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ال أخربني القعقاع عن أبي صاحل عن أباي هريارة   ] أنا يعقوب بن إبراهيم قال نا حييى عن حممث بن عجال  ق -1

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : )) إمنا أنا لكم منل الوالث أعلمكم , فإذا ذها  أحاث م إا اءاالال فاال يساتقبل      

 القبلة وال يستثبرها وال يستنجي بيمينه(( و ا  يأمر بنالثة أحجار وينهى عن الروث والرمة [

 

ن حممث بن عبثالرمحن الزهري قال نا عبثالوهاب عن  أيوب عن حييى بان أباي  انن عان ابان      ] أنا عبثاهلل ب -2

أبي قتادة عن أبيه أ  النيب صلى اهلل عليه وسالم نهاى أ  يتانف  إل اءنااال وأ  كا  ذ ارن بيميناه وأ  يسات ي          

 بيمينه [

 

ثاهلل البجلي قال ناا إباراهيم بان رريار     ] أنا أمحث بن الصباح قال نا شعي  يعين ابن حرب قال نا أبا  بن عب -3

عن أبيه قال  نت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فأتى اءالال فقضى حارته ثم قال ياا رريار هااه رهاورا فأتيتاه      

 باملاال فاستجى باملاال وقال بيثن فثلك بها األرض [

 

يث عن ربن بن نفان قاال تعات    ] أنا هارو  بن عبثاهلل قال نا معن قال نا معاوية بن صاحل عن حبي  بن عب -4

عوف بن مالك يقول تعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلى على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر 

له وارمحه وعافه واعف عنه وأ رم نزله وأوسع مثخله واغسله باملاال والنلج والاربد ونقاه مان اء اياا  ماا ينقاى       

 ر [خمتص 0النوب األبيض من الثن  

 

] أنا قتيبة بن سعيثعن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم قاال:    -5

 )) إذا شرب الكل  إل إناال أحث م فليغسله سبع مراه((

 



هلل قاال  ] أنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبث الرزاق قال نا سفيا  عن األعمش عن إبراهيم عن علقماة عان عباث ا    -6

 نا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم جيثوا ماال فأتي النيب صلى اهلل عليه وسلم بتاور فأدخال ياثن فلقاث رأيات      

املاال يتفجر من بني أصابعه ويقول )) حي على ال هور والرب ة من اهلل (( قال األعمش فحثثين سامل بن أبي اجلعث 

 سمائة [قال قلت جلابر  م  نتم يومئذ قال ألفا ومخ

 

] أنا سليما  بن داود واحلارث بن مسكني قراالة عليه ) وأنا أتع ( واللفظ له عن ابن وه  عان مالاك وياون      -7

وعمرو بن احلارث أ  ابن شهاب أخربهم ) عن عباد بن زياد عن ( عروة بن املغنة أنه تع أبان يقول سكبت علاى  

 غزوة تبوك فمسح على اءفني . مل يذ ر مالك عروة بن املغنة [رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )حني توضأ ( إل 

 

] أنا حممث بن سلمة واحلارث بن املسكني قراالة عليه وأنا أتع و اللفظ له عنىأبن القاسام قاال حاثثين مالاك      -8

هلل علياه  عن عمرو بن حييى املازني عن أبيه أنه قال لعبث اهلل بن زيث بن عاصم و ا  مان أصاحاب رساول اهلل صالى ا    

وسلم وهو رث عمر بن حييى هل تست يع يعين أ  تريين  يف  ا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ قاال عباث   

اهلل بن زيث نعم فثعا بوضوال فأفرغ على يثيه فغسل يثيه مرتني مرتني ثم مضمض واستننر ثالثاا ثام غسال ورهاه     

رأسه بيثيه فأقبل بهما وأدبر بثأ مبقثم رأسه ثم ذه  بهما ثالثا ثم غسل يثيه مرتني مرتني إا املرفقني ثم مسح 

 إا قفان ثم ردهما حتى ررع إا املكا  الذي بثا منه ثم غسل ررليه [

 

] أنا حممود بن غيال  قال نا و يع قال نا سفيا  وأنا عمرو بن علي قال أنا عبث الرمحن قال ناا سافيا  واللفاظ     -9

أبي حييى عن عبث اهلل بن عمرو قال رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم قوماا    له عن منصور عن هالل بن يساف عن

 يتوضؤو  فرأى أعقابهم تلوح فقال )) ويل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوال((

 

] أنا أمحث بن عمرو بن السرح واحلارث بن مسكني قراالة عليه وأنا أتع واللفظ له عن ابن وه  عان ياون     -10

  ع اال بن يزيث الليني أخربن أ  محرا  موا عنما  دعاا يوماا بوضاوال فتوضاأ وغسال  فياه ثاالث        عن ابن شهاب أ

مراه ثم مضمض واستننر ثم غسل ورهه ثالث مراه ثم غسل يثن اليمناى إا املرفاث ثاالث ماراه ثام غسال ياثن        

ه اليسارى منال ذلاك    اليسرى منل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل ررله اليمنى إا الكعبني ثالث مراه ثم غسل ررل

ثم قال رأيت رسول صلى اهلل عليه وسلم توضأ حنو وضوئي هذا ثم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من توضأ حناو  

 وضوئي هذا ثم قام فر ع ر عتني الحيثث فيهما نفسه غفر له ما تقثم من ذنبه [

 



ن املغنة بان شاعبة قاال خارج الانيب      ] أنا علي بن خشرم قال أنا عيسى عن األعمش عن مسلم عن مسروق ع -11

صلى اهلل عليه وسلم حلارته فلما ررع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يثيه ثام غسال ورهاه ثام ذها  ليغسال       

 ذراعيه فضاقت باجلبة فأخررهما من أسفل اجلبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا[

 

نا النوري عن عمرو بن قي  املالئي عان احلكام بان عتيباة     ] أنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبث الرزاق قال أ -12

عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضى اهلل عنه قال رعل رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم للمساافر    

 ثالثة أيام ولياليهن ويوم وليلة للمقيم  يعين إل املسح [

 

شعبة عن عمرو بن عامر عن أن  أنه ذ ار أ  الانيب صالى اهلل    ] أنا حممث بن عبث األعلى قال نا خالث قال نا  -13

عليه وسلم أتي بإناال صغن فتوضأ قلت أ ا  النيب صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ لكل صالة قال نعم قال فأنتم قاال  ناا   

 نصلى الصلواه مامل حنثث قال وقث  نا نصلى الصلواه بوضوال [

 

علية( قال حثثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابان عبااأ أ  رساول اهلل    ] أنا زياد بن أيوب قال ) حثثنا ابن  -14

صلى اهلل عليه وسلم خرج ) من اءالال( فقرب إليه رعام فقالوا أال نأتيك بوضوال فقال إمنا أمره بالوضاوال إذا قمات   

 إا الصالة(

 

ن منصاور وأناا أمحاث بان     ] أنا العباأ بن حممث الثوري قال نا األحوص بن رواب قال نا عمار بن زريث عا  -15

قاال رأيات    –ومل يقال عان أبياه     –حرب قال نا قاسم قال نا سفيا  عن منصور عن جماهث عن احلكام بان سافيا     

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم توضأ ونضح فرره قال أمحث فنضح فرره [

 

رأيت عليا توضأ ثالثا ثالثا ثم  ]  أنا أبو داود قال نا أبو عتاب قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال -16

 قام فشرب فضل وضوئه وقال صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ما صنعت [

 

] أنا حممث بن عبث األعلى قال نا خالث عن شعبة عن رامع بن شثاد قال تعت محرا  بن أبا  أخارب أخارب    -17

 عليه وسلم قال : من أمت الوضوال  ماا أمارن اهلل عاز    أبا بردة إل املسجث أنه تع عنما  حيثث عن رسول اهلل صلى اهلل

 ورل فالصلواه اءم   فاراه ملا بينهن [

 



] أنا عمرو بن علي وإتاعيل بن مسعود قاال نا يزيث بن زريع قال حثثنا شعبة عن عاصام عان زر قاال قاال      -18

أال ننزعه ثالثا إال من رنابة ولكان مان    صفوا  بن عسال  نا إذا  نا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إل سفر أمرنا

 غائط وبول ونوم [

 

] أنا عتبة بن عبثاهلل عن مالك بن أن  عن أبي النضر عن سليما  بن يسار عن املقثاد بن األساود أ  علاي بان     -19

لياه فاإ    أبي رال  أمرن أ  يسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الررل إذا دنا من أهله فخرج منه املذي مااذا ع 

عنثي ابنته وأنا أستحيي أ  أسأله فسألت رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم عان ذلاك فقاال : إذا وراث أحاث م ذلاك         

 فلينضح فرره وليتوضأ وضوالن للصالة [

 

] أنا حممث بن عبثاهلل بن عبثاحلكم عن شعي  عن الليث قال أنا ابن اهلااد عان عباثالرمحن بان القاسام عان        -20

ة قالت إ   ا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليصلي وإني ملعرتضة بني يثيه اعرتاض اجلنازة حتى القاسم عن عائش

 إذا أراد أ  يوتر مسين بررله [

 

] أنا أمحث بن حممث بن املغنة قال نا عنما  عن شعي  عن الزهري قال أخربني عباث اهلل بان أباي بكار بان       -21

مروا  إل إمارته على املثينة أنه يتوضاأ مان ما  الاذ ر إذا أفضاى إلياه        حزم أنه تع عروة بن الزبن يقول وذ ر

الررل بيثن فأنكره ذلك وقلت ال وضوال على من مسه فقال مروا  أخربتين بسرة بنت صفوا  أنها تعات رساول   

عاروة : فلام   اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذ ر ما يتوضأ منه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتوضأ من م  الذ ر قال 

أزل أماري مروا  حتى دعا رراًل من حرسه فأرسله إا بسرة فسأهلا عما حثثت من ذلك فأرسلت إليه بسرة مبنل 

 الذي حثثين عنها مروا  [  

 

] أخربني الربيع بن سليما  بن داود قال نا إسحاق بن بكر بن مضر قال حثثين أبي عان رعفار بان ربيعاة      -22

بن مسلم عن عمر بن عبث العزيز عن عبث اهلل بن إبراهيم بن قارظ قال رأيت أبا هريارة  عن بكر بن سوادة عن حممث 

يتوضأ على ظهر املسجث فقال :أ لت أثوار أقط فتوضأه منها ، إني تعت رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم يأمرناا     

 بالوضوال مما مست النار [

 

ث الصمث بن عبث الوارث قال حثثين أبي عان حساني   ] أخربني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حثثين عب -23

املعلم قال حثثين حييى بن أبي  نن عن عبث الرمحن بن عمرو يعين األوزاعاي أناه تاع امل لا  بان عباث اهلل بان        

حن   يقول :قال ابن عباأ أتوضا من رعام أرثن  إل  تاب اهلل  حالال أل  النار مسته فجمع أبو هريرة حصا فقاال  

 هذا احلصى أ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال توضئوا مما مست النار [أشهث عثد 



 

] قال أخربني هارو  بن عبث اهلل قال نا حرمي بن عمارة قال  ناا شاعبة عان أباي بكار بان حفان عان ابان           -24

 شهاب عن ابن أبي رلحة أ  النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : توضئوا مما أنضجت النار [

 

ي الربيع بن سليما  بن داود قال نا إسحاق بن بكر قال حثثين بكر بن مضر عن رعفار بان ربيعاة    ] أخربن -25

عن بكر بن سوادة عن حممث بن مسلم بن شهاب عن أباي سالمة بان عباث الارمحن عان أباي سافيا  بان ساعيث بان            

توضاأ فاإني تعات    ياا ابان أخا      –وشرب سويقا  –األخن  أ  أم حبيبة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم  قالت 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : توضئوا مما مست النار [

 

]أنا حممث بن مسلمة واحلارث بن مسكني قراالة عليه وأنا أتع  واللفظ له عن ابن القاسم قال حاثثين مالاك    -26

مع رسول اهلل صالى اهلل  عن حيي بن سعيث عن ُبشن بن يسار موا بين حارثة أ  سويث بن النعما  أخربن أنه خرج 

عليه وسلم عام خيرب حتى إذا  انوا بالصهباال وهي من أدنى خيرب صلى العصر ثم دعا باألزواد فلم يؤه إال بسويث 

 فأمر به فنري فأ ل وأ لنا ثم قام إا املغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ومل يتوضأ [

 

حاق قال تعت نارية بن  عا  عان علاي أناه أتاى      ] أنا حممث بن املننى عن حممث قال نا شعبة عن أبي إس -27

النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال : إ  أبا رال  ماه فقال اذه  فوارن قال إنه ماه مشر ا ، قال اذه  فاوارن فلماا   

 واريته ررعت اليه فقال اغتسل [

 

تعاين ااا امارأة  انات     ] أخربنا قتيبة بن سعيث عن مالك عن نافع عن سليما  بن يسار عان أم سالمة  أـ  ااا     -28

تهراق الثم على عهث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فاستفتت هلاا أم سالمة رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم فقاال        

لتنظر عثة اللياا واأليام ال   انت حتيض من الشهر قبل ا  يصيبها الذي أصابها فلاترتك الصاالة قاثر ذلاك مان      

 ستنفر بنوب ثم لتصلي [الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لت

 

] أخربنا الربيع بن سليما  بن داود قال نا  إسحاق بن بكر قال حثثين أبي عن يزياث بان عباث اهلل عان أباي       -29

بكر بن حممث عن عمرة عن عائشاة أ  أم حبيباة ابناة رحاش الا   انات حتات عباث الارمحن بان عاوف وأنهاا             

صلى اهلل عليه وسلم قاال ليسات باحليضاة ولكنهاا ر ضاة مان        استحيضت ال تظهر الت هر ُفذ ر شأنها لرسول اهلل

 الرحم فتنظر قثر قرئها ال   انت حتيض هلا فترتك الصالة ثم تنظر ما بعث ذلك فلتغتسل عنث  ل صالة [

 



] أ  قتيبة بن سعيث عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قالت فارماة بنات أباي حبايش      -30

ى اهلل علية وسلم إني ال ارهر أفأدع الصالة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا ذلك عارق وليسات   لرسول اهلل صل

 باحليضة فإذا أقبلت احليضة فاتر ي الصالة فإذا ذه  قثرها فاغسلي عنك الثم وصلي [

 

ه  عن عمرو عان بكان   ] أنا سليما  بن داود واحلارث بن مسكني قراالة عليه وأنا أتع  واللفظ له عن ابن و -31

أ  أبا السائ  حثثه أنه تع أبا هريرة يقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليغتسل أحث م إل املاال الثائم وهو 

 رن  [

 

] أنا يون  بن عبث األعلى قال أخربني أشه  عن مالك أ  ابن شهاب وهشام بن عروة حثثنان عن عروة عان   -32

اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللت  بالعمرة فقثمت مكاة وأناا حاائض         عائشة قالت خررنا مع رسول

فلم أرف بالبيت وال بني الصفا واملروة فشكوه ذلك إا النيب صالى اهلل علياه وسالم فقاال انقضاي رأساك وامتشا ي        

إا التنعيم فاعتمره فقاال   وأهلي باحلج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين مع عبثالرمحن بن أبي بكر

 هذن مكا  عمرتك [

 

] أنا أمحث بن سليما  قال نا حسني عن زائثة قال نا ع اال بن السائ  قال حثثين أبوسالمة بان عباثالرمحن     -33

قال حثثتين عائشة أ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ا  إذا اغتسل من اجلنابة وضع اءناال فيص  على يثياه قبال   

اءناال حتى إذا غسل يثيه أدخل يثن اليمنى  إل اءناال ثم ص   باليمنى وغسال فرراه باليسارى حتاى      أ  يثخلهما

إذا فرغ ص  باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم متضمض واستنشث ثالثا ثم يص  على راسه ملال  فيه ثالث ماراه  

 ثم يفيض على رسثن [

 

قال أنا شعبة عن ع اال بان الساائ  عان أباي سالمة قاال       ] أنا أمحث بن سليما  قال نا يزيث يعين بن هارو   -34

سألت عائشة عن غسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من اجلنابة فقالات :  اا  يفارغ علاى بثناه ثالثاا ثام يغسال         

 فرره ثم يغسل يثيه ثم كضمض ويستنشث ثم يفرغ على رأسه ثالثا ثم يفيض على سائر رسثن [

 

ا حييى قاال نا هشام بن عروة قال حثثين أبي قال حثثتين عائشة عن غسل النيب ] أنا عمرو بن علي قال ن  -35

صلى اهلل عليه وسلم من اجلنابة أنه  ا  يغسل يثيه ويتوضأ وخيلل راسه حتى يصل إا شعرن ثم يفرغ علاى ساائر   

 رسثن [

 



يه عن عائشة أ  النيب صلى اهلل ] أنا حممث بن عبثاهلل بن يزيث املقرىال قال نا سفيا  عن هشام بن عروة عن أب -36

 عليه وسلم  ا  ُيشِرب رأسه ثم حيني عليه ثالثا ثالثا [

 

] أنا قتيبة بن سعيث قالنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبث الرمحن عن عائسة قالت إ  رساول اهلل   -37

   ينام [صلى اهلل عليه وسلم  ا  إذا أراد أ  ينام وهو رن  توضأ وضوالن للصالة قبل ا

 

] أنا عبيثاهلل بن سعيث قال نا حييى عن عبيثاهلل قال أخربني نافع عن عبثاهلل أ  عمر قال : يارسول اهلل أينام  -38

 أحثنا وهورن  قال إذا توضأ [

 

] أنا حممث بن املننى قال نا حييى بن سعيث عن يزيث بن  يسا  قال حثثين أبوحازم قاال : قاال أباوهريرة     -39

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم إل املسجث إذ قال يا عائشة ناوليين النوب فقالت إني ال أصلي قال إناه لاي  إل   بينما رسو

 يثك فناولته [

 

] أنا حممث بن سلمة قال نا ابن وه  عن عمرو بان) احلاارث وذ ار (  خار عان اباي الساود عان عاروة عان            -40

ُيخارج إلاـي رأساه ( مان املساجث وهاو جمااور فأغساله وأناا          )عائشة ( قالت :  ا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )

 حائض [

 

] أنا عمرو بن يزيث أبو بريث قال نا بهز قال نا شعبة عن احلكم أخربني عن إبراهيم عن همام بان احلاارث    -41

 أ  عائشة قالت : لقث رأيُتين وما أزيث على أ  أفر ه من ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم [

 

احلسني بن حريث أبو عمار قال نا سفيا  عن منصور عن إبراهيم عان هماام عان عائشاة قالات :  نات        ] أنا -42

 أفر ه من ثوب النيب صلى اهلل عليه وسلم [

 

] أنا قتيبة سعيث قال نا محاد عن هشام بن حسا  عن أبي معشر عن إبراهيم عن األسود عن عائشاة قالات :    -43

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم [لقث رأيتين أفرك اجلنابة من ثوب 

 

] أنا حممث بن  امل املروزي قال حثثنا هشيم عن مغنة عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت لقث رأيتين  -44

 أرثن إل ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأحته عنه [

 



ً حيثث عن ابن ابزى عن ابيه قاال  ] أنا إتاعيل بن مسعود قال نا خالث قال نا شعبة عن احلكم تعت ذرا  -45

وقث تعه احلكم من ابن عبثالرمحن قال : أرن  ررل فأتى عمر فقال : إني أرنبت فلم أرث املاال قال : ال تصالي  

، قال له عمار أما تذ ر أـنا  نا إل سرية فأرنبنا فأما أنت فلم تصل وأما أنا فإني متعكت فصاليت ثام اتيات الانيب     

فذ ره ذلك له فقال إمنا  ا  يكفيك وضرب شعبة بكفيه ضربة نفخ فيهماا ثام دلاك إحاثاهما     صلى اهلل عليه وسلم 

باألخرى ثم مسح بهما ورهه ، فقال له عمر شىال ال أدري ما هو فقال إ  شئت ال حثثتاه ، وذ ار سالمة إل هاذا     

 اءسناد عن أبي مالك قبل هذا ، وزاد سلمة بل نوليك من ذلك ما توليت [

 

وب بن  إبراهيم الثورقي قالل نا حييى بن سعيث قال نا هشام الثستوائي قال نا قتادة عان أنا  بان    ] أنايعق -46

مالك عن مالك بن صعصعة أ  النيب صلى اهلل عليه وسلم قال بينا أنا نائم  عنث البيات باني الناائم واليقظاا  إذ قيال      

فشث من النحر إا مراق الب ن فغسال القلا    أحث النالثة بني الررلني فُأتيت ب ست من ذه  ملىال حكمة وإكانا 

مباال زمزم ثم يعين ملىال حكمة وإكانا ثم ُأتيت بثابة دو  البغال وفاوق احلماار ثام ان لقات ماع رربيال فأتيناا         

السماال الثنيا فقيل من هذا ؟ قال رربيل ، قيل : ومن معك ؟ قال حممث علياه الساالم  ، قيال وقاثُ أرسال إلياه ،       

يال راال ، فأتيت على  دم فسلمت عليه فقال : مرحبا بك مان ابان ونايب ، ثام أتيناا الساماال       مرحبا به ونعم اجمل

النانية قيل من هذا ؟ قال رربيل ، قيل ومن معك ؟ قال حمماث فمنال ذلاك فاتيات علاى حيياى وعيساى فسالمت         

يال ، قيال ومان معاك ؟     عليهما فقاال : مرحبا بك من أخ ونيب ، ثم أتينا السماال النالنة ، قيل من هذا ؟ قاال ررب 

قال حممث ، فمنل ذلك فأتيت على يوسف فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونيب ثم أتينا السماال الرابعة  فمنال  

ذلك فأتيت على إدري  فسلمت عليه قال : مرحبا بك من أخ ونيب ، ثم اتينا السماال اءامسة فمنال ذلاك فأتيات    

أخ ونيب ، ثم أتينا السماال السادسة فمنل ذلك فأتيات علاى موساى     على هارو  فسلمت عليه فقال : مرحبا بك من

فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونيب ، فلما ما راوزته بكى قيل : ما أبكاك قال : ياا رب هاذا الغاالم الاذي     

بعنته بعثي يثخل من أمته أ نر وأفضل مما يثخل من أم  ، ثم أتيناا الساماال الساابعة فمنال ذلاك وأتيات علاى        

إبراهيم عليه السالم  فسلمت عليه فقال : مرحبا بك من ابن ونيب ، ثم رفع البيت املعمور فسالت رربيل فقاال :  

هذا البيت املعمور يصلي فيه  ل يوم سبعو  ألف ملك فإذا خرروا مل يعودوا فياه  خار ماا علايهم ثام رفعات لاي        

  الفيلة وإذا إل أصلها أربعة أنهار ، نهارا  بارناا    السثرة املنتهى فإذا نبقها منل قالل هجر وإذا ورقها منل  ذا

ونهرا  ظاهرا  فسألت رربيل فقال : أما البارنا  ففي اجلنة ، وأما الظاهرا  فالفراه والنيل ، ثام فرضات علاى    

مخسو  صالة فأتيت على موسى فقال ما صنعت  قلت فرضت على مخسو  صالة قال إني أعلم  بالنااأ مناك  إناي    

سرائيل أشث املعاجلة وإ  أمتك لن ي يقوا ذلك فاررع اا رباك فاساأله أ  خيفاف عناك  فررعات إا      عاجلت بين إ

ربي فسألته أ  خيفف عين فجعلها أربعني ثم ررعت إا موسى فأتيت عليه فقال  ما صنعت قلت رعلها أربعاني  

ته فقال لاي منال مقالتاه األوا    فقال ليمنل مقالته األوا فررعت إا ربي فجعلها ثالثني فأتيت على موسى فأخرب



فررعت إا ربي فجعلها عشرين ثم عشرة ثم مخسة فأتيات علاى موساى فقاال لاي منال مقالتاه األوا قلات إناي          

 استحيي من ربي أ  أررع إليه فنودي أ  قث أمضيت فريض  وخففت عن عبادي وأرزه باحلسنة عشر أمناهلا [

 

اني قال نا خملث وهو ابن يزيث احلراناي عان ساعيث بان عباثالعزيز      ] أخربني عمرو بن هشام أبو أميه احلر -47

قال نا يزيث بن أبي مالك قال نا أن  بن مالك أ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أتيت بثابة فاوق احلماار ودو    

أيان  البغل خ وها عنث منتهى ررفها فر بت ومعي رربيل عليه السالم فسره فقال انزل فصل ففعلت فقال تثري 

 صليت ،صليت ب يبة وإليها املهارر ، ثم قال انزل فصل فصليت فقال اتثري أين صليت ؟ صليت ب ور سيناال 

حيث  لم اهلل موسى ثم يعين قال انزل فصل فصليت فقال اتثري أين صليت ، صليت ببيت حلم حياث ولاث عيساى    

صعث بي إا السماال الاثنيا فاإذا فيهاا  دم    ثم دخلت بيت املقثأ فجمع لي األنبياال فقثمين رربيل حتى أممتهم ثم 

عليه السالم ثم صعث بي إا السماال النانية فإذا فيها إبنا اءالة عيسى وحييى ثم صعث بي السماال النالنة فإذا فيها 

يوسف ثم صعث بي إا السماال الرابعة فإذا فيها هارو  ثم صعث بي إا السماال اءامسة فإذا فيها إدريا  ثام صاعث    

السماال السادسة فإذا فيها موسى ثم صعث بي إا السماال السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السالم ثم صاعث باي    بي إا

فوق سبع تاواه فأتيت سثرة املنتهى فغشيتين ضبابة خرره سارثا وقيل لي إني يوم خلقت السماواه واألرض 

راهيم فلم يسئلين عن شىال ثام أتيات علاى    فرضت عليك وعلى أمتك مخسني صالة فقم بها أنت وأمتك فررت إا إب

موسى فقال  م فرض عليك قلت مخسني صالة قال فإنك ال تسات يع أ  تقاوم بهاا أنات وال أمتاك فااررع إا رباك        

فسأله التخفيف فررعت إا ربي خفف عين عشرا ثم أتيت موسى فأمرني بالرروع فررعات فخفاف عاين عشارا      

 ربك فسأله التخفيف ءنه قث فرض على باين إسارائيل صاالتني فماا     حتى صاره إا مخ  صلواه  قال اررع إا

قاموا بها فررعت إا ربي فسألته التخفيف فقال إني يوم خلقات الساماواه واألرض  فرضات علياك وعلاى أمتاك       

مخسني صالة فخم  خبمسني فقم بها أنت وأمتك فعرفت أنها من اهلل صارى فررعات إا موساى فقاال ارراع إا      

 أنها من اهلل صرى فررعت يقول حتم فلم أررع [ربك فعرفت 

 

] أنا حممث بن هشام البعلبكي قال نا الوليث قال أخربني أبوعمرو يعين األوزاعي أنه سأل الزهري عن صالة  -48

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبكة قبل اهلجرة إا املثينة فقال أخربني عروة عن عائشاة قالات فارض اهلل الصاالة     

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أول ما فرضها ر عتني ر عتني ثم أمتت إل احلضار أربعاا وأقاره صاالة السافر      على رس

 على الفريضة األوا [

 

] أنا قتيبة بن سعيث عن مالك عن صاحل بن  يسا  عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصالة ر عاتني ر عاتني    -49

 فأقره صالة السفر وزيث إل صالة احلضر [

 



] أنا يوسف بن سعيث بن مسلم املصيصي قال نا حجاج بن حممث قال نا حممث بن عبث اهلل الشاعيني عان عباث     -50

اهلل بن أبي بكر بن احلارث بن هشام عن أمية بن عبثاهلل بن خالث بن أسيث أنه قال البان عمار  ياف تقصار الصاالة      

( فقال ابن عمار ابان أخاي إ  رساول اهلل صالى اهلل      وإمنا قال اهلل ) لي  عليكم رناح أ  تقصروا من الصالة إ  خفتم 

عليه وسلم أتانا وحنن ضالاًل فعلمنا فكا  فيما أعلمنا أ  اهلل تبارك وتعاا أمرنا أ  نصالي ر عاتني إل السافر . قاال     

 الشعيني و ا  الزهري حيثث بهذا احلثيث عن عبثاهلل بن أبي بكر [.

 

] أنا قتيبة بن سعيث قال نا نوح بن قي  عن خالث بن قي  عن قتادة عن أن  أنه سأل ررل نيب اهلل صلى اهلل -51

عليه وسلم فقال يا رسول اهلل  م افرتض اهلل على عبادن من الصالة؟ قال افرتض اهلل على عبادن صلواه مخ  قاال ياا   

لى عباادن صالواه مخا  فحلاف الررال أ  ال يزياث علياه        رسول اهلل هل قبلهن أو بعثهن شيال؟ قال افرتض اهلل ع

 شيًئا وال ينقن منه شيًئا فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إ  صثق ليثخلن اجلنة [.

 

] أنا عبيث اهلل بن سعث بن إبراهيم بن سعث قال حثثين عمي قال نا أبي عن ابن إسحاق قال حثثين يزياث بان   -52

ل تعت نوفل بن معاوية يقول صالة من فاتته فكأمنا وتر أهله وماله . فقاال ابان   أبي حبي  عن عراك بن مالك قا

 عمر قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : هي العصر [.

 

] أنا عمرو بن منصور قال نا  دم بن أبي إياأ قال حثثنا الليث عن معاوية يعاين ابان صااحل عان ابان قاي        -53

عوف بن مالك يقول قمت مع رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم ليلاة فلماا      الكنثي قال تعت عاصم بن محيث تعت

 ر ع فمكث را عا قثر سورة البقرة يقول إل ر وعه : سبحا  ذي اجلربوه وامللكوه والكربياال والعظمة [.

 

ر ] أنا حييى بن عنما  احلمصي قال نا ابن محن قال نا شعي  وهو ابن أبي محزة عن حممث بن املنكثر وذ ا -54

 خر قبله عن عبث الرمحن بن هرمز األعرج عن حممث بان مسالمة أ  رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم  اا  إذا قاام         

ووصف القول ثم رفع رأساه فيقاول تاع اهلل ملان محاثن ربناا لاك         >>اللهم لك  <<يصلي ت وعا يقول إذا ر ع : 

 احلمث ملال السمواه وملال األرض وملال ما شئت من شيال بعث [.

 

] أنا حييى بن عنما  قال نا أبو حيوة قال شعي  بن أبي محزة عن حممث بن املنكثر حيثث عان راابر عان     -55

النيب صلى اهلل عليه وسلم بنحو حثيث حممث بن مسلمة أ  النيب صلى اهلل عليه وسلم  ا  يرفاع رأساه مان الر اوع     

 رض وملال ما شئت من شيال بعث [.تع اهلل ملن محثن ربنا لك احلمث ملال السمواه وملال األ >>فيقول : 

 



] أخربنا حممث بن املننى قال حثثنا حممث قال حثثنا شعبة عن منصاور عان هاالل بان يسااف عان عائشاة         -56

رضي اهلل تعاا عنها قالت فقثه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فظننات أناه أتاى بعاض روارياه ف لبتاه فاإذا هاو         

 أعلنت [.سارث يقول رب اغفر لي ما أسرره وما 

 

أخربنا عمرو بن َسوَّاد بن األسود بن عمرو قال : أنا ابن وه  قال : أنا ابن رريج عن منبوذ عن الفضال بان    -57

عبيث اهلل عن أبي رافع قال :  ا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا صلى العصر ذها  إا باين عباث األشاهل ]فااا[      

رافع فبينما النيب صالى اهلل علياه وسالم مسارع إا املغارب مررناا       يتحثث عنثهم حتى ينحثر للمغرب قال : أبو 

بالبقيع فقال أٍف لك أٍف لك قال : فكسر ذلك إل َذْرعي فاستأخره وظننت أنه يريثني ]فاا [ قاال : ماا لاك اماش     

فَغالَّ َنماِرة   فقلت أأحثثت حثثا قال : ما ذاك قال : أفَّْفَت بي قال : ال ولكن هذا فال  بعنته ساعيا على بين فاال   

] أنا هارو  بن عبثاهلل قال : نا معاوية بان عمارو قاال : ناا أباو إساحاق يعاين         -1595َفُثرِّع اآل  منلها من نار 

الفزاري عن ابن رريج قال : حثثين منبوذ ررل من  ل أبي رافع عن الفضل بان عبياث اهلل بان أباي رافاع عان أباي        

 رافع حنون [

 

: نا حييى قال : نا سفيا  قال : نا أبو إسحاق عن الرباال قال :: صلينا ماع الانيب   ] أنا حممث بن بشار قال  -58

 وُصِرْفنا إا القبلة [ –سفيا  شك  –صلى اهلل عليه وسلم حنو بيت املقثأ ستة عشر شهًرا أو سبعة عشر شهًرا 

 

  قال : نا سعيث بان رابن   ] أنا عمرو بن علي وحممث بن املننى عن حييى عن عبث امللك يعين ابن أبي سليما -59

عن ابن عمر قال :  ا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إا املثينة وفياه نزلات )   

 فأينما تولوا فنم وره اهلل ( [ 

 

أخربنا حييى بن عنما  احلمصي قال : حثثنا ابن محن عن شعي  بان أباي محازة عان حمماث بان        60-1659

وذ ر  خر قبله عن عبث الرمحن بن هرمز األعرج عن حممث بن مسالمة أ  رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم       املنكثر

 ا  إذا قام يصلي ت وًعا قال : اهلل أ رب ورهات ورهاي للاذي ف ار السامواه واألرض حنيًفاا مسالما وماا أناا مان           

وباذلك أماره وأناا أول املسالمني . اللاهم      املشر ني إ  صالتي ونسكي وحمياي ومماتي هلل رب العاملني ال شريك له 

 أنت امللك ال إله إال أنت سبحانك وحبمثك ثم يقرأ [

 

] أخربنا حممث بن عبثاهلل بن عبث احلكم عن شعي  حثثنا الليث حثثنا خالث عن ابان أباي هاالل عان نعايم       -61

باأم القار   حتاى بلاغ ) غان       اجملمر قال :: صليت وراال أبي هريرة فقارأ ) بسام اهلل الارمحن الارحيم ( ثام قارأ      



املغضوب عليكم وال الضالني ( فقال :  مني . ويقول  لما سجث اهلل أ رب ، وإذا قاام مان اجللاوأ إل االثناتني قاال :      

 اهلل أ رب ، وإذا سلم قال :: والذي نفسي بيثن إني ألشبهكم صالة برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم [

 

ال نا خالث قال نا شعبة قال سيار بن سالمة قال تعت أبي يسأل أبا بارزة عان   ] أنا حممث بن عبث األعلى ق -62

صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلت أنت تعنه فقال  ما أتعك الساعة فقاال تعات أباي يساأله عان صاالة       

حيا  الناوم قبلاها     رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  ا  ال يبالي بعض تأخنها يعين العشاال إا نصف الليل وال

واحلثيث بعثها قال شعبة ثم لقيته بعث فسألته فقال  ا  يصلي الظهر حني تزول الشم  والعصر ياذه  الررال   

إا أقصى املثينة والشم  حية واملغرب ال أدري أي حاني ذ ار ثام لقيتاه بعاث فساألته فقاال و اا  يصالي الصابح           

فااه قااال و ااا  يقاارأ فيهااا بالسااتني إا املائااة [   فينصاارف الرراال فينظاار إا ورااه رليسااه الااذي يعاارف فيعر  

 > /هامش<هذا احلثيث زيادة من )ح( إل هذا املوضع  >ب/هامش<

 

] أنا سويث بن نصر قال نا عبثاهلل يعين ابن املبارك قاال حاثثين الزهاري وإساحاق بان عباثاهلل عان أنا  أ           -63

  إا قباال فقال أحثهما فيأتيهم وهم يصالو  وقاال   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ا  يصلي العصر ثم يذه  الذاه

 اآلخر والشم  مرتفعة [

 

] أنا إسحاق بن إبراهيم قال نا ررير عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي األبيض عن أن  بن مالك قاال   -64

  ا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي بنا يعين العصر والشم  بيضاال حملقة [

 

بن إبراهيم نا أبو علقمة املثني قال نا حممث بن عمرو عن أبي سلمة قال صلينا إل زمن عمار بان    ] أنا إسحاق -65

عبث العزيز ثم انصرفنا إا أن  بن مالك فورثنان يصلي فلما انصرف قال لنا أصليتم قلناا صالينا الظهار قاال إناي      

 صليت العصر فقالوا له عجلت فقال إمنا أصلي  ما رأيت أصحابي يصلو  [

 

] أنا أمحث بن سليما  قال نا زيث بن احلباب قال حثثين خاررة بن عبث اهلل بن سليما  بان زياث بان ثابات      -66

قال حثثين احلسني بن بشن بن سالم عن أبياه قاال دخلات أناا وحمماث يعاين ابان علاي علاى راابر بان عباثاهلل             

زمن احلجاج بن يوسف فقال خارج رساول اهلل   األنصاري فقلنا أخربنا عن صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وذلك 

صلى اهلل عليه وسلم فصلى الظهر حني زالت الشم  و ا  الفيال قثر الشراك ثم صلى العصر وظال الررال منلاه ثام     

صلى املغرب حني غابت الشم  ثم صلى العشاال حني غاب الشفث ثم صلى الفجر حني رلع الفجر ثم صلى مان الغاث   

لررل ثم صلى العصر حني  ا  ظل الررل منليه قثر ما يسان الرا ا  سان العناث إا     الظهر حني  ا  الظل رول ا



ذي احلليفة ثم صلى املغرب حني غابت الشم  ثم صلى العشاال إا ثلث الليال أو نصاف الليال شاك زياث ثام صالى        

 الفجر فأسفر [

 

بشار قاال تعات حساا  بان       ] أنا حممث بن بشار قال نا حممث يعين ابن رعفر غنثر قال نا شعبة عن أبي -67

بالل عن ررل من أسلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنهم  انوا يصلو  ماع نايب اهلل صالى اهلل علياه وسالم      

 املغرب ثم يررعو  إا أهليهم إا أقصى املثينة يرمو  يبصرو  مواقع سهامهم [ 

 

ن ابن هبنة عن أباي متايم اجليشااني عان أباي      ] أنا قتيبة بن سعيث نا الليث عن خن بن نعيم احلضرمي ع -68

بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم العصر باملخمن فقال إ  هاذن الصاالة عرضات علاى مان      

 قبلكم فضيعوها ومن حافظ عليها  ا  له أررن مرتني وال صالة بعثها حتى ي لع الشاهث والشاهث النجم [

 

حلسن املقسمي ويوسف بن سعيث بن مسلم واللفظ له قال نا حجاج عن ابن رريج قال لع اال ] أنا إبراهيم بن ا -69

أي حني أح  إليك أ  أصلي العتمة إماما أو خلًوا قال تعت ابن عباأ يقول أعتم رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم    

فقال الصالة الصالة قال ع اال قال ذاه ليلة بالعتمة حتى رقث الناأ واستيقظوا ورقثوا واستيقظوا ورقثوا فقام عمر 

ابن عباأ خرج نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أني أنظر إليه اآل  يق ر رأسه واضعا يثن على رأسه فاساتنبت ع ااال   

 يف وضع النيب صلى اهلل عليه وسلم على رأسه فأوما إلي  ما أشار ابان عبااأ فباثد لاي ع ااال أصاابعه شايئا مان         

ا أرراف أصابعه إا مقثم ارأأ ثم صبها كرها  ذلك على الرأأ حتاى مسات إبهاماان    تبثيث ثم وضعها فانتهى إ

ررف األذ  مما يلي الوره ثم على الصثغ وناحية اجلبني ال يقصر وال يب ش شيئا إال  ذلك ثام قاال لاوال أ  أشاث     

 على أم  ألمرتهم أ  ال يصلوها إال هكذا [

 

اك عن رابر بن ترة قال  ا  رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم ياؤخر     ] أنا قتيبة قال نا أبو األحوص عن ت -70

 العشاال اآلخرة [

 

] أنا حممث بن منصور قال نا سفيا  قال نا أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أ  رسول اهلل صالى اهلل علياه    -71

 [   وسلم قال لوال أ  أشث على أم  ألمرتهم بتأخن العشاال وبالسواك عنث  ل صالة

 

] أنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا ررير عن منصور عن احلكم عان ناافع عان ابان عمار قاال مكنناا ذاه ليلاة          -72

ينتظر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعشاال اآلخرة فخرج علينا حني ذه  ثلاث الليال أو بعاثن فقاال حاني خارج       



على أم  لصليت بهم هاذن السااعة ثام أمار املاؤذ       إنكم تنتظرو  صالة ما ينتظرها أهل دين غن م ولوال أ  تنقل 

 فأقام الصالة [

 

] أنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أ  رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم قاال ال يتحارى أحاث م فيصالي        -73

 عنثرلع الشم  وعنث غروبها [

 

، وأورد املازي   >>خالاث  بن<<بثل  >>بن غيال <<إل اجملتبى :  >ب/هامش <] أنا حممود بن خالث  -74

.  >>وإل نساخة : عان حمماود بان غايال      <<( رواية النسائي عان حمماث بان خالاث قاال :      4155إل التحفة )

الثمشقي قال نا الوليث قال أخربني عبث الرمحن بن منر عن ابن شهاب عن ع ااال بان يزياث عان أباي       > /هامش<

  سعيث اءثري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنحون [

 

قال حاثثين حيياى بان     > /هامش<.  >>يهاب<<رتت إل )ح( :  >ب/هامش<] أنا املؤمل بن إهاب  -75

قاال   > /هاامش <( . 593واملنبت من اجملتبى ) >>احلارثي<<إل )ح( :  >ب/هامش<حممث يعين اجلاري 

لرساول  <<)ح( :  إل>ب/هاامش <نا عبث العزيز عن مالك عن أبي الزبن عن رابر قال غابت الشم  ورسول اهلل 

 صلى اهلل عليه وسلم مبكة فجمع بني الصالتني بسرف [ > /هامش<( .593، واملنبت من اجملتبى ) >>اهلل

 

 اذا إل )ح( ، ووقاع إل    >ب/هاامش <] أخربنا عبثة بن عبث الرحيم قال نا ابن مشيل قال نا  نن بن قنارب   -76

قاال   > /هاامش  <؟؟؟( . 2593ناث حاثيث رقام )   ، وانظر ما تقثم ذ رن ع>>قارونثا<<( : 597اجملتبى )

سألنا سامل بن عبث اهلل بن عمر عن الصالة إل السفر فقلنا أ ا  عبثاهلل جيمع بني شيال من الصلواه إل السافر فقاال ال   

إال جبمع ثم أتيته فقال  انت حتته صفية فأرسلت إليه أني إل  خر يوم من الثنيا وأول يوم من اآلخرة فر   وأناا  

أسرع السن حتى حانت الظهر فقال له املؤذ  الصالة يا أبا عبث الرمحن فسار حتى  ا  باني الصاالتني نازل    معه ف

فقال للمؤذ  أقم فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك فأقام فصلى الظهر ر عتني ثم سلم ثم أقاام مكاناه فصالى العصار     

صالة يا أبا عبث الرمحن قال  فعلك األول فساار  ر عتني ثم ر   فأسرع السن حتى غابت الشم  فقال له املؤذ  ال

حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم فصلى املغرب ثالثا ثم أقام مكانه فصلى العشاال اآلخارة ثام   

 اذا إل )ح(   >ب/هاامش <سلم واحثة تلقاال ورهه ثم قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا حضر أحث م أمارا  

 >ب/هاامش <خيشى فواته فليصلي  > /هامش<ووقع إل اجملتبى بالرفع على الفاعلية ، وهو أشبه .  بالنص  ،

 هذن الصالة [ > /هامش< ذا بإثباه الياال إل )ح( ، وهو لغة . 

 



] أنا إسحاق بن إبراهيم قال نا عبث الرزاق قال نا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عان ابان عمار قاال  اا        -77

 لى اهلل عليه وسلم إذا رث به أمر أو رث به السن مجع بني املغرب والعشاال [رسول اهلل ص

 

] أنا حممث بن منصور قال نا سفيا  قال تعت الزهري قال أخربني ساامل عان أبياه قاال رأيات رساول اهلل        -78

 صلى اهلل عليه وسلم إذا رث به السن مجع بني املغرب والعشاال [

 

ث قال حثثنا عبث الرمحن قال نا مالك عن الزهري عن سامل عن ابن عمر أ  النيب صالى  ] أنا عبيث اهلل بن سعي -79

 اهلل عليه وسلم صلى املغرب والعشاال باملزدلفة [

 

] أنا عبث اهلل بن حممث بن عبث الرمحن قال نا سفيا  قال نا أبو معاوية النخعاي تعاه مان أباي عمارو عان        -80

 صلى اهلل عليه وسالم أي العمال أحا  إا اهلل قاال إقاام الصاالة لوقتهاا وبار         عبثاهلل بن مسعود قال سألت رسول اهلل

 الوالثين واجلهاد إل سبيل اهلل [

 

] أنا عبث األعلى بن واصل بن عبث األعلى قال نا يعلى قال نا حممث بن إسحاق عن الزهري عن سعيث عن أبي  -81

الصالة فصل إذا ذ اره فاإ  اهلل تعااا يقاول ) أقام الصاالة        هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا نسيت

 لذ ري ( قال عبث األعلى بن واصل حثثنا يعلى خمتصًرا [

 

] أنا عمرو بن سواد بن األسود بن عمرو قال نا ابن وه  قال أنا يون  عن ابان شاهاب عان ساعيث عان أباي        -82

فليصالها إذا ذ رهاا فاإ  اهلل تعااا يقاول ) أقام الصاالة         هريرة أ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من نسي صالة

 لذ ري ( [

 

] أنا سويث قال أنا عبث اهلل عن معمر عن الزهري عن سعيث بن املسي  عن أبي هريرة قال قال رسول اهلل صلى  -83

لات للزهاري هكاذا    اهلل عليه وسلم من نسي صالة فليصلها إذا ذ رها فإ  اهلل تبارك وتعاا قال أقم الصالة للاذ رى ق 

 قرأها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال نعم [

 

] أنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال نا حييى بن حسا  قال نا محاد بن سلمة عن عمرو بن ديناار عان ناافع     -84

صابح قاال   بن ربن عن أبيه أ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إل سفرة له من يكلؤنا الليلة ال نرقث عان صاالة ال  

بالل أنا فاستقبل م لع الشم  فضرب على  ذانهم حتى أيقظهام حار الشام  فقااموا فقاال توضائوا ثام أذ  باالل         

 فصلى ر عتني وصلوا ر ع  الفجر ثم صلوا الفجر [



 

] أنا أبو عاصم قال نا حبا  بن هالل نا حبي  عن عمرو بن هرم عن رابر بن زيث عان ابان عبااأ قاال أد       -85

 صلى اهلل عليه وسلم ثم عرأ فلم يستيقظ حتى رلعت الشم  أو بعضها فلم يصل حتاى ارتفعات الشام     رسول اهلل

 فصلى وهي صالة الوس ى [

 

ماا باني املعقاوفني ساقط مان : )ح( ،       >ب/هاامش <] أنا بشر بن معاذ قال حثثين إباراهيم وهاو ] ابان [     -86

امللاك بان أباي حماذورة قاال حاثثين أباي عباث          عبث العزيز بن عباث  > /هامش<( . 629وأضيف من اجملتبى )

العزيز ورثي عبث امللك عن أبي حمذورة أ  النيب صلى اهلل عليه وسلم أقعاثن فاألقى علياه األذا  حرًفاا حرفاا قاال       

إبراهيم هو منل أذاننا هذا قلت له أعث علي قال اهلل أ رب اهلل أ ارب أشاهث أ  ال إلاه إال اهلل مارتني أشاهث أ  حمماًثا       

اهلل مرتني ثم يقول بصوه دو  ذلك الصوه يسمع من حوله أشهث أ  ال إلاه إال اهلل مارتني أشاهث أ  حمماًثا      رسول

 رسول اهلل مرتني حي على الصالة مرتني حي على الفالح مرتني اهلل أ رب اهلل أ رب ال إله إال اهلل [

 

، واملنبات هاو الصاواب ، وقاث      >>الفضال <<إل )ح( :  >ب/هامش<] أنا قتيبة بن سعيث قال نا الفضيل  -87

عن هشاام عان ابان سانين      > /هامش<( بنف  اءسناد ، والفضيل هو ابن عياض . 602روان مسلم إل صحيحه )

عن أبي هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا ثوبوا باألذا  فال يساعني أحاث م إليهاا ، ائتوهاا ولايكن      

هذا احلثيث زيادة مان : )ح( علاى ساائر     >ب/هامش<أدرك وليقضي ما فاته [ عليكم السكينة والوقار فليصل ما 

( للنسائي ، وقث تقثم إل رريث ابان املساي  عان    14544النسخ وعلى اجملتبى أيًضا ، ومل يعزن املزي إل التحفة )

   > /هامش<أبي هريرة . 

نا حيوة قاال أناا  عا  بان علقماة أناه        ] أنا إسحاق بن منصور قال اخربنا عبث اهلل بن يزيث وهو املقري قال -88

تع عبث الرمحن بن ربن يقول إنه تع عبث اهلل بن عمرو بن العااص يقاول إناه تاع رساول اهلل صالى اهلل علياه        

وسلم يقول إذا تعتم املؤذ  فقولوا منلما يقول ثم صلوا علـي فإنه من صلى علـي صالة صلى اهلل علياه بهاا عشارا ثام     

إنها منزلة إل اجلنة ال تنبغي إال لعبث من عباد اهلل وأنا أررو أ  أ و  أناا هاو فمان ساأل اهلل لاي      سلوا لي الوسيلة ف

هذا احلاثيث زياادة مان : )ح( علاى ساائر النساخ ، ولاي  أيًضاا إل          >ب/هامش<الوسيلة حلت عليه الشفاعة [ 

من رريث ابن املبارك عان حياوة .    ( إل رواياه النسائي ، وقث تقثم8871اجملتبى ، ومل يوردن املزي إل التحفة )

   > /هامش<

 

] أنا عمرو بن علي عن عبث الرمحن قال نا سفيا  عن تاك عن رابر بن ترة قاال  اا  رساول اهلل صالى اهلل      -89

 عليه وسلم خي   قائًما ثم جيل  ثم يقوم ويقرأ  ياه ويذ ر اهلل و انت خ بته قصثا وصالته قصثا [

 



اهيم قال نا عبث الرزاق قال نا معمر عن الزهري عن سامل عان أبياه قاال  اا  رساول اهلل      ] أنا إسحاق بن إبر -90

 صلى اهلل عليه وسلم يصلي بعث اجلمعة ر عتني إل بيته [

 

] أنا إتاعيل بن مسعود قال حثثنا حامت بن وردا  عن أيوب عن حممث بن سنين عان أنا  بان مالاك قاال       -91

 وسلم يوم أضحى وانكفى إا  بشني املحني فذحبهما [   خ بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه

 

] أنا حممث بن عبث اهلل بن احلكم عن شعي  عن الليث عن  نن بن فرقث عن نافع أ  عبث اهلل أخربن أ  رساول   -92

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ا  يذبح أو ينحر باملصلى [

 

ل حثثين إبراهيم وهو ابن رهما  عن مالك بان أنا  عان    ] أنا أمحث بن حفن بن عبث اهلل قال حثثين أبي قا -93

الزهري عن عروة أنه حثثه أ  عائشة حثثته أ  أبا بكر الصثيث دخال عليهاا وعناثها راريتاا  تضاربا  بالاثف       

وتغنيا  ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم متسج ثوبه فكشف عن ورهه فقال دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيث ، وهاي  

 ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يومئذ باملثينة [ أيام منى ،

 

] أنا عمرو بن علي وحممث بن املننى قاال حثثنا حييى بن سعيث قال نا عبث امللك بن أبي سليما  قال نا ع اال  -94

عن رابر بن عبث اهلل قال خسفت الشم  إل عهث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم و اا  ذلاك الياوم الاذي مااه فياه        

اهيم ابن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال الناأ إمنا  سفت ملوه إبراهيم فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  إبر

فصلى بالناأ ست ر عاه واربع سجثاه  رب ثم قرأ وأرال القراالة ثم ر ع حنًوا مما قام ثام رفاع رأساه فقارأ دو      

رأ دو  القراالة النانياة ثام ر اع حناًوا مماا قاام ثام رفاع رأساه          القراالة األوا ثم ر ع حنًوا مما قام ثم رفع رأسه فق

فاحنثر بالسجود فسجث سجثتني ثم قام فر ع ثالث ر عاه قبل أ  يسجث لي  منها ر عة إال الا  قبلاها أراول    

 ضت الشم  : معناهاا ررعات إا    >ب/هامش<من ال  بعثها إال أ  ر وعه حنو قيامه فقضى الصالة وقث  ضت 

وا قبل الكسوف وهو من  ض يئيض إذا ررع ، ومنه قوهلم : أيًضا ، وهاو مصاثر مناه . ) انظار شارح      حالتها األ

الشم  وقث تأخر إل صالته فتأخره الصفوف معه تقثم حتاى قاام إل    > /هامش<( .  6/209النووي على مسلم 

 إنهما ال ينكسافا  ملاوه أحاث    مقامه فتقثمت الصفوف معه فقال يا أيها الناأ إ  الشم  والقمر  يتا  من  ياه اهلل

 وال حلياته وقال ابن املننى ملوه سيث فإذا رأيتم شيًئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي [

 

] أنا يوسف بن سعيث بن مسلم املصيصي قال نا حجاج عن ابن رريج عن ع اال قاال تعات عبياث بان عمان       -95

ساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم فقاام بالنااأ       يقول أخربني من أصثق يريث عائشة قالت  سفت الشم  على عهث ر



قياًما شثيًثا يقوم بالناأ ثم ير ع ثم يقوم ثم ير ع فر ع ر عتني إل ثالث ر عاه فر ع النالنة ثم سجث ويقول إذا 

 ر ع اهلل أ رب وإذا رفع قال تع اهلل ملن محثن [

 

شايبا  عان حيياى بان أباي  انن عان أباي         ] أنا حممث بن إتاعيل قال نا حييى وهو ابن أبي بكن قال ناا   -96

حفصة موا عائشة أ  عائشة أخربته أنه ملا خسفت الشم  على عهث رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم توضاأ وأمار      

فنودي أ  الصالة رامعة فقام فأرال القيام إل صالته فأحسبه قرأ سورة البقرة ثم ر ع فأرال الر وع ثم قال تع اهلل 

ما قام ومل يسجث ثم ر ع فسجث ثم فقام فصنع ما صنع ر ع ر عتني إل ساجثة ثام رلا  ورلاي      ملن محثن وقام منل

 عن الشم  [

 

] أنا حممث بن إتاعيل بن إبراهيم نا حييى وهو ابن أبي بكن قال أنا شيبا  عن حييى بان أباي  انن عان      -97

سول اهلل صالى اهلل علياه وسالم ناودي أ      أبي سلمة عن عبثاهلل بن عمرو بن العاص أنه ملا  سفت الشم  على عهث ر

الصالة رامعة فر ع النيب صلى اهلل عليه وسلم ر عتني إل سجثة ثم قام ثم ر ع ر عتني إل سجثة ورلي عن الشم  

 ] 

 

] أنا عمار بن احلسن قال نا عبثاهلل بن أبي رعفر وهو الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنا  عان أباي العالياة      -98

 سفت الشم  على عهث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم وإ  رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم بهام        عن أبي بن  ع 

فقرأ سورة من ال ول ثم ر ع مخ  ر عاه وسجث سجثتني ثم قام بهم النانية فقرأ سورة من ال اول ور اع مخا     

 ر عاه ثم سجث سجثتني ثم رل   ما هو مستقبل القبلة يثعوا حتى اجنلى  سوفها [

 

] أنا حممث بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك قال حثثين هشام بن عروة عان فارماة بنات املناذر عان أتااال        -99

بنت أبي بكر قالت أتيت عائشة حني خسفت فإذا الناأ قياام يصالو  وإذا هاي قائماة فقلات ماا للنااأ فأشااره         

جتالني الغشاي أصا  فاوق رأساي املااال       بيثها إا السماال وقال سبحا  اهلل ، فقلت  ية فأشاره أي نعم فقمت حتى

فحمث اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شايال  تا  مل أرن إال وقاث رأيتاه إل مقاامي هاذا       

حتى اجلنة والنار ولقث أوحي إلـي أنكم تفتنو  إل القباور منال أو قريا  مان فتناة الاثرال ال أدري أيتهماا قالات         

فيقال له ما علمك بهذا الررل فأما املؤمن أو املوقن ال أدري أي ذلك قال أتاال فيقول هو حمماث  أتاال يؤتى أحث م 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم راالنا بالبيناه واهلثى فاربنا و منا واتبعنا فيقال لاه   صااحلا قاث علماا إ   نات      

 ال أدري تعت الناأ يقولو  شيًئا فقلته [ملؤمًنا وأما املنافث أو املرتاب ال أدري أيتها قال أتاال فيقول 

 



] أنبأني حممث بن إتاعيل بن إبراهيم قال نا حييى وهو ابن أبي بكن قال نا زائثة عن هشاام بان عاروة     -100

 عن فارمة عن أتاال قال ولقث أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالعتاقة إل  سوف الشم  . خمتصر [

 


