمعوني لكم أقول ما مني ااسمعو الناس أيھا يا  يقول عباس بن سمعت قال السفر أبي عن
 فيلقي يحلف كان الجاھلية في الرجل فإن الحطيم تقولوا وال الحجر وراء من فليطف بالبيت طاف من عباس بن قال عباس بن

 حج عبد وأيما أخرى حجة فعليه بلغ فإذا صغيرا دام ما عنه حجته قضت فقد أھله به حج صبي وأيما قوسه أو نعله أو سوطه
 عن محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه أخرى حجة فعليه عتق فإذا عبدا دام ما حجته عنه قضت فقد أھله به

 الصبي حج في ومرفوعا موقوفا عباس بن عن ظبيان أبي حديث مضى فيما روينا وقد بتمامه الحديث يسق لم أنه إال سفيان
  وغيره

 عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  9498
  بشاة عنه يفدى أن عنه هللا رضي عباس بن فأمر مكة حمام من حمامة قتل قريش من غالما أن  عطاء عن دينار بن عمرو

  فيه والصالة البيت دخول باب

 وعشرين خمس سنة الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 9499
 هللا صلى هللا رسول دخل  قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد أنبأ الرزاق عبد ثنا الذھلي يحيى بن محمد ثنا وثالثمائة

 فدخل ففتح به فجاء بالمفتاح طلحة بن بعثمان فدعا الكعبة ءبفنا أناخ حتى زيد بن ألسامة ناقة على مكة فتح يوم سلم و عليه
 الناس فبادرت هللا عبد قال فتحوه ثم مليا الباب عليھم فأجافوا طلحة بن وعثمان وبالل وأسامة سلم و عليه هللا صلى النبي

 كم أسأله أن ونسيت قال دمينالمق العمودين بين قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى أين فقلت الباب على بالال فوجدت
  عمر بن هللا عبيد عن أوجه من الصحيح في مسلم أخرجه صلى

 على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9500
 على قرأ فيما القعنبي ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا يهالفق النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح أنس بن مالك
 طلحة بن وعثمان زيد بن وأسامة ھو الكعبة دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك

 و عليه هللا صلى هللا رسول صنع ماذا خرج حين بالال فسألت عمر بن هللا عبد قال فيھا ومكث عليه فأغلقھا وبالل الحجبي
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 لفظ صلى ثم أعمدة ستة على يومئذ البيت وكان وراءه أعمدة وثالثة يمينه عن وعمودين يساره عن عمودا جعل فقال سلم
 أنه إال يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن وغيره أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري رواه القعنبي حديث
 عن وعمودا يمينه عن عمودا آخر موضع في وقال الموضعين أحد في مالك عن الشافعي قاله كوكذل يساره عن عمودين قال

 مالك عن بكير بن ويحيى أويس أبي بن ورواه مالك عن القعنبي عن داود وأبو مالك عن يوسف بن هللا عبد قاله وكذلك يساره
  الصحيح وھو يساره عن وعمودا يمينه عن عمودين مالك عن مھدي بن الرحمن عبد قاله وكذلك روينا كما

 الطالقاني إسماعيل بن إسحاق ثنا البغوي محمد بن هللا عبد أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 9501
 صلى أين بالال سأل  أنه عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى ثنا إسماعيل بن حاتم ثنا قال ومائتين وعشرين خمس سنة

 مشى البيت دخل إذا عمر بن وكان صلى كم يسأله ولم صلى حيث بالل فأراه الكعبة في يعني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 الذي المكان يتوخى صلى ثم أذرع ثالثة من قريبا الجدار وبين بينه يكون حتى مشى ثم ظھره قبل الباب وجعل وجھه قبل

 عن المبارك بن عن محمد بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه فيه لىص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن بالل أخبره
  عقبة بن موسى

 وقال قال الليث حدثني بكير بن يحيى ثنا إبراھيم بن أحمد أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9502
 فردف راحلته على مكة أعلى من الفتح يوم أقبل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد عن نافع أخبرني يزيد بن يونس
 ودخل ففتح البيت بمفتاح يأتي أن فأمره المسجد في أناخ حتى الحجبة من طلحة بن عثمان ومعه بالل ومعه زيد بن أسامة
 بن هللا عبد انفك الناس فاستبق خرج ثم طويال نھارا فيھا فمكث وعثمان وبالل أسامة ومعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 الذي المكان إلى له فأشار سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى أين فسأله قائما الباب وراء بالال فوجد دخل من أول عمر
  الليث وقال فقال الصحيح في البخاري أخرجه سجدة من صلى كم أسأله أن فنسيت هللا عبد قال فيه صلى

 عمران وأبو القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان نب أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9503
 صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن أيوب ثنا الوارث عبد ثنا الحجاج بن إبراھيم ثنا قاال التستري

 إبراھيم صورة فأخرجوا قال فأخرجت ابھ فأمر قال اآللھة وفيه البيت يدخل أن أبى مكة يعني قدم لما سلم و عليه هللا
 قط بھا يستقسما لم أنھما علموا لقد وهللا أما هللا قاتلھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال األزالم أيديھما في وإسماعيل

 و عليه هللا صلى النبي أن مختصر القاضي وحديث عمران أبي حديث لفظ ھذا فيه يصل ولم نواحيه في فكبر البيت فدخل قال
 من قول والقول الوارث عبد عن معمر أبي عن الصحيح في البخاري رواه يصل ولم نزل ثم نواحيه في فكبر البيت دخل سلم
  بشاھد ليس يصل لم قال والذي شاھد ألنه صلى قال

 ثنا محمد بن العباس ثنا العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9504
 عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  يزعم هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج بن قال قال األعور حجاج
 يأتي أن بالبطحاء الفتح زمن الخطاب بن عمر أمر سلم و عليه هللا صلى النبي وأن يصنعه أن الرجل ونھى البيت في الصور
  فيه صورة كل محيت حتى البيت يدخل ولم فيھا صورة كل حوفيم الكعبة

 نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9505
 هللا رسول أن  هعن هللا رضي عباس بن هللا عبد عن عباس بن مولى كريب عن حدثه بكيرا أن عمرو أخبرني وھب بن ثنا

 فيه بيتا تدخل ال المالئكة أن سمعوا فقد ھم أما فقال ومريم إبراھيم صورة فيه فوجد البيت دخل حين سلم و عليه هللا صلى
  وھب بن عن سليمان بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه يستقسم باله فما مصور إبراھيم ھذا صورة

 ثنا سليمان بن سعيد ثنا الواسطي سليمان بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان نب أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9506
 حسنة في دخل البيت دخل من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عطاء عن محيصن بن عن المؤمل بن

  بالقوي وليس المؤمل بن هللا عبد به تفرد له مغفورا وخرج سيئة من وخرج
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 اللخمي مالك بن الجبار عبد بن زيد بن عيسى بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9507
 كانت  عائشة أن هللا عبد بن سالم عن عقبة بن موسى عن المكي محمد بن زھير ثنا التنيسي سلمة أبي بن عمرو ثنا بتنيس
 هللا صلى هللا رسول دخل وإعظاما  إجالال ذلك يدع السقف قبل بصره يرفع كيف الكعبة دخل إذا المسلم للمرء عجبا تقول
  منھا خرج حتى سجوده موضع بصره خلف ما الكعبة سلم و عليه

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال قراءة الحسن بن أحمد بكر وأبو إمالءا يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  9508
 يا  قلت قالت عنھا هللا رضي عائشة عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء ثنا عاصم بن علي ثنا لبطا أبي بن يحيى
 هللا صلى هللا رسول إن فقلت فأتيته قالت لك فليفتح قرابتك ذي إلى فاذھبي قال غيري البيت دخلن قد نسائك كل هللا رسول
 وهللا هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى معھا بذھ ثم المفاتيح فاحتمل قالت لي تفتح أن يأمرك سلم و عليه
 البيت بعض فتركوا النفقة بھم قصرت البيت بنوا حين قومك إن لعائشة فقال اإلسالم في وال الجاھلية في بليل الباب فتحت ما
  ركعتين الحجر في فصلي فاذھبي الحجر في

  بواجب ليس دخوله أن على به يستدل ما باب

 ھشيم ثنا يونس بن سريج ثنا الجبار عبد بن الحسن بن أحمد ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 9509
 مسلم رواه ال قال البيت عمرته في سلم و عليه هللا صلى النبي أدخل أوفى أبي بن هللا لعبد قلت  قال خالد أبي بن إسماعيل عن
  إسماعيل عن آخر وجه من البخاري وأخرجه سيون بن سريج عن الصحيح في

 خالد ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا الفاكھي إسحاق بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو أخبرنا - 9510
 ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الصفير أبي بن الملك عبد بن إسماعيل ثنا يحيى بن

 قالت عنھا هللا رضي عائشة عن مليكة أبي بن عن الملك عبد بن إسماعيل أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا خالد بن مھران بن أحمد
 هللا رسول يا فقلت حزين وھو إلي رجع ثم النفس طيب العين قرير وھو عندي من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج

 بعدي أمتي أتعبت قد أكون أن أخاف إني فعلته أكن لم أني ووددت الكعبة دخلت إني قال وكذا كذا وأنت عندي من خرجت
   لآلخر مخالفا أحدھما يكون فال عمرته في أوفى أبي بن وحديث حجته في يكون وھذا الشيخ وقال

  وكسوتھا الكعبة مال في جاء ما باب

 بن سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا أحمد أبو يوسف بن ھارون أخبرني سماعيلياإل بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا -  9511
 المسجد في عثمان بن شيبة إلى جلست قال سلمة بن شقيق وائل أبي عن األحدب حيان بن واصل عن الثوري سفيان عن عيينة
 إال بيضاء وال صفراء فيھا ركأت ال أن ھممت لقد فقال ھذا مجلسك عنه هللا رضي الخطاب بن عمر إلى جلس  لي فقال الحرام
 عنه هللا رضي بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يفعاله فلم صاحبان لك كان إنه فقلت شيبة قال الكعبة يعني قسمتھا
  الثوري سفيان حديث من الصحيح في البخاري أخرجه بھما اقتدي المرءان ھما عمر فقال

 بن الحسين بن أحمد جعفر أبو أنبأ اإلسفرائيني أحمد بن بشر أنبأ الفقيه المعروف أبي بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 9512
 الحجبي عثمان بن شيبة دخل قالت أمه عن علقمة أبي بن علقمة أخبرني أبي حدثني المديني هللا عبد بن علي ثنا الحذاء نصر
 ثم فنعمقھا فنحتفرھا آبار إلى فنعمد فتكثر علينا تمعتج الكعبة ثياب إن المؤمنين أم يا  فقال عنھا تعالى هللا رضي عائشة على
 فإن صنعت ما ولبئس أحسنت ما عنھا تعالى هللا رضي عائشة له فقالت والحائض الجنب يلبسھا كيال فيھا الكعبة ثياب ندفن
 قالت هللا سبيل يوف المساكين في ثمنھا واجعل بعھا ولكن والحائض الجنب يلبسھا أن يضرھا لم منھا نزعت إذا الكعبة ثياب
  السبيل وبن هللا سبيل وفي المساكين في ثمنھا يجعل ثم ھناك فتباع اليمن إلى بھا يرسل ذلك بعد شيبة فكان

 أبو وأخبرنا ح المبارك بن عن حبان ثنا سفيان بن الحسن أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا - 9513
 يعني محمد أنبأ المبارك بن هللا عبد أنبأ الحسن بن علي ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسن
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 رمضان يفرض أن قبل عاشوراء يصومون كانوا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن حفصة أبي بن
 ومن فليصمه يصومه أن شاء من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال رمضان هللا فرض فلما قالت الكعبة فيه تستر يوما وكان
  المبارك بن هللا عبد عن مقاتل بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه تركه يتركه أن شاء

  بھا والنزول بالمحصب الصالة باب

 بن الوليد بن سالعبا أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو أخبرنا -  9514
 هللا رسول أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شھاب بن حدثني األوزاعي ثنا أبي أخبرني مزيد
 الكفر على تقاسموا حيث كنانة بني بخيف هللا شاء إن غدا نازلون نحن منى من ينفر أن أراد حين قال سلم و عليه هللا صلى
 شيء بينھم يكون وال يناكحوھم ال أن المطلب وبني ھاشم بني على تقاسموا كنانة وبني قريشا أن كوذل المحصب بذلك يعني
  األوزاعي حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليھم يسلموا حتى

 بن أحمد جعفر أبو أنبأ أحمد بن بشر سھل بوأ أنبأ بھا المھرجاني الفقيه المعروف أبي بن محمد الحسن أبو وأخبرنا - 9515
 حسين بن علي عن الزھري عن معمر أخبرني ھمام بن الرزاق عبد ثنا المديني هللا عبد بن علي ثنا الحذاء نصر بن الحسين

 لقا حجته في وذلك تنزل أين هللا رسول يا  قلت قال عنه تعالى هللا رضي زيد بن أسامة عن عفان بن عثمان بن عمرو عن
 قريشا أن وذلك المحصب بذلك يعني الكفار تقاسموا حيث كنانة بني بخيف غدا نازلون نحن قال ثم منزال عقيل لنا ترك وھل
 في البخاري رواه الوادي والخيف الزھري قال يؤوھم وال يبايعوھم وال يناكحوھم ال أن ھاشم بني على تحالفت وكنانة

  الرزاق عبد عن وغيره مھران بن محمد عن لممس ورواه الرزاق عبد عن محمود عن الصحيح

 معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا رافع بن محمد أنبأ أبي حدثني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9516
 كانوا عنھما ىتعال هللا رضي وعمر بكر وأبا سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي عمر بن عن نافع عن أيوب عن

 بن صخر حديث من أيضا وأخرجه الرزاق عبد عن الرازي مھران بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه األبطح ينزلون
 رسول حصب قد نافع قال بالحصبة النفر يوم الظھر يصلي وكان سنة التحصيب يرى كان أنه عمر بن عن نافع عن جويرية

  بعده والخلفاء سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن إسحاق بن وإبراھيم خالد أبي بن محمد بن أحمد ثنا البزاز سعد بن هللا عبد حدثني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9517
 المحصب يعني بھا يصلي كان أنه  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد ثنا الحارث بن خالد ثنا مسعدة بن حميد ثنا قاال يوسف
 كان أو ذلك فعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ويذكر ويھجع قال والعشاء غربالم وأحسبه خالد قال والعصر الظھر
  الحارث بن خالد عن الحجبي عن الصحيح في البخاري رواه يفعل

 محمد العباس أبو ثنا قالوا القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9518
 بن أنس عن حدثه دعامة بن قتادة أن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن

 البيت إلى ركب ثم بالمحصب رقدة ورقد والعشاء والمغرب والعصر الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مالك
  وھب بن عن طالب نب المتعال عبد عن الصحيح في البخاري رواه به فطاف

  شيء بتركه يجب بنسك ليس بالمحصب النزول أن على الدليل باب

 الحسن ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  9519
 أنه عنه هللا رضي عباس بن هللا عبد عن رباح أبي بن عطاء عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان ثنا الزعفراني محمد بن
 بن علي عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نزله منزل ھو إنما بشيء المحصب ليس  قال

  سفيان عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه المديني
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 نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا اللخمي أيوب بن أحمد بن انسليم أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9520
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نزله منزال كان إنما  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن سفيان ثنا

 بعضھم وزاد ھشام عن جهأو من مسلم وأخرجه نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه األبطح تعني لخروجه أسمح ليكون
  بسنة وليس ھشام عن

 أبيه عن ھشام عن سعيد بن يحيى ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه -  9521
 شاء فمن بسنة وليس لخروجه أسمح ليكون المحصب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نزل إنما  عنھا هللا رضي عائشة عن
  ينزله لم شاء ومن نزله

 ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر ثنا الصواف محمد بن أحمد علي أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسن أبو أخبرنا - 9522
 أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يأمرني لم  قال رافع أبي عن يحدث يسار بن سليمان سمع أنه كيسان بن صالح ثنا سفيان
 بن صالح عن الحديث بھذا يحدث دينار بن عمرو كان سفيان قال فنزل جاء ثم قبة ضربت أنا ولكن باألبطح معي بمن أنزل
 وزھير بكر وأبي قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه الحديث ھذا عن فسلوه إليه إذھبوا عمرو قال صالح علينا قدم فلما كيسان
  سفيان عن

  الوداع طواف باب

 بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد وأب أخبرنا - 9523
 و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن القاسم عن حميد بن أفلح أنبأ عمر بن عثمان ثنا مكرم
 بكر أبي بن الرحمن عبد فدعا المحصب فنزلنا منى من ونفرنا حجال قضى حتى وقالت الحديث وذكرت الحج ليالي في سلم
 من طوافنا من وفرغنا العمرة هللا فقضى قالت بالمحصب ھھنا تأتياني ثم طوافكما من افرغا ثم الحرم من بأختك أخرج فقال
 المدينة إلى متوجھا ارتحل ثم به فطاف بالبيت فمر بالرحيل الناس في فأذن نعم قلنا فرغتما فقال بالمحصب فأتيناه الليل جوف
  حميد بن أفلح حديث من الصحيح في أخرجاه

  أفلح ثنا الحنفي يعني بكر أبو ثنا بشار بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 9524
 ثم خرج حين به فطاف الصبح صالة قبل تبالبي فمر فارتحل بالرحيل أصحابه في فأذن سحرا جئته ثم قالت قال أن إلى فذكره

  بشار بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه المدينة إلى متوجھا انصرف

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9525
 صلى النبي فقال وجه كل في ينصرفون الناس كان قال عباس بن عن طاوس عن األحول سليمان عن عيينة بن أنبأ الشافعي

  بالبيت عھده آخر يكون حتى الحاج من أحد ينفرن ال  سلم و عليه هللا

 أبو وأخبرنا ح سفيان ثنا سعيد ثنا الشيرازي صالح بن إبراھيم ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا -  9526
 من بنحو الحديث فذكر  عيينة بن سفيان ثنا حرب بن زھير ثنا يعلى أبو أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني ظالحاف هللا عبد
  حرب بن وزھير منصور بن سعيد عن الصحيح في مسلم رواه معناه

 وأخبرنا ح عيينة نب أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 9527
 أبيه عن طاوس بن عن سفيان ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو
 للمرأة رخص أنه إال الشافعي رواية وفي الحائض عن خفف أنه إال بالبيت عھدھم آخر يكون أن الناس أمر  قال عباس بن عن

  سفيان عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في بخاريال رواه الحائض

 بن هللا عبد عن نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 9528
  بالبيت الطواف النسك آخر وان بالبيت يطوف حتى الحاج من أحد يصدرن ال قال  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن عمر
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 لم ظھران مر من رجال رد عنه تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر أن  سعيد بن يحيى عن مالك ثنا قال وبإسناده - 9529
  البيت ودع يكن

  جميعا حديثينال فذكر  مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 9530

  الوداع الحائض ترك باب

 مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  9531
 يوسف بن هللا دعب أنبأ الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عيينة وبن
 النبي زوج حيي بنت صفية أن  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك أنبأ

 لفظ إذا فال قال أفاضت قد إنھا قيل ھي أحابستنا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكر حاضت سلم و عليه هللا صلى
 عن والليث عيينة وبن أيوب حديث من مسلم وأخرجه يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه هللا عبد أبي حديث
  الرحمن عبد

 محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9532
 زوج عائشة أن الرحمن عبد بن سلمة وأبو الزبير بن عروة حدثني الزھري عن شعيب أنبأ اليمان أبو أنبأ الصغاني إسحاق بن

 بعد بمنى الوداع حجة في حاضت سلم و عليه هللا صلى النبي زوج حيي بنت صفية أن  أخبرتھما سلم و عليه هللا صلى النبي
 سلم و عليه هللا صلى النبي فقال حاضت قد صفية إن هللا رسول يا فقلت عنھا هللا رضي عائشة قالت بالبيت وطافت أفاضت ما

 البخاري رواه فلتنفر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال بالبيت وطافت هللا رسول يا أفاضت قد أنھا أما فقلت ھي أحابستنا
  اليمان أبي عن الصحيح في

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا القاضي الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9533
 سلمة أبي عن شھاب بن عن العلم أھل من وغيره يزيد بن يونس أنبأ وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب

 صلى النبي زوج حيي بنت صفية طمثت  قالت سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة أن الزبير بن وعروة الرحمن عبد بن
 فقال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكرت بالبيت وطافت طاھرا أفاضت ما بعد الوداع حجة في سلم و عليه هللا

 فلتنفر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال اإلفاضة بعد طمثت ثم طاھرة وھي أفاضت قد إنھا هللا رسول يا فقلت ھي أحابستنا
  وھب بن عن وغيره رالطاھ أبي عن الصحيح في مسلم رواه

 محمد بن الحسن ثنا البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا - 9534
 فذكرت أفاضت ما بعد صفية حاضت  قالت عائشة عن الزبير بن عروة عن الزھري عن سفيان ثنا الزعفراني الصباح بن
 هللا صلى فقال ذلك بعد حاضت ثم أفاضت قد إنھا هللا رسول يا فقلت ھي أحابستنا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك
  إذا فلتنفر سلم و عليه

 المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الحسن بن بكر أبو وأخبرنا -  9535
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عائشة عن أبيه عن ھشام عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد أنبأ جعفر بن بكر أبو أنبأ
 فال قال أفاضت قد انھا قيل حابستنا لعلھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال حاضت قد إنھا فقيل حيي بنت صفية ذكر سلم
 ولو ينفعھم ال كان إن نساءھم الناس يقدم فلم ذلك نذكر ونحن عنھا هللا رضي عائشة قالت عروة قال ھشام قال مالك قال إذا
  أفضن قد كلھن حائض امرأة آالف ستة من أكثر بمنى ألصبح يقول الذي ذلك كان

 محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا بطوس الفقيه الروذباري علي بن محمد بن محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا - 9536
 عائشة عن يزيد بن األسود عن النخعي إبراھيم عن الحكم ثنا شعبة ثنا آدم ثنا القالنسي محمد بن جعفر ثنا رةبالبص العسكري
 أو كئيبة خبائھا باب على عنھا هللا رضي صفية فرأى ينفر أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أراد  قالت عنھا هللا رضي
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 نعم قالت الطواف يعني النحر يوم أفضت كنت أما قال ثم لحابستنا انك قريش لغة حلقي عقري لھا فقال حاضت ألنھا حزينة
  شعبة عن آخرين وجھين من مسلم وأخرجه إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه إذا فانفري قال

 أنبأ يوسف بن هللا عبد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9537
 عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك
 و عليه هللا صلى هللا لرسول قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن أبيه عن بكر أبي بن هللا عبد
 لعلھا هللا عبد رواية وفي تحبسنا لعلھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال حاضت قد حيي بنت صفية إن هللا رسول يا  سلم

 بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه فاخرجي هللا عبد رواية وفي فاخرجن قال بلى قالوا بالبيت معكن طافت تكن ألم حابستنا
  يوسف بن هللا عبد عن البخاري ورواه يحيى

 أحمد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو وأخبرنا -  9538
 أن أخبرته أنھا عمرة أمه عن الرجال أبي عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني

 حضن فإن فأفضن النحر يوم قدمتھن يحضن أن تخاف نساؤھا معھا حجت إذا كانت  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة
  حيض وھن بھن تنفر يطھرن أن بھن تنتظر لم ذلك بعد

 بن موسى ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9539
 ثنا حماد ثنا األعلى عبد أنبأ موسى بن عمران ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو برناوأخ ح وھيب ثنا إسماعيل
 قال حديثه في عمرو أبو زاد أفاضت إذا تنفر أن للحائض رخص  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن هللا عبد ثنا وھيب

 رواه لھن رخص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نإ يقول سمعته ثم قال تنفر ال إنھا أمره أول يقول عمر بن وسمعت
  وھيب عن أسد بن معلى عن الصحيح في البخاري

 أخبرني جريج بن أنبأ روح ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9540
 آخر يكون أن قبل الحائض تصدر أن تفتي أنت ثابت بن زيد له قال إذ عباس بن مع كنت  قال طاوس عن مسلم بن حسن
 و عليه هللا صلى النبي بذلك أمرھا ھل األنصارية فالنة فسل لي أما عباس بن فقال بذلك تفت فال قال نعم قال بالبيت عھدھا
  صدقت قد إال أراك ما ويقول يضحك ثابت بن زيد إليه فرجع قال سلم

 يحيى ثنا حنبل بن أحمد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9541
  سعيد بن يحيى عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه بمعناه  فذكره جريج بن عن سعيد بن

 بن محمد بن الحسن أنبأ قاال االسفرائينيان المقرئ محمد بن علي الحسن وأبو السقاء علي أبي بن الحسن أبو أخبرنا - 9542
 بن المدينة أھل سأل  قال عكرمة عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا حرب بن سليمان ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق
 أتيتم إذا قال يخالفك ثابت بن زيد وھذا بقولك نأخذ ال فقالوا تنفر فقال حاضت ثم النحر يوم بالبيت طافت امرأة عن عباس
 الصحيح في البخاري رواه بصفية فأخبرتھم سليم أم سألوا فيمن وكان بصفية فأخبروھم سألوا المدينة قدموا فلما لوافس المدينة
   عكرمة عن وقتادة خالد ورواه البخاري قال حماد عن النعمان أبي عن

 خالد ثنا ھشيم ثنا ربيعال أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو أخبرنا - 9543
 يوم طافت قد كانت إذا عباس بن فقال بالبيت عھدھا آخر ويكون تطھر حتى تقيم قال  ثابت بن زيد أن عكرمة عن الحذاء
 هللا رسول قول ألعلم إني عباس بن فقال قال قلت كما قلت الذي وجدت أني عباس بن إلى ثابت بن زيد فأرسل فلتنفر النحر
 نذورھم وليوفوا تفثھم ليقضوا ثم{  اآلية ھذه تال ثم هللا كتاب في بما أقول أن أحببت ولكني للنساء سلم و عليه هللا صلى

  بقي فما بالبيت وطافت النذر ووفت التفث قضت فقد}  العتيق بالبيت وليطوفوا
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 أنبأ ھشيم ثنا منصور بن معلى أأنب إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9544
 وتطوف تطھر حتى تنفر ال ثابت بن زيد وقال فلتنفر حاضت ثم النحر يوم طافت إذا  قال أنه عباس بن عن عكرمة عن خالد

  بنحوه الحديث فذكر عباس بن إلى ذلك بعد أرسل ثم بالبيت

 عن سعيد أنبأ عبادة بن روح أنبأ إسحاق بن محمد ناث يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9545
 بن فقال بالبيت الطواف يعني بالبيت عھدھا آخر ليكن زيد فقال ثابت بن وزيد عباس بن فيھا اختلف  قال عكرمة عن قتادة
 عباس بن فقال ثابت بن زيد خالفت إذا نتابعك ال إنا األنصار فقالت شاءت إن فلتنفر حاضت ثم النحر يوم أفاضت إذا عباس
 عائشة لھا فقالت النحر يوم بالبيت طافت ما بعد حاضت أخطب بن حيي بنت صفية أن فأنبأت فسألوھا سليم أم صاحبتكم سلوا
 تنفر أن وأمرھا ذلك لقيت أنھا سليم أم وأخبرت تنفر أن فأمرھا سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكروا حبستنا لك الخيبة
  مختصرا عكرمة عن أيوب حديث من وأخرجه الروايتين ھاتين ىإل البخاري أشار

  الملتزم في الوقوف باب

 بن الحسن أبو وأخبرنا ح حذيفة أبو ثنا غالب بن محمد أنبأ أحمد بن دعلج محمد أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو أخبرنا -  9546
 الصباح بن المثنى عن سفيان ثنا قاال كثير بن محمد ناث المكي داود بن أحمد ثنا اللخمي أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأ عبدان
  بالملتزم وصدره وجھه يلزق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن

 عبد ناث سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9547
 بين ما يلزم كان أنه  عباس بن هللا عبد عن الزبير أبي عن إسماعيل بن إبراھيم عن بالل بن يعني سليمان عن وھب بن هللا

 موقوف ھذا إياه أعطاه إال شيئا هللا يسأل أحد بينھما ما يلزم ال الملتزم يدعى والباب الركن بين ما يقول وكان والباب الركن
  مضت قد فيه األحاديث وسائر

 البيت ودع إذا له أحب  قال الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 9548
 سخرت ما على حملتني أمتك وبن عبدك وبن عبدك والعبد بيتك البيت اللھم فيقول والباب الركن بين وھو الملتزم في يقف أن
 عني فازدد عني رضيت كنت فإن مناسكك قضاء على أعنتني حتى بنعمتك وبلغتني بالدك في يسيرتن حتى خلقك من لي

 عنك راغب وال ببيتك وال بك مستبدل غير لي أذنت إن انصرافي أوان فھذا داري بيتك عن تنأى أن قبل اآلن فمن وإال رضا
 قول من وھذا أبقيتني ما طاعتك وارزقني قلبيمن وأحسن ديني في والعصمة بدني في بالعافية فاصحبني اللھم بيتك عن وال

  حسن وھو هللا رحمه الشافعي

   صرورة يحج لم للذي يقال أن كره من باب

 ثنا البرساني بكر بن محمد ثنا القزاز سنان بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9549
 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن وراز بن عطاء بن عمر ھو يقال عطاء بن عمر أخبرني جريج بن
  السنن كتاب في داود أبو أخرجه اإلسالم في صرورة ال  سلم و عليه

 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن عكرمة عن دينار بن عمرو عن بالقوي وليس قيس بن عمر ورواه -  9550
 بن يعقوب ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ األصبھاني الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرناه ورةصر للمسلم يقال أن نھى

 عكرمة عن عمرو عن عيينة بن سفيان رواه وقد فذكره قيس بن عمر ثنا أبي ثنا نزار بن خالد بن طاھر ثنا البزاز إبراھيم
 أو عباس بن عن ذلك يكون أن ونفى قوله من عكرمة عن عمرو عن جريج بن ورواه مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن
 يلطم الرجل كان قال عكرمة عن دينار بن عمرو عن وغيره عيينة بن رواية وفي أعلم فا سلم و عليه هللا صلى النبي عن

 هللا صلى هللا رسول فقال رجله في بجعره رمي وان لجھله الصرورة دعوا له فيقال صرورة إني ويقول الجاھلية في الرجل
 ولو وجھه صرورة ردوا فيقال صرورة إني يقول ثم الرجل وجه يلطم أخرى رواية وفي اإلسالم في صرورة ال سلم و عليه
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 أخي بن عن وتارة أبيه عن جبير بن عن وتارة مطعم بن جبير عن تارة سليم أبي بن منصور عن وروي رجله في سلحه ألقى
 ال القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخلت قد سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن أراه جبير بن نافع عن وتارة جبير

  صرورة

 ثنا ھشام بن معاوية ثنا أيوب بن شعيب ثنا عبدان ثنا أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا -  9551
 عن يرفعه لم أحمد بن سليمان قال صرورة إني حدكمأ يقولن ال قال  رفعه أراه عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن سفيان
  معاوية إال سفيان

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد أنبأ الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 9552
 وال بصرورة ليس المسلم فإن صرورة يإن أحدكم يقولن ال  هللا عبد قال قال الرحمن عبد بن القاسم عن المسعودي أنبأ عون
  مسعود بن هللا عبد على موقوف وھو مرسل المحرم ھو الحاج فإن حاج إني أحدكم يقولن

  الجاھلية أمر من النسيء وأن صفر للمحرم يقال أن كره من باب

 ولكن صفر للمحرم يقال أن أكره  قال الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 9553
 وصفر للمحرم صفران فيقولون يعدون كانوا الجاھلية أھل أن قبل من صفر للمحرم يقال أن كرھت وإنما المحرم له يقال

 جل هللا فأنزل غيره في أصبناه عام في الحرم موضع أخطأنا إن ويقولون غيره في وعاما شھر في عاما فيحجون وينسئون
 هللا خلق يوم كھيئته استدار قد الزمان إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال اآلية}  الكفر في زيادة نسيءال إنما{  ثناؤه

  المحرم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وسماه ينسأ شھر فال واألرض السماوات

 الثقفي الوھاب عبد بذلك أنبأ الشافعي بأأن سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  9554
 ثنا شيبة أبي بن بكر أبو أنبأ سفيان بن الحسن أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني له واللفظ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح
 قد الزمان نإ  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن بكرة أبي عن بكرة أبي بن عن سيرين بن عن أيوب عن الثقفي الوھاب عبد

 الحجة وذو القعدة ذو متواليات ثالثة حرم أربعة منھا شھرا عشر اثنا السنة واألرض السماوات هللا خلق يوم كھيئته استدار
 أنه ظننا حتى فسكت قال أعلم ورسوله هللا قلنا ھذا شھر أي قال ثم وشعبان جمادي بين الذي مضر شھر ورجب والمحرم
 اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله هللا قلنا ھذا بلد فأي قال بلى قلنا الحجة ذا أليس قال اسمه بغير سيسميه

 قلنا النحر يوم أليس قال اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله هللا قلنا ھذا يوم فأي قال بلى قلنا البلدة أليس قال
 في ھذا بلدكم في ھذا يومكم كحرمة عليكم حرام وأعراضكم قال وأحسبه محمد لقا وأموالكم دماءكم فإن قال هللا رسول يا بلى

 الغائب الشاھد ليبلغ أال بعض رقاب بعضكم يضرب ضالال بعدي ترجعوا فال أعمالكم عن فيسألكم ربكم وستلقون ھذا شھركم
 بن محمد عن وقال متنه هللا هرحم الشافعي يسق لم بلغت ھل أال قال ثم سمعه من بعض من له أوعى يبلغه من بعض فلعل
 بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه استدار قد الزمان إن سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد
  الوھاب عبد عن المثنى بن محمد عن البخاري ورواه شيبة أبي بن

 هللا عبد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 9555
 قال الكفر في زيادة النسيء إنما تعالى قوله في  عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية حدثني صالح بن

 يحاب ال ثمامة أبا إن أال فينادي ثمامة أبا يكنى وكان عام كل الموسم يوافي كان الكناني أمية بن عوف بن جنادة أن النسيء
 إنما{  تعالى قوله فذلك عاما المحرم ويحرم عاما صفر فيحرم للناس فيحله حالل العام األول صفر عام وإن أال يعاب وال

 }  الكافرين القوم يھدي ال{  قوله إلى}  عاما ويحرمونه عاما يحلونه كفروا الذين به يضل الكفر في زيادة النسيء

 أبي بن عن ورقاء ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9556
 فيه شك ال الحج تبين قد ينسأ شھر ھو ليس يقول الحج في جدال وال المعاصي والفسوق الجماع الرفث  قال مجاھد عن نجيح
 بشھر ربيع شھر يقولون ثم األول ربيع شھر ويسقطون بصفر فرص يقولون ثم المحرم يسقطون الجاھلية في كانوا أنھم وذلك
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 ذي في كان ھل سلم و عليه هللا صلى النبي حج قبل عنه تعالى هللا رضي الصديق بكر أبي حج في اختلفوا الشيخ قال ربيع
  الحجة ذي في وقع أنه إلى بعضھم وذھب القعدة ذي في وقع أنه إلى مجاھد فذھب الحجة ذي في أو القعدة

 هللا عبد أبو قال قال إسحاق بن حنبل ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا -  9557
 في حجوا ثم عامين الحجة ذي في حجوا قال الكفر في زيادة النسيء إنما  قوله في مجاھد عن حكاية حنبل بن أحمد يعني

 في العامين من اآلخر عنه هللا رضي بكر أبي حجة وافقت حتى عامين شھر كل في سنة لك في يحجون فكانوا عامين المحرم
 يقول حين فذلك الحجة ذي في قابل من سلم و عليه هللا صلى النبي حج ثم بسنة سلم و عليه هللا صلى النبي حجة قبل القعدة ذي

  واألرض السماوات هللا خلق يوم هكھيئت استدار قد الزمان إن خطبته في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 الزھري فأما هللا عبد أبو قال مجاھد عن نجيح أبي بن عن معمر ثنا الرزاق عبد الحديث بھذا حدثنا هللا عبد أبو قال -  9558
 نؤذن النحر يوم مؤذنين في الحجة تلك في بكر أبو بعثني  قال ھريرة أبا أن الرحمن عبد بن حميد أخبرني قال عنه فحكى
 حجة كانت وإنما جيد إسناد إسناده الزھري حديث هللا عبد أبو قال عريان بالبيت يطوف وال مشرك العام بعد يحج ال أن بمنى
 رضي بكر أبي حجة قبل براءة سورة نزلت قد هللا عبد أبو قال الزھري ذكر ما على الحجة ذي في عنه هللا رضي بكر أبي
 بكر أبو يحج أن يجوز كان فھل شھرا عشر اثنا هللا عند الشھور عدة ان وفيھا الكفر في دةزيا النسيء أنما وفيھا عنه تعالى هللا
  كفرا كان ذلك فعلھم ان هللا أخبر وقد العرب حج على

  الحج يفسد ما باب

 أحمد بن محمد علي أبو ثنا الداودي الفسوي إبراھيم بن هللا عبد الحسين أبو أنبأ صالح بن محمد بكر أبو أخبرنا -  9559
 شك نعيم بن زيد أو نعيم بن يزيد أخبرني قال يحيى عن سالم بن يعني معاوية ثنا توبة أبو ثنا السجستاني داود أبو ثنا اللؤلؤي

 نسككما اقضيا لھما فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الرجل فسأل محرمان وھما امرأته جامع جذام من رجال أن  توبة أبو
 حجة وعليكما صاحبه منكما واحد يرى وال فتفرقا أصبتما ما فيه أصبتما الذي المكان جئتما إذا حتى عاارج ثم ھديا وأھديا
 نعيم بن يزيد وھو منقطع ھذا وأھديا نسككما وأتما فاحرما أصبتما ما فيه أصبتما الذي بالمكان كنتما إذا حتى فتقبالن أخرى

  سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من جماعة عن أكثره أو حديثه في ما روى وقد شك بال األسلمي

 إبراھيم بن محمد ثنا السلمي نجيد بن إسماعيل عمرو أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا -  9560
 عن سئلوا معنھ تعالى هللا رضي ھريرة وأبا طالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر أن بلغه  أنه مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي
 بن علي وقال والھدي قابل من الحج عليھما ثم حجھما يقضيا حتى لوجھھما ينفذان فقالوا بالحج محرم وھو أھله أصاب رجل
  حجھما يقضيا حتى تفرقا قابل عام بالحج أھال فإذا عنه هللا رضي طالب أبي

 ثنا الحسن بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبو ثنا لشيخا أبو حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 9561
 عنه تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر أن  عطاء عن األوزاعي يعني عمرو أبو ثنا مسلم بن الوليد ثنا العزيز عبد بن أحمد
 اأحرم كانا حيث من قابل من الحج وعليھما حجھما يقضيان قال محرمة وھي يعني امرأته أصاب بحجة محرم في قال

  واحدة بدنة عليھما فإنما استكرھھا أو أطاعته إن بدنة وعليھما عطاء وقال قال حجھما يتما حتى ويفترقان

 شيبة أبي بن ھو بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الفقيه الوليد أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز وفيما - 9562
 عمر عھد على ذلك كان فقال امرأته يواقع المحرم عن مجاھدا سألت  قال جابر بن يزيد بن يزيد عن عيينة بن سفيان ثنا

 وأھدى حجا قابل من كانا فإذا لصاحبه منھما واحد كل حالال يرجعان ثم بحجھما أعلم وهللا حجھما يقضيان قال عنه هللا رضي
  أصابھا الذي المكان في وتفرقا

 ثنا حجر بن علي ثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد جدي ثنا طاھر أبو أنبأ يازكر بن أحمد بن محمد بكر أبو وأخبرنا - 9563
 وھو امرأته على وقع رجل في  عنه هللا رضي عباس بن عن واثلة بن عامر الطفيل أبي عن حميد ثنا جعفر بن إسماعيل
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 تقضيا حتى تلتقيا وال تفرقاف أحرمتما فإذا حاجين فاخرجا قابل عام كان فإذا بلدكما إلى وارجعا نسككما اقضيا قال محرم
 أھللتما حيث من أھال ثم القصة ھذه في عباس بن عن الطفيل أبي عن عمير بن عبيد بن هللا عبد ورواه ھديا وأھديا نسككما
  مرة أول

 عبد بوأ قال األصبھاني الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد وأبو عليه قراءة الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9564
 الذھلي يحيى بن محمد ثنا النيسابوري الفقيه زياد بن محمد بن هللا عبد بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ وقاال أخبرني هللا

 أن  أبيه عن شعيب بن عمرو عن عمر بن هللا عبيد ثنا عبيد بن محمد ثنا قالوا الموصلي حرب بن وعلي منصور بن وأحمد
 فلم شعيب قال فسله ذلك إلى اذھب فقال عمر بن هللا عبد إلى فأشار بامرأة وقع محرم عن يسأله مروع بن هللا عبد أتى رجال
 فإذا يصنعون ما واصنع الناس مع اخرج قال أصنع فما الرجل فقال حجك بطل فقال عمر بن فسأل معه فذھبت الرجل يعرفه
 معه فذھبت شعيب قال فسله عباس بن إلى اذھب فقال برهفأخ معه وأنا عمرو بن هللا عبد إلى فرجع واھد فحج قابال أدركت
 تقول ما قال ثم عباس بن قال بما فأخبره معه وأنا عمرو بن هللا عبد إلى فرجع عمر بن قال كما له فقال فسأله عباس بن إلى
 بن هللا عبد جده من هللا عبد بن محمد بن شعيب سماع صحة على دليل وفيه صحيح إسناد ھذا قاال ما مثل قولي فقال أنت

  عمرو

 أبي عن شعبة أنبأ مرزوق بن عمرو ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9565
 فأتى قال شيئا يقل فلم بامرأته وقع محرم عن فسأله عمرو بن هللا عبد رجل أتى  قال الدار عبد بني من رجال سمعت قال بشر
 فقال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم فابن بشيء فيھا يخبره أحد يكن إن عمرو بن هللا عبد فقال له ذلك فذكر اسعب بن
 منھما واحد كل وعلى تفرقا أصابا ما فيه أصابا الذي المكان أتيا فإذا حجا قابل كان فإذا نسكھما من بقي ما يقضيان عباس بن

  يقول عباس بن كان ھكذا فقال جبير بن لسعيد ذلك فذكرت بشر بوأ قال الھدي عليھما قال أو ھدي

 معمر بن محمد ثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد أنبأ أخبرھم زياد بن محمد أبا إن إجازة الحافظ هللا عبد أبو وأنبأني - 9566
 من وامرأته رجال أن  رهأخب عباس بن مولى عكرمة ان الزبير أبو أخبرني جريج بن أنبأ بكر بن يعني محمد ثنا القيسي
 من أھال ثم قابال عاما فحجا بطل فقد ھذا حجكما أما عباس بن فقال أھلي أصبت فقال المدينة بطريق عباس بن لقيا قريش
  ناقة ولتھد ناقة وأھد الجمرة ترميا حتى تراھا وال تراك فال ففارقھا عليھا وقعت حيث بلغتما إذا حتى أھللتما حيث

 جامع إذا  قال عباس بن عن مجاھد عن ذر بن عمر ثنا يوسف بن محمد أنبأ يحيى بن محمد ثنا خزيمة بن وأنبأ قال - 9567
  بدنة منھما واحد كل فعلى

 يجري  قال عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن سفيان أنبأ يوسف بن محمد ثنا محمد ثنا خزيمة بن وأنبأ قال - 9568
  جزور بينھما

 بن جاء  قال جبير بن سعيد عن خثيم بن عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا يحيى بن محمد ثنا خزيمة بن وأخبرنا قال -  9569
 لم كانت وإن جمالء حسناء ناقة منكما واحد كل فعلى أعانتك كانت إن فقال أزور أن قبل امرأتي على وقعت فقال رجل عباس
 ذا كان وإن قابل من الحج وعليھما حجھما يتمان قال أنه اءالشعث أبي زيد بن جابر عن وروينا جمالء حسناء ناقة فعليك تعنك
  حجھما من يفرغا حتى يجتمعان وال يفترقان النخعي إبراھيم وعن جزورا أھدى ميسرة

 أنه سعيد بن يحيى عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا - 9570
 وقع رجال إن سعيد قال شيئا القوم له يقل فلم محرم وھو بامرأته وقع رجل في ترون كيف  يقول المسيب بن سعيد سمع

 المسيب بن سعيد قال قابل عام إلى بينھما يفرق الناس بعض له فقال ذلك عن يسأل المدينة إلى فبعث محرم وھو بامرأته
 أھال كانا حيث من ويھال والھدي الحج فعليھما الحج أدركھما وإذا جعار فرغا فإذا أفسدا الذي حجھما فليتما لوجوھھما لينفذان
  حجھما يقضيا حتى ويتفرقا أفسدا كانا الذي بحجھما
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   الجماع دون ما امرأته يصيب المحرم باب

 بن ھيمإبرا ثنا القاضي إسحاق بن موسى ثنا خرزاذ بن محمود بن أحمد بكر أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 9571
 ھذا دما فليھرق محرم وھو امرأته قبل من  قال عنه هللا رضي علي عن جعفر أبي عن جابر عن شريك ثنا الشافعي محمد
  والفقھاء وقتادة جبير بن سعيد قول وھو حجه يتم وأنه عباس بن عن معناه في روي وقد منقطع

  بما استدالال الغنم من سبعا ذبح يجدھا لم فإن بقرة ذبح بدنة يجد ال لحجه المفسد باب

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 9572
 أبي بن محمد الحسن أبو وأخبرنا ح الحارث بن وعمرو أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد

 عن أنس بن مالك ثنا سعيد بن قتيبة ثنا البيھقي الحسين بن داود ثنا أحمد بن بشر سھل أبو ثنا بھا المھرجاني قيهالف المعروف
 سبعة عن والبقرة سبعة عن البدنة بالحديبية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع نحرنا  قال هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي
  وغيره سعيد بن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه الحديبية عام وھب بن رواية وفي

 الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  9573
 سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء قال عباس بن عن الخرساني عطاء عن عياش بن إسماعيل أخبرني وھب بن أنبأ
 عطاء عن جريج بن رواه وكذلك الغنم من سبعا إذبح سلم و عليه هللا صلى النبي فقال أجدھا فلم بدنة نذرت إني  فقال

  موقوفا روي وقد عباس بن يدرك لم الخرساني عطاء ألن المراسيل في داود أبو أورده الخرساني

  األذى فدية في التخيير باب

 محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر وأبو فظالحا هللا عبد أبو أخبرنا - 9574
 بن كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن مجاھد عن عون بن هللا عبد ثنا الحسن أبو نافع بن السكن ثنا الصغاني إسحاق بن

 ھوامك أيؤذيك فقال ثالثا أو مرتين فدنوت ادن لي فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فأتيت قال اآلية ھذه أنزلت في قال  عجرة
 لي ففسر عون بن قال تيسر ما بنسك أو بصدقة أو بصوم فأمرني رأسك ھوام أيؤذيك مجاھد عن أيوب وقال قال نعم قال أظنه
 البخاري أخرجه ةشا نسك أو مساكين ستة صدقة أو أيام ثالثة صيام قال مجاھد عن سمعه أنه أيوب فأنبأني فنسيت مجاھد
  عون بن حديث من الصحيح في ومسلم

 بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 9575
  أنه عجرة نب كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن جبر بن مجاھد عن الجزري الكريم عبد عن أنس بن مالك أخبرني وھب
 صم وقال رأسه يحلق أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمره القمل فآذاه محرما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كان
 مرة مالك رواه وقد الصحيح ھو ھذا ھذا عنك أجزأ فعلت ذلك أي شاة أنسك أو مدين مدين مساكين ستة أطعم أو أيام ثالثة
  إسناده في مجاھد ذكر دون ليلى أبي بن الرحمن عبد عن ريالجز الكريم عبد عن أخرى

 ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك عن القعنبي ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه - 9576
 بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرناه ح مالك أنبأ يوسف بن هللا عبد أنبأ إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو
 العرضات ھذه بعض وفي إسناده في مجاھد ذكر دون بنحوه فذكروه  مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن

 رواية في له تنبه الشافعي أن ثم وھب بن شھدھا التي العرضة دون الموطأ أصحاب من جماعة في هللا رحمه الشافعي سمعه
 أبي بن الرحمن عبد عن مجاھد عن الكريم عبد عن حفظوه الحفاظ الحديث ھذا في مالك غلط فقال عنه الحكم عبد بنو المزني
 سفيان أيضا ورواه الصحة على بعضھا في رواه وقد العرضات بعض ھذا في غلط وإنما الشيخ قال عجرة بن كعب عن ليلى
 قالبة أبي حديث من مضى فيما وروينا كعب عن ليلى أبي بن عن مجاھد عن الكريم عبد عن عمرو بن هللا وعبيد عيينة بن



113 

 

 الرحمن عبد عن عتيبة بن الحكم حديث وفي تمر من آصع ثالثة فيه قال عجرة بن كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن
  طعام من صاع نصف مسكين لكل كعب عن معقل بن هللا عبد حديث ومن زبيب من فرقا

  نسك بترك وجب دم وكل متعالت ھدي في الترتيب باب

 جدي عن أبي حدثني الليث بن شعيب بن الملك عبد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 9577
 عليه هللا صلى هللا رسول قدم فلما  قال الحديث فذكر قال عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم عن شھاب بن عن عقيل حدثني

 فليطف أھدى منكم يكن لم ومن حجه يقضي حتى منه حرم شيء من يحل ال فإنه أھدى منكم كان من للناس قال مكة سلم و
 إلى رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة فليصم ھديا يجد لم فمن وليھد بالحج ليھل ثم وليحلل وليقصر والمروة وبالصفا بالبيت
 في عمر بن عن نافع عن وروينا الليث عن بكير بن عن البخاري ورواه عيبش بن الملك عبد عن الصحيح في مسلم رواه أھله
 وسبعة الحج في أيام ثالثة عنه فليصم ھديا يجد لم فإن حجه في وليھد استطاع إن فليحج قابل الحج أدركه فإن الحج يفوته الذي
  الحج فاته حين ھبار قصة يف عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن يسار بن سليمان رواه وكذلك أھله إلى رجع إذا

   شاء حيث والصوم ومنى مكة إلى والطعام الھدي محل باب

 حفص ثنا مسدد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9578
 منحر كلھا ومنى بمنى ھھنا نحرت  لقا سلم و عليه هللا صلى النبي أن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر ثنا غياث بن

  أبيه عن حفص بن عمر عن الصحيح في مسلم رواه رحالكم في فانحروا

 أسامة أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9579
 مكة فجاج كل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول هللا عبد بن جابر سمع أنه حدثه رباح أبي بن عطاء أن زيد بن

  ومنحر طريق

  الثاني وقبل األول التحلل بعد امرأته يصيب الرجل باب

 ثنا اإلسماعيلي إسماعيل بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي ثنا العنبري طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 9580
 فقال رجل أتاه  عباس بن عن رباح أبي بن وعطاء جبير بن سعيد عن الزبير أبو حدثني سعد بن يثالل أنبأ حماد بن عيسى
  المساكين فاطعمھا سمينة ناقة فانحر قال موسر إني نعم قال شيء عندك قال بالبيت أطوف أن قبل امرأتي وطئت

 ثم بالبيت الطواف إال كلھا المناسك قضى رجل في  عباس بن عن جبير بن سعيد عن ثابت أبي بن حبيب ورواه -  9581
 جنادة بن سلمة ثنا قال خزيمة بن أنبأ قال أخبرھم زياد بن محمد أبا أن الحافظ هللا عبد أبو أنبأنيه حجه وتم بدنة عليه قال واقع
  فذكره ثابت أبي بن حبيب عن وشعبة سفيان عن وكيع ثنا

 بن هللا عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال األصبھاني الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا -  9582
 أھله من أصاب رجال أن  عباس بن عن عطاء عن المسيب بن العالء ثنا عبيدة ثنا أيوب بن يحيى ثنا العزيز عبد بن محمد
  قابل من الحج عليھما وليس بينھما جزورا ينحران فقال النحر يوم بالبيت يطوف أن قبل

 زيد بن ثور عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 9583
 ويھدي يعتمر يفيض أن قبل أھله يصيب الذي في  قال أنه عباس بن عن إال أظنه ال قال عباس بن مولى عكرمة عن الديلي
  سمعت ما أحسن وذلك مالك قال ذلك مثل يقول كان الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك وحدثنا قال

 أبي عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 9584
 أن فأمره يفيض ان قبل بمنى وھو محرم وھو أھله على وقع رجل عن سئل أنه  عباس بن عن رباح أبي بن عطاء عن الزبير
 عباس بن قول فترك ربيعة عن ورواه تام وحجه وبدنة عمرة عليه مالك قال نأخذ وبھذا هللا رحمه الشافعي قال بدنة ينحر
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 حديثه يقبل أن ألحد يرى ال عكرمة في القول سيء وھو عباس بن عن يظنه عكرمة عن زيد بن ثور عن ورواه ربيعة لرأى
  المدينة أھل من الفقھاء عن ورويناه الشيخ قال الناس وعند عنده ثقة وعطاء خالفه عباس بن نع عطاء عن بيقين يروي وھو

  يقصر أو يحلق وقبل والمروة الصفا وبين بالبيت الطواف يكمل أن إلى يھل أن بين ما امرأته يقرب ال المعتمر باب

 دينار بن عمرو ثنا سفيان ثنا الحميدي أنبأ موسى بن بشر أأنب إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9585
 هللا رسول قدم عمر بن فقال بامرأته أيقع والمروة الصفا بين يطف ولم بالبيت فطاف اعتمر رجل عن عمر بن سألنا  قال

 لكم كان لقد جل و زع هللا قال والمروة الصفا بين وطاف ركعتين المقام خلف وصلى سبعا بالبيت فطاف سلم و عليه هللا صلى
 في البخاري رواه والمروة الصفا بين يطوف حتى يقربھا ال فقال هللا عبد بن جابر وسألت عمر قال حسنة أسوة هللا رسول في

  الحميدي عن الصحيح

 ثنا رزوقم بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9586
 بعد والمروة بالصفا يطوف أن قبل امرأته فغشي اعتمر رجال أن  جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة ثنا جرير بن وھب
 ذلك فأي قلت بقرة أو جزور قال أفضل ذلك فأي فقلت نسك أو صدقة أو صيام من فدية قال عباس بن فسئل بالبيت طاف ما

  سعيد عن أيوب خالفه جزور قال أفضل

 بن محمد بكر أبو أنبأ الصوفي توبة أبي بن جعفر بن أحمد الحسن أبو أنبأ الفارسي إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا -  9587
 ھو أھل رجال أن  جبير بن سعيد عن أيوب عن حماد ثنا الجمحي معاوية بن هللا عبد ثنا اآلملي النجار حاتم بن الفضل
 إنھا له فقيل لشبقة إنھا فقال ذلك عن عباس بن فسئل تقصر أن قبل فغشيھا التقصير إال مناسكھا فقضت بعمرة جميعا وامرأته
 أفضل ذلك أي قالت شاة أو بقرة أو ناقة انحري قال ماذا قالت دما أھريقي لھا وقال أعلمتموني أال وقال ذلك من فاستحيا تسمع
  أشبه ھذا ولعل ناقة قال

 بن علي ثنا البغوي القاسم أبو أنبأ شريح أبي بن الرحمن عبد محمد أبو أنبأ ريالعم الفتح أبو الشريف أخبرنا فقد -  9588
 شعرھا يقرض فجعل أقصر لم إني فقالت عمرة في امرأته أتى رجال أن  جبير بن سعيد عن الحكم عن شعبة أنبأ الجعد
  عباس بن فيه يذكر لم قال كذا دما يھريق لشبق إنه قال بأسنانه

 ثنا حجر بن علي ثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد جدي ثنا طاھر أبو أنبأ زكريا بن أحمد بن محمد كرب أبو أخبرنا - 9589
 زوجھا عليھا فوقع والمروة والصفا بالبيت فطافت معتمرة قدمت امرأة عن الحسن سأل أنه  حميد ثنا جعفر بن ھو إسماعيل

 له فقيل قال لشبقة إنھا فقال ذلك عن سئل عباس بن أن هللا عبد بن وذكر حميد قال بقرة أو بعيرا ھديا لتھدي قال تقصر أن قبل
  بقرة أو بعيرا ھديا لتھدين قال ثم فسكت قال شاھدة المرأة إن

  لحجه المفسد وكذلك أفسد ما أحرم حيث من يقضيھا لعمرته المفسد باب

 حجھما يقضيان قال حرمةم وھي امرأته أصاب بحجة محرم في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن عطاء عن روينا
 أمرھا ثم عمرتھا رفضت عائشة أن إلى ذھب من وأما عباس بن عن وروينا أحرما كانا حيث من قابل من الحج وعليھما
 بإدخال أمرھا إنما سلم و عليه هللا صلى النبي أن مضى فيما دللنا فقد التنعيم من تقضيھا بأن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  استحبته شيئا عمرتھا كانت وإنما قارنة فكانت رةالعم على الحج

 ھو سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا سنان بن أحمد بن جعفر ثنا األصبھاني الشيخ أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  9590
 بالبيت طوافك  ھاعن هللا رضي لعائشة قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن عطاء عن نجيح أبي بن عن عيينة بن

  وعمرتك لحجك يكفيك والمروة الصفا وبين
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 ثنا الرقى عمر بن حفص ثنا اللخمي أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9591
 بعد واحد طواف يكفيك  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن عطاء عن جريج بن عن الثوري ھو سفيان ثنا قبيصة
  وعمرتك لحجك المعرف

 ثنا إسماعيل بن يعني موسى ثنا غالب بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 9592
 فنسكت حاضت حين بالبيت تطف ولم وحاضت بعمرة أھلت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن طاوس بن ثنا وھيب
 معھا فبعث فأبت وعمرتك لحجك طوافك يسعك النفر يوم سلم و عليه هللا صلى النبي لھا فقال بالحج أھلت وقد كلھا المناسك

  وھيب حديث من الصحيح في مسلم أخرجه الحج بعد فاعتمرت التنعيم إلى الرحمن عبد

   النحر يوم من الفجر طلوع قبل عرفة بإدراك الحج إدراك باب

 ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا هللا رحمه فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 9593
 الحج عرفة الحج  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي شھدت يقول يعمر بن الرحمن عبد سمعت قال عطاء بن بكير عن شعبة

 عليه إثم فال يومين في تعجل فمن أيام ثالثة منى مأيا حجه تم أو الحج أدرك فقد الفجر يطلع أن قبل عرفة أدرك من عرفات
  عليه إثم فال تأخر ومن

 يحيى بن خالد ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  9594
 رسول أتيت  قال الديلي يعمر بن الرحمن عبد حدثني الليثي عطاء بن بكير ثنا الثوري سفيان ثنا قاال حسان بن الصمد وعبد
 فأمر قال الحج كيف الحج كيف هللا رسول يا فنادى رجال فأمروا أصحابه من نفر فأتاه بعرفات وھو سلم و عليه هللا صلى هللا

 إثم فال يومين في تعجل من ثالثة منى أيام حجه تم فقد جمع ليلة من الصبح صالة قبل جاء من عرفة يوم الحج فنادى رجال
  بذلك فنادى خلفه من رجال أردف ثم عليه

 بن إسماعيل أنبأ عاصم بن علي ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9595
 أبو الفرج بن روح ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي وأخبرنا ح خالد أبي

 بن عروة سمعت قال الشعبي عن ھند أبي بن وداود وزكريا خالد أبي بن إسماعيل ثنا سفيان ثنا يحيى بن حامد ثنا الزنباع
 جبلي من جئت هللا رسول يا فقلت بالمزدلفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتيت  يقول الم بن حارثة بن أوس بن مضرس
 فقال حج من لي فھل عليه وقفت إال شيئا الجبال ھذه من تركت وما راحلتي وأنضيت نفسي تعبتأ حتى جئت ما فوهللا طيء
 أو ليل من ذلك قبل بعرفة وقف قد وكان بالمزدلفة الفجر صالة الصالة ھذه معنا شھد من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ھذه أتيت هللا رسول يا فقلت قال الحديث لھذا لثالثةا أحفظ وكان فيه زكريا وزاد سفيان قال تفثه وقضى حجه تم فقد نھار

 يفيض حتى معنا ووقف الصالة ھذه معنا شھد من فقال حج من لي فھل نفسي واتعبت راحلتي أكللت قد طيء جبلي من الساعة
 هللا رسول يتأت قال ھند أبي بن داود وزاد سفيان قال تفثه وقضى حجه تم فقد نھار أو ليل من بعرفة ذلك قبل وقف قد وكان
  بشران بن حديث لفظ الحديث وذكر الفجر برق حين سلم و عليه هللا صلى

 بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9596
 هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن عطاء عن ثابت أبي بن حبيب بن هللا عبد ثنا الرأي صاحب الحكم بن سورة ثنا محمد
  الحج فاته فقد فاته ومن حجه تم فقد الصبح قبل عرفات من أفاض من  قال سلم و عليه

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 9597
 الفجر ينفجر حتى الحج يفوت ال قال  رباح أبي بن عطاء عن جريج بن أخبرني وھب بن أنبأ كمالح عبد بن هللا عبد بن محمد
  نعم عطاء قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن ذلك أبلغك لعطاء قلت قال جمع ليلة من

  ذلك لقا أنه  هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن جريج بن أخبرني وھب بن أنبأ اإلسناد وبھذا - 9598



116 

 

 الخطاب بن عمر أن حدثه عمر بن هللا عبد بن سالم أن محمد بن عمر أخبرني وھب بن حدثنا قال اإلسناد وبھذا -  9599
  الحج فاته فقد يصبح حتى يقف لم ومن الحج أدرك فقد الفجر يطلع أن قبل النحر ليلة أدرك من  قال عنه تعالى هللا رضي

  عمر بن هللا عبد عن حدثھم نافعا أن وغيرھما يزيد بن ويونس أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ اإلسناد وبھذا -  9600
  مثله

  الحج فاته من يفعل ما باب

 محمد بن هللا عبد ثنا البغوي ھاشم بن إبراھيم أنبأ عقيل بن محمد بن الفضل بن علي أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  9601
 بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو وأخبرنا ح يقول كان هللا عبد أن نافع عن أسماء بن جويرية عمي حدثني أسماء بن

 نافع عن عقبة بن موسى عن عياض بن أنس ثنا الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال يحيى
 يدرك لم ومن الحج أدرك فقد الفجر يطلع أن لقب عرفة بجبال فوقف الحاج من النحر ليلة أدرك من قال أنه  عمر بن عن

 إن يقصر أو ليحلق ثم سبعا والمروة الصفا بين ويطوف سبعا به فليطف البيت فليأت الحج فاته فقد الفجر يطلع أن قبل عرفة
 الحج أدركه فإن أھله إلى ليرجع ثم يقصر أو فليحلق وسعيه طوافه من فرغ فإذا يحلق أن قبل فلينحره ھديه معه كان وإن شاء
  أھله إلى رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة عنه فليصم ھديا يجد لم فإن حجه في وليھد استطاع إن فليحج قابل من

 بن هللا عبد أحمد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا قاال بكر وأبو زكريا أبو وأخبرنا - 9602
 بن يحيى عن مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ العدل الحسن بن محمد
 مكة طريق من بالبادية كان إذا حتى حاجا خرج عنه هللا رضي األنصاري أيوب أبا أن  يسار بن سليمان أخبرني قال أنه سعيد
 المعتمر يصنع كما اصنع عمر له فقال له ذلك فذكر النحر يوم هعن هللا رضي الخطاب بن عمر على قدم أنه ثم رواحله أضل
  الھدي من استيسر ما وأھد فاحجج قابل من الحج أدركك فإذا حللت قد ثم

 عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا -  9603
 أن  يسار بن سليمان عن حدثھم نافعا أن وغيرھما عمر بن هللا وعبد أنس بن مالك أخبرني وھب بن بأأن الحكم عبد بن هللا

 يوم اليوم ھذا أن نرى كنا أخطأنا المؤمنين أمير يا فقال ينحر عنه تعالى هللا رضي وعمر النحر يوم جاء األسود بن ھبار
 ثم معك ومن أنت والمروة الصفا وبين سبعا بالبيت فطف مكة ىإل اذھب عنه تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر له فقال عرفة
 الحج في أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن وأھدوا فحجوا قابل حج كان فإذا وارجعوا قصروا أو احلقوا ثم معك كان إن ھديا انحر
  نافع عن أسماء بن جويرية رواه وكذلك أھله إلى رجع إذا وسبعة

 عن معاوية أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 9604
 العام خرجت ثم قابل من الحج وعليه بعمرة يھل قال الحج فاته رجل عن عمر سألت  قال األسود عن إبراھيم عن األعمش
 روي وكذلك معاوية أبو رواه كذا قابل من الحج يهوعل بعمرة يھل قال الحج فاته رجل عن فسألته ثابت بن زيد فلقيت المقبل
 األعمش عن الثوري سفيان ورواه دما ويھريق فقال عنه األودي إدريس عن وروي عنه أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن

 ضير عمر قول مثل فقال سنة عشرين بعد ثابت بن زيد فلقيت قال ھدي عليه وليس قابل من ويحج بعمرة يھل وقال بإسناده
  شعبة ورواه إبراھيم عن المغيرة عن سفيان رواه وكذلك عنه هللا

 عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا كما - 9605
 عمرة اجعلھا عمر قال الحج فاته دق عنه هللا رضي عمر إلى رجل جاء  قال األسود عن النخعي إبراھيم عن الضبي مغيرة
  عمر قول مثل فقال ذلك عن ثابت بن زيد سألت ثم سنة عشرين مكثت األسود قال قابل من الحج وعليك

 ثنا عفان ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  9606
 في رجل وجاءه عنه هللا رضي عمر سمعت قال  ربيعة أبي بن هللا عبد بن الحارث عن جبير بن عيدس عن أيوب ثنا وھيب
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 يذكر ولم قابل من الحج وعليك والمروة الصفا وبين بالبيت طف عنه هللا رضي عمر له فقال الحج فاته وقد التشريق أيام وسط
 الشافعي قال منقطعة عنه يسار بن سليمان رواية متصلتان عنه هللا رضي عمر عن األسود عن قبلھا وما الرواية ھذه ھديا
 من بالحفظ أولى الحديث في يزيد والذي الھدي عليه حديثنا ويزيد عمر عن حديثنا يوافق عمر عن المتصل الحديث هللا رحمه
 لرواية تشھد وھي ادم ويھريق صحت إن األودي إدريس رواية وفي متصال قلنا كما عمر بن عن وروينا بالزيادة يأت لم الذي

 أنه األسود بن ھبار عن يسار بن سليمان عن نافع عن عقبة بن موسى عن طھمان بن إبراھيم وروي بالصحة يسار بن سليمان
 بن عن وروينا الھدي وجوب على دل ما الزبير وبن عمر بن عن حزابة قصة في وروينا موصوال فذكره الحج فاته أنه حدثه
  دما فليھرق تركه أو نسكه من اشيئ نسي من قال أنه عباس

  عرفة يوم الناس خطأ باب

 محمد بن حامد علي أبو أنبأ بشير بن النعمان أوالد من البشيري قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا - 9607
 رفعه ھريرة أبي عن رالمنكد بن محمد عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا النعمان أبو ثنا العزيز عبد بن علي أنبأ الھروي الرفاء
 منى وكل موقف جمع وكل موقف عرفة كل تضحون يوم وأضحاكم تفطرون يوم فطركم  قال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى

 وعبد علية بن ورواه مرفوعا ھريرة أبي عن المنكدر بن محمد عن القاسم بن روح رواه وكذلك منحر مكة فجاج وكل منحر
 أبي عن المقبري عن آخر وجه من بعضه وروي موقوفا ھريرة أبي عن المنكدر بن حمدم عن أيوب عن الثقفي الوھاب
  عنھا هللا رضي عائشة عن المنكدر بن عن الثوري عن وروي مرفوعا ھريرة

 محمد ثنا العسكري حاتم بن يحيى ثنا أحمد بن عبدان ثنا اللخمي أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  9608
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن المنكدر بن عن سفيان ثنا إسماعيل أبو إسماعيل بن

 قاضي كوفي وھو بالفارسي يعرف ھذا محمد اإلمام يفطر يوم والفطر اإلمام يضحى يوم واألضحى اإلمام يعرف يوم عرفة
  سفيان عن به تفرد فارس

 أحمد بن محمد بن الحسين بن أحمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد كرب أبو وأخبرنا - 9609
 بن خالد بن هللا عبد بن العزيز عبد عن مطر بن السفاح عن حوشب بن العوام عن ھشيم ثنا عرفة بن الحسن ثنا الجنيد بن
 في داود أبو أخرجه جيد مرسل ھذا فيه الناس يعرف الذي ومالي عرفة يوم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أسيد

  المراسيل

 بن عن خالد بن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 9610
 قال عنه لتجزىء إنھا لعمري أي منع قال عنه أيجزىء النحر بيوم الناس فأخطأ حج ما أول حج رجل لعطاء قلت  قال جريج
  تعرفون يوم وعرفة قال وأراه تضحون يوم وأضحاكم تفطرون يوم فطركم سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال وأحسبه

  عمرة وال حج إرادة بغير مكة دخول باب

 الناس يثوب الموضع العرب كالم في بةالمثا هللا رحمه الشافعي قال اآلية وأمنا للناس مثابة البيت جعلنا وإذ جل و عز هللا قال
  إليه اجتمع إليه ثاب يقال وقد عنه الذھاب بعد إليه يعودون ويؤبون إليه

 ثنا زكريا بن محمد بن هللا عبد ثنا األصبھاني بطة بن هللا عبد أبو أنبأ السقاء بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  9611
 جعلنا وإذ تعالى قوله في  الحجاج أبي جبر بن مجاھد عن نجيح أبي بن عن الزنجي خالد بن مسلم ثنا األموي يحيى بن سعيد
  وطرا منه يقضون ال ويرجعون ويذھبون إليه يثوبون قال وأمنا للناس مثابة البيت

 ورقاء ثنا سإيا أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9612
  دخله من يخاف ال يقول وأمنا ابدا وطرا منه يقضون ال يقول للناس مثابة قوله في  مجاھد عن نجيح أبي بن عن
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 عطاء عن ورقاء ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9613
 هللا صلى إبراھيم جل و عز هللا أمر لما قال}  بالحج الناس في وأذن{  قوله في  عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن
 أو حجر من سمعه ما له فاستجاب تحجوه أن وأمركم بيتا اتخذ ربكم إن الناس أيھا يا قال بالحج الناس في يؤذن أن سلم و عليه
  لبيك اللھم لبيك فقالوا شيء أو تراب أو أكمة أو شجر

 أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا السالم عبد بن محمد ثنا العنبري محمد بن يحيى زكريا أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9614
 قد رب قال البيت بناء من السالم عليه إبراھيم فرغ لما  قال عباس بن عن أبيه عن ظبيان أبي بن يعني قابوس عن جرير
 كتب الناس أيھا يا قال أقول كيف رب قال البالغ وعلي أذن قال صوتي يبلغ وما رب قال بالحج الناس في أذن فقال فرغت
  يلبون األرض أقصى من يجيئون أنھم ترى أال واألرض السماء بين من فسمعه العتيق البيت حج الحج عليكم

 معاذ ثنا بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا المزكي إبراھيم بن محمد الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9615
 بن فقال ر ف ك عينيه بين مكتوب إنه فقالوا الدجال فذكروا عباس بن عند كنا  قال مجاھد عن عون بن عن عدي أبي وبن

 جمل على جعد آدم فرجل موسى وأما صاحبكم إلى فانظروا إبراھيم أما قال ولكنه ذلك يقول أسمعه لم عنه هللا رضي عباس
 محمد عن موسى أبي عن الصحيحين في ومسلم البخاري رواه يلبي الوادي من انحدر قد إليه أنظر كأني بةبخل مخطوم أحمر
  عدي أبي بن

 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9616
 البيت موضع كان  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس حدثني ريالبك ميسرة بن سعيد عن بكير بن يونس
 قال جئت أين من آدم يا فقالوا المالئكة فاستقبلته آدم حج ثم آدم قبل تحجه المالئكة فكانت علما أكثر أو شبرا آدم زمن في

  قبلك المالئكة حجته قد فقالوا البيت حججت

 محمد عن لبيد أبي بن عن سفيان أنبأ الشافعي ثنا الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي لحسنا بن بكر أبو أخبرنا -  9617
  عام بألفي قبلك حججنا لقد آدم نسكك بر فقالوا المالئكة فلقيته السالم عليه آدم حج  قال غيره أو القرظي كعب بن

 محمد عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إمالء الحافظ هللا عبد أبو حدثنا - 9618
 الصوف ثياب عليھم حجاجا نبيا سبعون الروحاء فج سلك لقد  قال أنه عباس بن عن مقسم عن مسلم بن الحسن عن إسحاق بن
 بن عروة عن دينةالم أھل من ثقة حدثني إسحاق بن عن عليه قراءة اإلسناد وبھذا نبيا سبعون الخيف مسجد في صلى ولقد

 الغرق من كان ما األرض من كان فلما نوح حجه ولقد وصالح ھود من كان ما إال البيت حج وقد إال نبي من ما قال أنه الزبير
 إليه هللا قبضه حتى قومه بأمر فتشاغل السالم عليه ھودا هللا فبعث حمراء ربوة البيت وكان األرض أصاب ما البيت أصاب

  حجه إال بعده نبي يبق لم ثم حجه السالم عليه إلبراھيم هللا بوأه فلما مات حتى يحجه فلم

 زيد أبو أوس بن سعيد ثنا يونس بن محمد ثنا الزاھد حفص بن عمر بن محمد بكر أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  9619
 في السالم عليه عمران بن ىموس حج  قال مسعود بن هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن الحكم عن شعبة ثنا األنصاري
 لديك لديك أنا عبدك أنا لبيك ورقا تعبدا لبيك لبيك اللھم لبيك يلبي وھو قطوانيتان عباءتان وعليه إسرائيل بني من ألفا خمسين

 البيت جاء أنه الخالين األمم وال النبيين من أحد عن لنا يحك ولم هللا رحمه الشافعي قال الجبال فجاوبته قال الكرب كشاف يا
  الفتح حرب في إال حراما إال علمناه مكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يدخل ولم حراما إال قط أحد

 األزرق إسحاق ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 9620
 بن إسماعيل ورواه بإحرام إال أھلھا غير من وال أھلھا من أحد مكة دخلي ما  قال أنه عباس بن عن عطاء عن الملك عبد عن
  معتمرا أو حاجا إال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دخلھا ما فوهللا عباس بن عن عطاء عن مسلم
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  إحرام بغير يدخلھا أن في لحرب خائفا دخلھا لمن الرخصة باب

 ثنا آباذي المحمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ آباذي المحمد مھدي بن مدمح بن أحمد بن جامع الخير أبو أخبرنا - 9621
 أنس عن شھاب بن عن مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا ومائتين وسبعين تسع سنة في بھراة الدارمي سعيد بن عثمان سعيد أبو
 خطل بن إن فقال رجل جاءه نزعه فلما المغفر رأسه وعلى مكة الفتح عام دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مالك بن

 بن هللا عبد عن البخاري رواه محرما يومئذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يكن ولم مالك قال اقتلوه فقال الكعبة بأستار متعلق
  مالك عن كلھم وغيرھما ويحيى القعنبي عن مسلم ورواه وغيره يوسف

 ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا كيالمز إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 9622
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن الدھني عمار بن معاوية أنبأ يحيى بن محمد بن يحيى
  يحيى بن يحيى نع الصحيح في مسلم رواه إحرام بغير سوداء عمامة وعليه الفتح يوم مكة دخل سلم

 بن حماد ثنا حسان بن يحيى ثنا نصر بن بحر ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أنبأ أصله من الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  9623
  سوداء عمامة وعليه الفتح يوم مكة دخل سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جابر عن الزبير أبي عن سلمة

 بن العباس أنبأ األصم العباس أبو ثنا قالوا السلمي الرحمن عبد وأبو السوسي هللا عبد أبوو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9624
 الحديث فذكر  ھريرة أبو حدثني الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني كثير أبي بن يحيى ثنا األوزاعي ثنا أبي أنبأ مزيد بن الوليد
 وأنھا والمؤمنين رسوله عليھا وسلط الفيل مكة عن حبس هللا ان الفق فقام قال مكة فتح في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن
 الصحيح في أخرجاه الحديث باقي وذكر ھذه ساعتي وأنھا نھار من ساعة لي احلت وإنما بعدي ألحد وال قبلي ألحد تحل لم
  األوزاعي حديث من

  محاربا يكن لم وإن إحرام بغير دخولھا في رخص من باب

 إبراھيم بن محمد ثنا السلمي نجيد بن إسماعيل عمرو أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا -  9625
 فدخل فرجع المدينة من خبر جاءه بقديد كان إذا حتى مكة من أقبل عمر بن هللا عبد أن  نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي
  إحرام بغير مكة

  بأسا بذلك أرى ال فقال إحرام بغير مكة يدخل الرجل عن سئل أنه  شھاب بن عن مالك وحدثنا قال - 9626

 بن يحيى ثنا الدارمي الرحمن عبد بن هللا عبد ثنا محمد بن هللا عبد ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9627
 و عليه هللا صلى هللا رسول مع غزا  أنه أخبره اهأب أن قتادة أبي بن هللا عبد أخبرني يحيى أخبرني سالم بن معاوية ثنا حسان
 هللا صلى النبي أتيت ثم محرمون وھم أصحابي فأطعمت وحش حمار فاصطدت قال غيري بعمرة فأھلوا الحديبية غزوة سلم
 منالرح عبد بن هللا عبد عن الصحيح في مسلم رواه محرمون وھم كلوه قال فاضلة لحمه من عندنا أن فأنبأته سلم و عليه
 المحرم ومنا بالقاحة كنا إذا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا قال قتادة أبي عن قتادة أبي مولى محمد أبو ورواه
  المحرم وغير

  بما استدالال إحرام بغير دخلھا من على القضاء ير لم من باب

 منصور بن أحمد بن هللا عبد ثنا بھا الطبراني البزاز إبراھيم بن إسماعيل بن أحمد بن محمد نصر أبو أخبرنا -  9628
 األقرع أن عباس بن عن سنان أبي عن شھاب بن ثنا حفصة أبي بن محمد ثنا روح ثنا الصائغ إسماعيل بن محمد ثنا الطوسي

 لم وجبت ولو لوجبت نعم قلت ولو تطوع فھو ذلك بعد حج فمن حجة بل ال قال عام كل الحج هللا رسول يا  قال حابس بن
  العمرة في سراقة حديث مضى وقد تطيعوا ولم تسمعوا
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   يسلم والذمي يعتق والمملوك يبلغ الصبي حج باب

 بن خالد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9629
 ما أسمعوني يقول عباس بن سمعت  قال السفر أبي عن السبيعي اقإسح أبي بن يونس ثنا الوھبي خالد بن أحمد ثنا خلي

 مات فإن الحج فعليه الرجال مبلغ فبلغ أھله به حج غالم أيما عباس بن قال فتقولوا تخرجوا ال أال لكم أقول ما وافھموا تقولون
  حجته قضى فقد مات وإن الحج فعليه فيعتق أھله به حج مملوك عبد وأيما حجته قضى فقد

 بن محمد ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا ببغداد الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9630
 الحنث بلغ ثم حج صبي أيما  قال رفعه عباس بن عن ظبيان أبي عن األعمش سليمان عن شعبة ثنا زريع بن يزيد ثنا المنھال
 قال أخرى حجة فعليه اعتق ثم حج عبد وأيما أخرى حجة يحج أن فعليه ھاجر ثم حج بيأعرا وأيما أخرى حجة يحج أن فعليه

 موقوفا شعبة عن غيره ورواه شعبة عن زريع بن يزيد عن المنھال بن محمد برفعه تفرد الشيخ قال مرفوعا حدثنا القاضي
  الصواب وھو موقوفا األعمش عن الثوري سفيان رواه وكذلك

 بن العزيز عبد ثنا العثماني مروان أبو ثنا عقيل بن شريح ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ قال الماليني عدس أبو وأخبرنا -  9631
 لو  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن جابر أبيھما عن جابر ابني ومحمد الرحمن عبد عن عثمان بن حرام عن حازم أبي
 النسق ھذا على واألعرابي العبد في الحديث باقي وذكر سبيال إليه استطاع إن بلغ إذا حجة عليه لكانت حجة صغير حج

 بعرفة أعتق إن قاال عتق ثم بالحج أھل مملوك في رباح أبي بن وعطاء البصري الحسن عن وروينا ضعيف عثمان بن وحرام
  ويجزيه عرفة إلى فليرجع مھل في فكان بجمع اعتق وإن أجزأه

   والميت المعضوب عن الحج في النيابة باب

 أبي على قرأت قال الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 9632
 هللا صلى النبي أردف  قال عباس بن هللا عبد أن يسار بن سليمان أخبرني الزھري عن أخبره حمزة أبي بن شعيب أن اليمان
 خثعم من امرأة فأقبلت يفتيھم للناس سلم و عليه هللا صلى النبي فوقف وضيئا رجال فضلال وكان عباس بن الفضل سلم و عليه

 الفضل إلى سلم و عليه هللا صلى النبي فالتفت حسنھا وأعجبه ينظر الفضل فطفق سلم و عليه هللا صلى النبي تستفتي وضيئة
 على الحج في هللا فريضة إن هللا رسول يا الخثعمية تلك فقالت إليھا النظر عن وجھه فعدل الفضل بذقن فأخذ إليھا ينظر وھو
 و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال عنه أحج أن يقضي فھل راحلته على يستوي أن يستطيع ال كبيرا شيخا أبي أدركت عباده
  الزھري عن أوجه من مسلم وأخرجه اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه نعم سلم

 بن وعلي مسدد ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي لحسنا أبو أخبرنا - 9633
 عليه هللا صلى النبي سألت خثعم من امرأة أن  عباس بن عن يسار بن سليمان عن الزھري ثنا سفيان ثنا لعلي واللفظ المديني

 الراحلة على يستمسك أن يستطيع ال كبيرا شيخا أبي أدركت ادهعب على هللا فريضة إن فقالت رديفه والفضل جمع غداة سلم و
 بن يرى ان قبل الزھري عن فيه يزيد دينار بن عمرو وكان سفيان قال المديني بن علي قال نعم قال عنه أحج أن ترى فھل

  فقضيته الدين أحدكم على كان لو كذلك نعم قال ذلك أينفعه هللا رسول يا قالت شھاب

 أبو ثنا شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9634
 صلى النبي إلى رجل أتى قال عباس بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال إياس بن جعفر وھو وحشية أبي بن جعفر بشر
 أكنت دين عليھا كان لو أرأيت سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال ماتت وإنھا تحج أن نذرت أختي إن  له فقال سلم و عليه هللا

 حديث من مسلم وأخرجه إياس أبي بن آدم عن الصحيح في البخاري رواه بالوفاء أحق فھو هللا فاقضوا قال نعم قال قاضيه
  ذكره مضى وقد سلم و عليه هللا صلى النبي عن حصيب بن بريدة
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 الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  9635
 يھل رجل به مر  عباس بن هللا عبد أن حدثه جبير بن سعيد أن دعامة بن قتادة عن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن أنبأ
 عن فاحجج أنت فابدأ قال ال قال أنت احججت فقال نهع يحج أن أوصى قال شبرمة ومن فقال شبرمة عن بحجة لبيك يقول
 بن عن جبير بن سعيد عن عزرة عن قتادة عن عروبة أبي بن ورواه الحارث بن عمرو رواه كذا شبرمة عن احجج ثم نفسك
 بأسا ىير ال كان أنه عطاء عن جريج بن عن وروينا الوصية لفظ فيه يذكر لم أنه إال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
  يوص لم وإن أبيه عن الرجل يحج أن

 بن يعني إسحاق ثنا عيسى أبي بن الحسن بن علي ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبا الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 9636
 هللا إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن معشر أبو ثنا الطباع بن عيسى
  ضعيف مدني السندي نجيح ھذا معشر أبو ذلك والمنفذ عنه والحاج الميت الجنة نفر ثالثة الواحدة بالحجة يدخل جل و عز

 بن أحمد حامد أبو أنبأ قاال الخسروجردي المقرئ إبراھيم بن أحمد بن علي الحسن وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9637
 سفيان بن زياد ثنا الطاحي الصلت بن زاجر ثنا سعيد بن قتيبة ثنا البيھقي الحسين بن داود ثنا يالخسروجرد الحسين بن محمد
 حجة حجج أربع له كتبت بحجة أوصى رجل في  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن سلمة أبي عن
 روي وقد ضعيف واإلسناد مجھول ھذا سفيان بن يادز بھا أمر للذي وحجة أخذھا للذي وحجة أنفذھا للذي وحجة كتبھا للذي
  التوفيق وبا كفاية روينا ما بعض وفي فتركتھا ضعيفة بأسانيد أخبار األبوين عن الحج في

  خطأ أو عمدا الصيد المحرم قتل باب

 بن ثنا العبدي براھيمإ بن محمد ثنا نجيد بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا -  9638
 تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر إلى جاء رجال أن  سيرين بن محمد عن البصري قرير بن الملك عبد عن مالك ثنا بكير
 عمر فقال ذلك في ترى فماذا محرمان ونحن ظبيا فأصبنا ثنية ثغرة إلى نستبق لنا فرسين وصاحبي أنا أجريت إني فقال عنه
 عبد وھو قال الحديث باقي وذكر بعنز عليه فحكما قال وأنت أنا أحكم حتى تعال جنبه إلى لرجل نهع هللا رضي الخطاب بن

  عنه هللا رضي عوف بن الرحمن

 الجزري الكريم عبد عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  9639
 بجفر عنه هللا رضي مسعود بن فيه فقضى فقتله يربوعا فأصاب جوالق ألقى محرما أن  مسعود بن هللا عبد بن عبيدة أبي عن
  جفرة أو

  قال جريج بن عن سالم بن ھو سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 9640
 يعظم نعم قال أيغرم خطأ قتله فمن له قلت قال}  متعمدا منكم قتله ومن حرم تموأن الصيد تقتلوا ال{  تعالى هللا قول لعطاء قلت
  السنن به ومضت هللا حرمات بذلك

 في يغرمون الناس رأيت  قال دينار بن عمرو عن جريج بن عن وسعيد مسلم أنبأ هللا رحمه الشافعي وأخبرنا قال - 9641
 وعن الخطأ في المحرم على يحكم قال إبراھيم وعن والعمد الخطأ في هعلي يحكم قال أنه البصري الحسن عن وروينا الخطأ
{  قوله في قال أنه رباح أبي بن عطاء عن وروينا والعمد الخطأ في عليه يحكم كان عنه هللا رضي عمر أن عتيبة بن الحكم
 في وعليه منه هللا فينتقم اإلسالم في عاد ومن قال منه}  هللا فينتقم عاد ومن{  الجاھلية في كان عما قال}  سلف عما هللا عفا
  أصاب كلما عليه يحكم النخعي وإبراھيم جبير بن وسعيد الحسن وعن الكفارة ذلك
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   الصيد جزاء أبواب جماع

  المسلمين من عدل ذوا به يحكم النعم من بمثله الصيد جزاء باب

 أحمد بن محمد أحمد أبو أنبأ جرد بخسرو عليه قراءة يالبسطام األديب أحمد بن هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 9642
 األسدي جابر بن قبيصة سمع عمير بن ھو الملك عبد ثنا سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا يوسف بن ھارون أخبرني الغطريف بن
 والسنوح بيظ لنا سنح إذ كذلك نحن فبينما الفرس أم الظبي شدا أسرع أيھما محرمون ونحن مراؤنا فكثر حجاجا خرجنا  قال
 في فأسقط فقتله ردعه فركب خششاءه أخطأ فما بحجر منا رجل فرماه بالتشديد ھارون قاله الشمال عن عنا يجز مر يقول ھكذا
 تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر على الظبي وصاحب أنا فدخلت بمنى عنه هللا رضي عمر إلى انطلقنا مكة قدمنا فلما أيدينا
 عمدا عنه هللا رضي عمر فقال القصة عليه فقص الظبي وصاحب أنا إليه فتقدمت قال وربما قتل لذيا الظبي أمر له فذكر عنه

 رجل زاد قتله أردت وما رميه تعمدت لقد فقال خطأ أم عمدا قتلته كيف عنه هللا رضي عمر فسأله قال وربما خطأ أم أصبته
 إلى التفت ثم قال وربما فضة يعني قلب وجھه لكأن وهللا رجل إلى اجتنح ثم الخطأ العمد شرك لقد عنه هللا رضي عمر فقال
 فتصدق قال وربما لحمھا وأطعم دمھا فأھرق الغنم من شاة خذ له فقال صاحبي على أقبل ثم ساعة فكلمه جنبه إلى رجل
 لن الخطاب بن افتي ان الخطاب بن عمر المستفتي أيھا فقلت الرجل على أقبلت عنده من خرجنا فلما سقاء إھابھا وأسق بلحمھا
 ذو ھذا فنما قال هللا شعائر وعظم بھا فتصدق راحلتك فانحر جنبه إلى الذي سأل حتى عمر علم ما وهللا شيئا هللا من عنك تغني

 يضرب به إال شعرت ما وهللا بشيء علمت فما قال وربما إليه فنماھا عمر إلى العوينتين ذو فانطلق قال وربما إليه العوينتين
 حتى عمر علم ما وهللا وتقول الحرام وتقتل الفتيا تعدى هللا قاتلك قال ثم صفوقا صفوقا صاحبي على مرة وقال علي بالدرة
 قال وربما ردائي بمجامع فأخذ علي أقبل ثم}  منكم عدل ذوا به يحكم{  يقول هللا فإن هللا كتاب تقرأ أما جنبه إلى الذي سأل
 اللسان فصيح شابا أراك إني فقال علي أقبل ثم فأرسلني عليك هللا حرمه أمرا مني لك أحل ال إني المؤمنين أمير يا فقلت ثوبي
 التسع السيىء الخلق فيفسد سيئة وواحدة صالحة قال وربما حسنة تسع أخالق عشرة الرجل في يكون وقد الصدر فسيح

 وال ألفا منه تركت ما قال الحديث ذابھ حدث إذا الملك عبد وكان سفيان قال عمر أبي بن قال الشباب طيرات فاتق الصالحة
  واوا

 عبد أنبأ الدبري إبراھيم بن إسحاق ثنا بمكة الصنعاني علي بن محمد هللا عبد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو حدثنا - 9643
 خششاءه تفأصب فرميته ظبيا فرأيت محرما كنت  قال األسدي جابر بن قبيصة عن عمير بن الملك عبد عن معمر أنبأ الرزاق
 أبيض رجال جنبه إلى فوجدت أسأله عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فأتيت ذلك من نفسي في فوقع فمات قرنه أصل يعني
 اذبح أن فأمرني نعم قال تكفيه شاة ترى فقال الرحمن عبد إلى فالتفت عمر فسألت عوف بن الرحمن عبد ھو وإذا الوجه رقيق
 بعض عنه هللا رضي عمر فسمع الرجل سأل حتى يفتيك أن يحسن لم المؤمنين أمير ان لي صاحب قال عنده من قمنا فلما شاة

 أن أردت قال ثم فتركني قاله ھو إنما شيئا أقل لم إني المؤمنين أمير يا فقلت ليضربني علي أقبل ثم ضربا بالدرة فعاله كالمه
 ثم السيىء ذلك ويفسدھا سيئة وواحدة حسنة تسعة أخالق ةعشر اإلنسان في ان المؤمنين أمير قال ثم الفتيا وتتعدى الحرام تقتل
  الشباب وعثرة وإياك قال

 عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9644
 رجلين ائت فقال فسألته عنه هللا رضي عمر تفأتي محرم وأنا ظبيا أصبت  قال حريز أبو حدثني قال وائل أبي عن منصور

 عبد بن جرير فيه زاد اعفر تيسا علي فحكما عنھما هللا رضي وسعدا عوف بن الرحمن عبد فأتيت عليك فليحكما إخوانك من
  ألحرامي ناس وأنا منصور عن الحميد

 عن مخارق أنبأ عيينة بن أنبأ الشافعي أنبا يعالرب أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 9645
 فسأله عنه هللا رضي عمر على فقدمنا ظھره ففزر ضبا أربد له يقال منا رجل فأوطأ حجاجا خرجنا  قال شھاب بن طارق
 أمرتك إنما عنه هللا رضي عمر فقال وأعلم المؤمنين أمير يا مني خير أنت فقال اربد يا أحكم عنه هللا رضي عمر فقال أربد
  فيه فذاك عنه هللا رضي عمر فقال والشجر الماء جمع قد جديا فيه أرى أربد فقال تزكيني أن آمرك ولم فيه تحكم أن
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   الوحش وحمار الوحش وبقر النعام فدية باب

 صالح بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  9646
  اإلبل من بدنة فعليه نعامة قتل إن  قال عنه هللا رضي عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية عن

 أبو ثنا يعقوب بن عباد ثنا زكريا بن القاسم بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 9647
 جزور النعامة وفي درھم بيضتين وفي شاة الحمامة في الحرم حمام في  عباس بن عن طاءع عن الملك عبد عن الجنبي مالك
  بقرة الحمار وفي بقرة البقرة وفي

 بقرة في  قال أنه عباس بن عن مزاحم بن الضحاك عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن سعيد عن الشافعي وروى - 9648
  الشافعي عن الربيع عن العباس أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز فيما وھو بقرة اإلبل وفي بقرة الوحش

 أبي بن وعلي وعثمان عمر أن  الخرساني عطاء عن جريج بن عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي عن اإلسناد وبھذا -  9649
 غير ھذا الشافعي قال اإلبل من بدنة المحرم يقتلھا النعامة في قالوا عنھم هللا رضي ومعاوية عباس وبن ثابت بن وزيد طالب
 قال بھذا ال بدنة النعامة في قلنا وبالقياس بدنة النعامة في إن فبقولھم لقيت ممن األكثر قول وھو بالحديث العلم أھل عند ثابت
 في وكان زيدا وال عليا وال عثمان وال عمر يدرك ولم خمسين سنة ولد الخرساني عطاء فإن مرسال كونه ضعفه وجه الشيخ
 وستين ثمان سنة توفي عباس بن فإن منه سمع يكون أن يحتمل كان وان عباس بن من سماع له يثبت ولم صبيا معاوية نزم
  أعلم وهللا بالحديث العلم أھل فيه تكلم ممن سمينا عمن حديثه انقطاع مع الخرساني عطاء أن إال

 ھاشم النضر أبو ثنا البرجالني الخليل بن أحمد ثنا لرزازا جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  9650
 المحرم عن يسأله مسعود بن هللا عبد بن عبيدة أبي إلى كتب أنه  الھذلي المليح أبي عن قتادة عن المسعودي حدثنا القاسم بن

 بدنة ففيه وحش حمار يصيب المحرم أما إليه فكتب المحرم يصيبھا الجرادة وعن نعامة بيض أو نعامة أو وحش حمار يصيب
 وھو جرادة أصاب حمص أھل من رجال فإن الجرادة وأما مسكين إطعام أو يوم صيام النعامة بيض وفي بدنة النعامة وفي
 حمص أھل معشر إنكم فقال درھما عنھا أعطيت قال عنھا أعطيت ما عمر له فقال فسأله عنه هللا رضي عمر فأتى محرم
 قال الحديث ھذا في قتادة عن عروبة أبي بن عن وروي المسعودي رواية في كذا جرادة من إلي أحب ولتمرة دراھمكم كثيرة
  بدنة النعامة في يعني فيھا يقول مسعود بن أن إليه فكتب

 بن أيوب ثنا الترمذي إسماعيل أبو أنبأ خنب بن بكر أبو أنبأ المؤذن الخالق عبد بن علي بن الخالق عبد وأخبرنا - 9651
 في  قال المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن يزيد بن يونس عن بالل بن سليمان حدثني أويس أبي بن بكر أبو يحدثن سليمان
 من قبضة الجرادة وفي شاة األرنب وفي شاة مكة حمام وفي شاة الظبي وفي بقرة األروية وفي بقرة البقرة وفي بدنة النعامة
  طعام

 أن  عروة بن ھشام عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 9652
 قتلھا إذا النعامة في أن أسمع أزل ولم هللا رحمه مالك قال شاة الظباء من الشاة وفي بقرة الوحش بقرة في يقول كان أباه

  بدنة المحرم

  الضبع فدية باب

 بن محمد ثنا إدريس بن محمد حاتم أبو ثنا التاجر هللا عبد بن محمد الرحمن عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9653
 جابر لقيت  قال عمار أبي بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن عمير بن عبيد بن هللا عبد أخبرني جرير بن ثنا األنصاري هللا عبد
  نعم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من أسمعت تقل نعم قال ھي أصيد قلت نعم قال أنأكلھا الضبع عن فسألته هللا عبد بن
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 بن يعني حجاج ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  9654
 الليثي ميرع بن عبيد بن هللا عبد سمعت قال حازم بن جرير ثنا قالوا علي بن يعني وعاصم حرب بن يعني وسليمان منھال
 صيد ھي فقال الضبع عن سئل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد بن جابر عن عمار أبي بن الرحمن عبد عن

  أصابھا إذا بعضھم وقال أصادھا إذا بعضھم قال حجاج حديث لفظ ھذا المحرم أصابھا إذا كبشا فيھا وجعل

 بن حسان ثنا الحجبي الوھاب عبد بن هللا عبد ثنا خليفة أبو ثنا عبيد نب أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا -  9655
 وفيھا فكلھا صيد الضبع  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن عطاء عن الصائغ إبراھيم ثنا إبراھيم
  المحرم أصابھا إذا سمين كبش

 بن جابر عن عطاء عن منصور ثنا ھشيم ثنا الھروي إبراھيم ثنا القاضي إسماعيل ثنا أحمد أنبأ الحسن أبو أخبرنا - 9656
  بكبش الضبع في قضى  قال هللا عبد

 عن جريج بن عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد أخبرنا -  9657
 غير في الشافعي قال كبشا فيھا وقضى صيدا ضبعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول انزل  يقول عباس بن مولى عكرمة
 جابر عن عمار أبي بن بحديث أكده ثم النقطاعه قاله وإنما الشيخ قال انفرد لو مثله يثبت ال حديث وھذا بكر أبي رواية
 الشيخ قال صحيح حديث ھو فقال البخاري عنه سألت الترمذي عيسى أبو قال الحجة به تقوم جيد حديث عمار أبي بن وحديث

  موصوال عكرمة حديث روى وقد

 ثنا القرميسيني الحسن بن أحمد بن إبراھيم ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 9658
 قال قال باسع بن عن عكرمة عن عمرو أبي بن عمرو عن جريج بن عن الوليد ثنا السري أبي بن ثنا الرملي حماد بن الوليد
  كبشا فيه وجعل صيد الضبع  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ح المكي الزبير أبي عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا -  9659
 الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا لواقا وغيرھما إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا

 في قضى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  هللا عبد بن جابر عن حدثه الزبير أبا أن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن
 وسفيان الثوري وسفيان السختياني أيوب رواه وكذلك بجفرة اليربوع وفي بعناق األرنب وفي بعنز الغزال وفي بكبش الضبع

  عليه واختلف مرفوعا الكندي األجلح ورواه الزبير أبي عن وغيرھم سعد بن والليث عيينة بن

 عبد بن زياد ثنا عمر بن حفص ثنا تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرناه -  9660
 عناق األرنب وفي شاة الظبي وفي كبش الضبع في  سلم و عليه هللا صلى النبي عن جابر عن الزبير أبي عن األجلح عن هللا
 عن وغيره فضيل بن محمد تابعه الحمالن عظيم يعني العظيم قال الجفرة وما الزبير ألبي يعني فقلت جفرة اليربوع وفي

  ھكذا األجلح

 حكم أنه رفعه وقد إال أراه ال  قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن جابر عن الزبير أبي عن األجلح عن وروى - 9661
 بن مالك ثنا عياض بن فضيل بن عبيدة أبو ثنا يعلى أبو أنبأ الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرناه فذكره
 الملك عبد رواه وكذلك عنه هللا رضي عمر على موقوف أنه والصحيح الصواب من أقرب وھذا الشيخ قال األجلح عن سعيد
  قوله من عمر عن جابر عن عطاء عن سليمان أبي بن

 أبو ثنا الكوفي العامري عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرناه - 9662
 ةجفر األرنب وفي شاة الظبي وفي كبشا الضبع في عنه هللا رضي عمر قضى  قال جابر عن عطاء عن الملك عبد عن أسامة
  اليربوع في وعناقا األرنب في جفرة كتابي في كذا عناقا اليربوع وفي
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 سمع أنه عطاء عن جريج بن عن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 9663
  عنه هللا رضي علي عن وعكرمة مجاھد رواه كبش الضبع في  يقول عباس بن

  الغزال فدية باب

 عن الزبير أبي عن وسفيان مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  9664
  بجفرة اليربوع وفي بعناق األرنب وفي بعنز الغزال في قضى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  هللا عبد بن جابر

  األرنب فدية باب

 ثنا اإلسماعيلي إسماعيل بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو اأخبرن - 9665
 الضبع في قضى  أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن جابر عن الزبير أبو حدثني سعد بن الليث أنبأ حماد بن عيسى
  بجفرة ليربوعا وفي بعناق األرنب وفي بشاة الظبي وفي بكبش المحرم يصيبھا

 علي بن محمد جعفر أبو أنبأ قاال بالكوفة البخاري محمد بن الواحد وعبد العلوي ھاشم أبي بن زيد القاسم أبو أخبرنا -  9666
 قتلت اني فقال عباس بن إلى رجل جاء  قال عكرمة عن سماك عن أسباط عن حماد بن عمرو ثنا حازم بن أحمد ثنا دحيم بن

 وھي الشجر تأكل والعناق الشجر تأكل وھي أربع على تمشي والعناق أربع على تمشي ھي قال ترى فكيف محرم وأنا أرنبا
  عناقا مكانھا أھد تجتر والعناق تجتر

 عن العزيز عبد بن علي أنبأ الكارزي الحسن بن محمد بن محمد الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا - 9667
 األرنب في قضى  أنه عنه هللا رضي عمر عن حميد بن النعمان عن حرب بن سماك عن يانسف عن مھدي بن ثنا عبيد أبي

  الجدي يعني الحالن قوله وغيره األصمعي قال عبيد أبو قال المحرم قتله إذا يعني بحالن

  اليربوع فدية باب

 عن علية بن حدثني عبيد أبي عن زالعزي عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 9668
 أو جفرا اليربوع وفي شاة الظبي وفي كبشا الضبع في قضى  أنه عنه هللا رضي عمر عن جابر عن الزبير أبي عن أيوب
  أمه عن وفصل أشھر أربعة بلغ ما المعز أوالد من الجفر زيد أبو قال عبيد أبو قال جفرة

 عن الجزري الكريم عبد عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  9669
 بن أنبأ الشافعي أخبرنا وبإسناده جفرة أو بجفر اليربوع في قضى أنه  مسعود بن أبيه عن مسعود بن هللا عبد بن عبيدة أبي

 مسعود بن عن الروايتان وھاتان الشيخ قال فرةج أو بجفر اليربوع في حكم مسعود بن أن مجاھد عن نجيح أبي بن عن عيينة
  األخرى تؤكد إحداھما مرسلتان عنه هللا رضي

  الثعلب فدية باب

 بن عن أيوب عن الوھاب عبد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 9670
  شاة الثعلب في قال أنه عطاء عن وروي بجدي الثعلب في حكمت حكم معي كان لو  قال أنه شريح عن سيرين

  الضب فدية باب

  طارق عن مخارق عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الفضل بن موسى بن محمد أخبرنا - 9671
 الماء جمع قد جديا فقال ترى ما عنه هللا رضي عمر فقال فسأله عنه هللا رضي عمر فأتى ظھره ففزر ضبا أوطأ أربد أن

  فيه فذلك عنه هللا رضي عمر فقال والشجر
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  حبين أم فدية باب

 أن  السفر أبي عن مطرف عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد أخبرنا - 9672
  الغنم من بحالن حبين أم في قضى عنه هللا رضي عفان بن عثمان

  والذكر والناقص الصغير الصيد يقتل المحرم باب

  قتل ما صفة مثل والمثل هللا رحمه الشافعي قال}  النعم من قتل ما مثل فجزاء{  تعالى هللا قال

 عن سالم بن وسعيد خالد بن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 9673
 صغار قتل وإن إلي أحب وواف منقوص أو مثله بأعور فداه منقوصا أو أعور صيدا قتل إن  قال أنه عطاء عن جريج بن

   الغنم أوالد بصغار فداه الصيد أوالد

 إسحاق بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9674
 ھديه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھدى  قال عنه هللا رضي عباس بن عن مجاھد عن نجيح أبي بن هللا عبد حدثني قال
  المشركين به ليغيظ فضة برة أنفه وفي جھل ألبي جمال

  النعم بغير يفديه أن الصيد أصاب لمن ھل باب

 شيء وكل شاء أيتھن عطاء قال صياما ذلك عدل أو مساكين مطعا كفارة أو الكعبة بالغ ھديا الصيد جزاء في ثناؤه جل هللا قال
  شاء ما صاحبه منه فليختر أوله أو القرآن في

 في  دينار بن عمرو عن جريج بن عن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 9675
 أيه أوله أو القرآن في شيء كل قال دينار بن عمرو وعن شاء أيتھن له نسك أو صدقة أو صيام من ففدية جل و عز هللا قول
 بن قال كما الشافعي قال فيھا بمخير فليس}  ورسوله هللا يحاربون الذين جزاء إنما{  جل و عز هللا قول إال جريج بن قال شاء

  أقول المسألة في وغيره المحارب في وغيره جريج

 بن الواحد عبد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9676
 هللا رسول أن عجرة بن كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن الشعبي عن ھند أبي بن داود عن سلمة بن حماد ثنا غياث
  مساكين ستة آصع ثالثة فأطعم ئتش وإن أيام ثالثة فصم شئت وإن نسيكة فانسك شئت إن  له قال سلم و عليه هللا صلى

  بما إستدالال رباح أبي بن عطاء قول وھو سلم و عليه هللا صلى النبي بمد مد وذلك مسكين بإطعام يوم صيام تعديل باب

 ثنا البوزنجردي ھالل بن إبراھيم ثنا بمرو الصيرفي حمدان بن محمد بن بكر أحمد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9677
 بن الحسن أنبأ الفقيه محمد بن حسان الوليد أبو ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا ح المبارك بن هللا عبد ثنا شقيق بن الحسن بن علي
 عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن حميد عن الزھري حدثني األوزاعي أنبأ هللا عبد أنبأ موسى بن حبان ثنا سفيان
 ما قال رقبة أعتق قال رمضان شھر من يوم في أھلي على وقعت قال ذاك وما ويحك قال لكتھ هللا رسول يا  رجل قال قال

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتى قال أجد ما قال مسكينا ستين أطعم قال أستطيع ما قال متتابعين شھرين فصم قال أجدھا
 قال أھلي من أحوج المدينة البتي بين ما فوهللا ھليأ من أفقر على قال به فتصدق خذه قال صاعا عشرة خمسة تمر فيه بعرق
 وھقل مسلم بن الوليد رواه وكذلك أھلك وأطعم هللا واستغفر خذه فقال أنيابه بدت حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فضحك

  األوزاعي عن صدقة بن ومسرور زياد بن

 سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي إبراھيم بن أحمد بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرناه وقد -  9678
 منصور بن أحمد وأخبرني بكر أبو الشيخ قال شھاب بن حدثني األوزاعي أنبأ المبارك بن ھو هللا عبد أنبأ موسى بن حبان ثنا
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 حدثني األوزاعي ثنا مسلم بن دالولي ثنا دحيم ثنا حسان أبي بن وحدثنا قال األوزاعي عن ھقل ثنا موسى بن الحكم ثنا الحاسب
 يا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى رجال أن  ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن حميد عن المبارك بن حديث وھذا الزھري
 شھرين صم قال أجدھا ما قال رقبة أعتق قال رمضان في أھلي على وقعت قال صنعت ما ويحك قال ھلكت هللا رسول
 به فتصدق خذه قال بعرق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتى أجد ما قال مسكينا ستين فأطعم قال تطيعأس ال قال متتابعين

 أحد المدينة البتي بين ما شعيب بن عمرو وقال المدينة طنبي بين ما بيده نفسي فوالذي أھلي غير أعلى هللا رسول يا فقال
 فأتى شعيب بن عمرو وقال ربك هللا واستغفر خذه قال ثم أسنانه دتب حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فضحك مني أحوج
 خمسة فيه بعرق الھقل وقال المبارك بن غير شعيب بن عمرو منھم أحد يذكر لم اإلسماعيلي قال صاعا عشر خمسة فيه بمكتل
 سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول فأتى رمضان شھر من يوم في أھلي على وقعت قال ذاك وما ويحك دحيم قال صاعا عشر
 بين ما قوله إلى األوزاعي عن المبارك بن عن مقاتل بن عن األدب في البخاري رواه الشيخ قال صاعا عشر خمسة فيه بعرق
  بعده ما يذكر لم المدينة طنبي

   طعام من بمدين يوم صيام عدل من باب

 نجدة بن أحمد ثنا الضبي زكريا بن الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا -  9679
 قال}  النعم من قتل ما مثل فجزاء{  قوله في  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن منصور عن جرير ثنا منصور بن سعيد ثنا
 جزاؤه قوم جزاؤه عنده يكن لم فإن بلحمه وتصدق ذبحه جزاؤه عنده كان فإن جزاؤه عليه يحكم الصيد المحرم أصاب إذا

  جزاءه وجد الطعام وجد إذا أنه الصيام بالطعام أريد وإنما يوما صاع نصف كل مكان فصام طعاما الدراھم قومت ثم دراھم

 الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو أنبأ شريح أبي بن الرحمن عبد محمد أبو أنبأ العمري الفتح أبو الشريف وأخبرنا -  9680
 الدراھم وتقوم دراھم الصيد يقوم قال جزاؤه عنده يكون ال الصيد يصيب الذي في مقسما سمعت  قال الحكم عن شعبة أنبأ

 رواية في كذا تغلب بن أبان يعني عباس بن عن أنه مريم وأبو أبان لي وقال شعبة قال يوما صاع نصف لكل فيصوم طعاما
 في عدل أنه عباس بن عن روي وقد للحديث سياقة أحسنھما ومنصور الجزاء يقوم منصور رواية وفي الصيد يقوم شعبة
  مد مد وقال واحد مسكين بإطعام يوم صيام بقرة أو بدنة كانت فإذا مسكينين بإطعام يوم صيام شاة كانت إذا الجزاء

 بن هللا عبد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن الحسن أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 9681
 قتل فإن فيه عليه حكم الصيد من شيئا المحرم قتل إذا  قال عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية عن حصال
 فعليه نحوه أو أيال قتل وإن أيام ثالثة فصيام يجد لم فإن مساكين ستة فإطعام يجد لم فإن بمكة تذبح شاة فعليه نحوه أو ظبيا
 من بدنة فعليه نحوه أو وحش حمار أو نعامة قتل وإن يوما عشرين صام يجد لم فإن مسكينا عشرين أطعم يجد لم فإن بقرة
 أن على تدل قبلھا وما الرواية وھذه شبعھم مد مد والطعام يوما ثالثين صام يجد لم فإن مسكينا ثالثين أطعم يجده لم فإن اإلبل
  اعلم وهللا الترتيب على عنده ذلك

  الكعبة بالغ ھديا ثناؤه جل هللا قال وغيره الصيد ھدي أين باب

 حازم أبو وأنبأ ح العنبري المثنى بن الحسن ثنا الثقفي يعقوب بن أحمد سعيد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9682
 يفةحذ أبو ثنا العنبري المثنى بن الحسن علي أبو أنبأ المكتب إسماعيل بن الحسن بن محمد الحسن أبو أخبرني الحافظ العبدوي

 صلى هللا رسول أن  عجرة بن كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد حدثني مجاھد وقال قال نجيح أبي بن عن عباد بن شبل ثنا
 أنھم لھم يبين ولم بالحديبية وھو يحلق أن فأمره نعم قال ھوامك أيؤذيك فقال وجھه على سقطت قملة رأى سلم و عليه هللا

 بمكة والنسك شاة نسك أو مساكين ستة بين فرق صدقة أو صيام من فدية هللا فأنزل كةم يدخلوا أن طمع على وھم بھا يحلون
  بمكة والنسك قوله دون شبل حديث من الصحيح في البخاري أخرجه
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 عبد ثنا الحسن بن علي ثنا محمد بن سفيان أنبأ العراقي نصر أبو أنبأ األصبھاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا - 9683
 أصبنا ما أرأيت األزرق بوادي ونحن عباس بن مروان سأل  قال عكرمة عن حرب بن سماك حدثني سفيان ثنا الوليد بن هللا
  مكة أھل مساكين على به فتصدق ثمنه ما تنظر قال النعم من بدال له نجد ال الصيد من

 قلت  قال جريج بن عن سعيد أنبأ افعيالش أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  9684
 البيت يريد حرم في أصابه أنه أجل من قال مساكين طعام كفارة أو الكعبة بالغ ھديا إلى النعم من قتل ما مثل فجزاء لعطاء
  البيت عند ذلك كفارة

  الصيد من المحرم يأكل ما باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد لعباسا أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 9685
 صلى النبي مع كان  أنه األنصاري قتادة أبي عن قتادة أبي مولى نافع عن التيمي هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن مالك
 فاستوى وحشيا حمارا ىفرأ محرم غير وھو محرمين له أصحاب مع تخلف مكة طريق ببعض كان إذا حتى سلم و عليه هللا
 بعض منه فأكل فقتله الحمار على فشد رمحه فأخذ فأبوا رمحه فسألھم فأبوا سوطه يناولوه أن أصحابه فسأل فرسه على

 طعمة ھي إنما فقال ذلك عن سألوه سلم و عليه هللا صلى النبي أدركوا فلما بعضھم وأبى سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب
  هللا أطعمكموھا

 قال يحيى بن يحيى ثنا الزاھد موسى بن ھارون موسى أبو ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 9686
 بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن وغيره أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري رواه فذكره  مالك على قرأت
  وقتيبة يحيى

 عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9687
 هللا رسول أن زيد حديث في أن إال النضر أبي حديث مثل الوحشي الحمار في  قتادة أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد
  مالك حديث من حيحالص في أخرجاه شيء لحمه من معكم ھل قال سلم و عليه هللا صلى

 بن صالح ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  9688
 ومنا بالقاحة كنا إذا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  يقول قتادة أبا سمعت يقول محمد أبا سمعت قال كيسان
 رمحي فأخذت وركبت فرسي فأسرجت وحش بحمار أنا فإذا فنظرت شيئا يتراءون بأصحابي بصرت إذ لمحرما وغير المحرم
 الحمار أتيت ثم سوطي فتناولت بشيء عليه نعينك ال وهللا ال فقالوا محرمين وكانوا ناولوني ألصحابي فقلت سوطي فسقطت

 رسول وكان قال تأكلوه ال بعضھم وقال كلوه بعضھم فقال أصحابي به فأتيت فعقرته برمحي فطعنته أكمة وراء وھو خلفه من
 بن علي عن الصحيح في البخاري رواه فكلوه حالل ھو فقال فسألته فأدركته فرسي فحركت أمامنا سلم و عليه هللا صلى هللا
  سفيان عن قتيبة عن مسلم ورواه هللا عبد

 يحيى عن ھشام ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 9689
 أصحابي فأحرم الحديبية عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع انطلق  أنه أبيه عن قتادة أبي بن هللا عبد عن كثير أبي بن
 وحش حمار فإذا رتفنظ بعض إلى يضحك بعضھم فجعل أصحابي مع وكنت سلم و عليه هللا صلى النبي فانطلق أحرم ولم

 النبي فأطلب فرسي أرفع فانطلقت يعني نقتطع أن وخشينا منه فأكلنا يعينوني أن فأبوا بھم فاستعنت فأثبته فطعنته عليه فحملت
 يعني بالسقيا قال سلم و عليه هللا صلى النبي تركت أين فقلت غفار من الليل جوف من رجال فلقيت سلم و عليه هللا صلى
 هللا رسول يا فانتظرھم دونك يقتطعوا ان خشوا وقد هللا ورحمة السالم عليك يقرؤن أصحابك إن هللا رسول يا فقلت به فلحقت
 رواه محرمون وھم كلوا للقوم سلم و عليه هللا صلى النبي فقال فاضلة منه ومعي وحش حمار أصبت إني هللا رسول يا وقلت

  ھشام عن آخر وجه من مسلم هوأخرج ھشام عن فضالة بن معاذ عن الصحيح في البخاري
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 ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ سماعه أصل من الفقيه محمش بن محمد بن محمد طاھر أبو أخبرنا - 9690
 أبيه عن قتادة أبي بن هللا عبد عن دينار بن حازم أبو ثنا جعفر بن محمد ثنا مخلد بن خالد أنبأ الوھاب عبد بن محمد أحمد أبو
 و عليه هللا صلى هللا ورسول مكة طريق في منزل في سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رھط مع جالسا يوما كنت  قال
 به يؤذنوني فلم نعلي اخصف مشغول وأنا وحشيا حمارا القوم فأبصر قال محرم غير وأنا محرمون والقوم أمامنا نازل سلم

 نعينك ال فقالوا والرمح السوط ناولوني لھم فقلت والرمح السوط ونسيت تهركب ثم فاسرجته فرسي إلى فقمت فأبصرته فالتفت
 أكلھم في شكوا انھم ثم يأكلونه فيه فوقعوا مات قد أجره به جئت ثم فقتلته عليه فشددت وركبت فأخذتھما فنزلت بشيء عليه
 قلت شيء منه معكم فقال ذلك عن لناهفسأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأدركنا معي العضد وخبأت فرحنا حرم وھم إياه
 جعفر بن محمد عن هللا عبد بن العزيز عبد عن الصحيح في البخاري رواه تعرقھا حتى محرم وھو فأكلھا العضد فناولته نعم

  حازم أبي عن آخر وجه من مسلم وأخرجه

 يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو العدل المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا - 9691
 عاصم أبو أنبأ إبراھيم وقال ثنا علي قال الحسن بن وعلي هللا عبد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال المزكي

 بن ةطلح مع كنا  قال أبيه عن التيمي عثمان بن يعني الرحمن عبد بن معاذ عن المنكدر بن محمد أخبرني قال جريج بن عن
 يأكل فلم تورع من ومنا أكل من فمنا راقد وطلحة صيد لحم لنا فأھدوا محرمون ونحن مكة طريق في عنه هللا رضي هللا عبيد
 حرم ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أكلنا قد فأنا أخطأتم يأكلوا لم للذين وقال أصبتم أكلوا للذين قال استيقظ فلما

  جريج بن عن القطان يحيى حديث نم الصحيح في مسلم أخرجه

 ھارون بن يزيد ثنا البزاز رمح بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 9692
 هللا صلى هللا رسول أن  بھز من رجل عن سلمة بن عمير عن طلحة بن عيسى عن إبراھيم بن محمد عن سعيد بن يحيى ثنا

 هللا لرسول ذلك فذكروا عقيرا وحش حمار الناس وجد الروحاء وادي بعض في كان إذا حتى مكة يريد وھو خرج مسل و عليه
 فأمر الحمار بھذا شأنكم هللا رسول يا فقال صاحبه وكان البھزي فأتى صاحبه يأتي حتى ذروه فقال سلم و عليه هللا صلى
 فإذا باألبواء كنا إذا حتى سرنا ثم قال محرمون وھم الرفاق بين فقسمه هعن هللا رضي بكر أبا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  عنه الناس يجيز حتى عنده يقيم رجال سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر سھم وفيه شجرة ظل في حاقف ظبي

 حفص ثنا الحرشي روعم بن محمد علي أبو أنبأ السوسي يعقوب بن يوسف القاسم أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  9693
 ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي صاحب ھشام عن طھمان بن إبراھيم ثنا السلمي هللا عبد بن
 هللا رضي الخطاب بن عمر فأتيت يأكله أن فأفتيته محرم وھو أيأكله لغيرھم اصطيد لحم عن الشام أھل من رجل سألني  قال
 هللا رضي عمر قال ثم قال بالدرة رأسك لعلوت ذلك بغير أفتيته لو قال يأكله أن أمرته فقلت افتيت بما لفقا له ذلك فذكرت عنه
  تصطاده أن نھيت إنما عنه

 أبي عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  9694
 يأكله عنه هللا رضي عمر كان  قال للحرام الحالل يھديه الصيد لحم عن عمر بن سألت يقول الشعثاء أبا سمعت قال إسحاق
 هللا رضي عمر كان قال أتأكله نفسك عن أسألك إنما قلت يأكله عنه هللا رضي عمر كان قال أتأكله نفسك عن أسألك إنما قلت
 . مني خيرا عنه
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