
 

[   5صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

تاب الزكاةك  

 
 

ن اب البيان أن إيتاء الزكاة من اإلسالم بحكم األمينين أميب

و أمين األرض محمد صلى هللا عليهما السماء جبريل  

 
 

ة حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علي - 2244

أبي  جرير عن حدثنا أبو حيان وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا

دثنا حيان التيمي و حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ح

هللا  أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي و حدثنا عبدة بن عبد

عة الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زر

لم يوما عن أبي هريرة قال : بينما رسول هللا صلى هللا عليه وس

ال : يمشي فقال يا رسول هللا ما اإليمان ؟ ق بارزا للناس إذ أتاه

أن تؤمن باهلل و مالئكته و كتابه و لقائه و رسله و تؤمن 

د هللا بالبعث اآلخر قال : يا رسول هللا : ما اإلسالم ؟ قال أن تعب

ضة و ال تشرك به شيئا و تقيم الصالة و تؤتي الزكاة المفرو

 تصوم رمضان

أنك ؟ قال اإلحسان أن تعبد هللا ك ال : يا رسول هللا ما اإلحسانق

ى تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال : يا رسول هللا مت

ثك الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعم من السائل و لكن سأحد

ك عن أشراطها إذا ولدت األمة ربها ـ يعني السراري ـ فقال فذل

ها أشراطمن أشراطها و إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك 

و إذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في 
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آخر  خمس ال يعلمهن إال هللا ثم تال إن هللا عنده علم الساعة إلى

 السورة

ريل م أدبر الرجل فقال النبي صلى هللا عليه و سلم : هذا جبث

 يعلم الناس دينهم

ذا حديث محمد بن بشره  

التيمي  يحيى بن سعيد بن حيانال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه ق

 تيم الرباب

 
 

-------------------------------------  

 

[   6صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب البيان أن إيتاء الزكاة من اإليمان إذ اإليمان و اإلسالم ب

واحد إسمان لمعنى  

 
 

 حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن - 2245

ي جمرة عن ابن عباس قال سمعته يقول : قدم وفد عبد أب

ول هللا القيس على الرسول صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رس

ر و إن هذا الحي من ربيعة و قد حالت بيننا و بينكم كفار مض

و لسنا نخلص إال في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه و ندع

 إليه من وراءنا

أربع آمركم باإليمان باهلل و  ال : آمركم بأربع و أنهاكم عنق

دوا شهادة أن ال إله إال هللا و إقام الصالة و إيتاء الزكاة و أن تؤ

خمس ما غنمتم و أنهاكم عن الدباء و الحنتم و النقير و 

 المزفت
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حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد ـ يعني بن عباد  - 2246

م : قدالمهلبي ـ حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس قال 

ثله و وفد عبد القيس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بم

 قال اإليمان باهلل ثم فسرها لهم شهادة أن ال إله إال هللا و أن

 محمد رسول هللا فذكر الحديث بطوله

 
 

-------------------------------------  

 

[   7صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

في منع الزكاة ماع أبواب التغليظج  

 
 

 اب األمر بقتال مانع الزكاة إتباعا ألمر هللا عز وجل بقتالب

توا يتوبوا من الشرك و يقيموا الصالة و يؤ المشركين حتى

و  الزكاة و ائتمارا ألمره جل و عال بتخليتهم بعد إقام الصالة

فاقتلوا المشركين حيث  }إيتاء الزكاة قال هللا عز وجل : 

فإن تابوا و أقاموا الصالة و آتوا  }قوله : إلى  {وجدتموهم 

ة و فإن تابوا و أقاموا الصال }و قال :  {الزكاة فخلوا سبيلهم 

{آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين   

 
 

ا حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قاال حدثن - 2247

م عمرو بن عاصم الكالبي حدثنا عمران و هو ابن داو أبو العوا

ثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك القطان حد

عرب قال : لما توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارتدت ال

قال  فقال عمر بن الخطاب : يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب ؟
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مرت فقال أبو بكر : إنما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ

  و إني رسول هللاأن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا

ما و يقيموا الصالة و يؤتوا الزكاة و هللا لو منعوني عناقا م

ليه قال كانوا يعطون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألقاتلنهم ع

حق قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه ال

 جميعهما لفظا واحدا غير أن بندارا قال : لقاتلتهم عليه 

 
 

ألعظمي : إسناده منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن قال ا 

.. للحديث شواهد كثيرة والمتن صحيح برواية أبي هريرة .

من طريق عمرو بن عاصم ثم قال  7 - 6/  6وأخرجه النسائي 

طأ: عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خ  

 
 

بعد الشهادة اب الدليل على أن دم المرء و ماله إنما يحرمان ب

 بإقام الصالة و إيتاء الزكاة إذا وجبت إذ هللا عز وجل جعلهم

 إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك و بعد إقام الصالة و

 إيتاء الزكاة إذا وجبتا
 
 

س حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنب - 2248

سول سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال : قال ر

هدوا هللا صلى هللا عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يش

لي أن ال إله إال هللا و يقيموا الصالة و يؤتوا الزكاة ثم حرمت ع

 دماؤهم و أموالهم و حسابهم على هللا 

 
 

و سعيد قال األلباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وكثير أب 

فقد  ثقه سوى ابن حبانوإن لم يو -واسم أبيه عبيد التيمي  -
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 روى عنه جمع من الثقات ذكرهم في التهذيب

 
 

-------------------------------------  

 

[   8صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها باهلل ب

النار نتعوذ من  

 
 

ثنا معاذ بن حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حد - 2249

قيلي هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر الع

ى أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول هللا صل

لة هللا عليه وسلم : عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة و أول ث

ملوك يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد و عبد م

و  صح لسيده و عفيف متعفف ذو عيالأحسن عبادة ربه و ن

أما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط و ذو ثروة من مال ال 

 يؤدي حق هللا في ماله و فقير فخور 

 
 

 قال األعظمي : إسناده ضعيف عامر العقيلي مقبول كما في 

 التقريب
 
 

اب ذكر لعن الوي الصدقة الممتنع من أدائهاب  

 
 

ى لرملي حدثنا يحيى بن عيسحدثنا علي بن سهل ا - 2250

 عن األعمش عن عبد هللا بن مرة عن مسروق قال قال عبد هللا
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: آكل الربا و موكله و شاهداه إذا علماه و الواشمة و 

الموتشمة والوي الصدقة و المرتد أعرابيا بعد الهجرة 

امة ملعونون على لسان محمد صلى هللا عليه و سلم يوم القي  

 
 

اده حسن لغيرهقال األعظمي : إسن   

 
 

-------------------------------------  

 

[   9صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ل بين اب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصب

باهلل من عذابه الخلق نعوذ  

 
 

عفر حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و ج - 2251

مش و  حدثنا وكيع قال إسحق : حدثنا األعبن محمد التغلبي قاال

:  قال جعفر عن األعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال

ل انتهيت إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وهو جالس في ظ

الكعبة فلما رآني قال : هم األخسرون و رب الكعبة قال : 

ال : فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي و أمي ؟ ق

األكثرون إال من قال بالمال هكذا أربع مرات و قليل ما هم و  هم

ما من صاحب إبل و ال بقر و ال غنم ال يؤدي زكاتها إال جاءت 

يوم القيامة أعظم ما كانت و أسمنه تنطحه بقرونها و تطأه 

ين بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أوالها حتى يقضى ب

 الناس

 : عن أبي ذر قال قال رسول هللاذا حديث إسحق و قال جعفر ه
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صلى هللا عليه و سلم ما من صاحب ابل ثم ذكر من هذا 

 الموضع إلى آخره مثله و لم يذكر ما قبل هذا الحديث
 
 

و الدليل على ضد قول من  اب ذكر بعض ألوان مانع الزكاةب

 {و الذين يكنزون الذهب و الفضة  }جهل معنى قوله تعالى 

ين و ية إنما نزلت في الكفار ال في المؤمناآلية فزعم أن هذه اآل

ة إنما النبي المصطفى صلى هللا عليه وسلم قد أعلم أن هذه اآلي

لكفار نزلت في المؤمنين ال في الكفار إذ محال أن يقال : يعذب ا

نار إلى وقت كذا و كذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى ال

ه بعد طمع أن يخلى سبيلألن الكافر يكون مخلدا في النار ال ي

بيله إما تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى س

ين إلى الجنة و إما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل ب

 الناس
 
 

-------------------------------------  

 

[   10صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن عبد العزيز ـ يعنى اب حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا - 2252

محمد الدراودي ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن 

كاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من عبد ال يؤدي ز

 ماله إال أتي به و بماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم

باده فتكوى بها جنباه و جبينه و ظهره حتى يحكم هللا بين ع

نة ف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجيوما مقداره أل

و إما إلى النار و ال عبد ال يؤدي صدقة غنمه إال أتى به و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



عليه  بغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير

س كلما عنه آخرها رد أولها تطأه بأظالفها و تنطحه بقرونها لي

وم كان في ي فيها عقصاء و ال جلحاء حتى يحكم هللا بين عباده

ما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إ

ي إلى النار قالوا : يا رسول هللا الخيل ؟ قال : الخيل معقود ف

جر و نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثالثة هي لرجل أ

ر يا لرجل ستر و على رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحم

قال : ما أنزل هللا علي فيها شيء إال هذه اآلية  رسول هللا ؟

 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل }الجامعة الفاذة 

{مثقال ذرة شرا يره   

لجلحاء : التي ليس لها قرن و العقصاء المكسورة القرنا  

 
 

زريع  حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن - 2253

سناد : نا سهيل بن أبي صالح بهذا اإلحدثنا روح بن القاسم حدث

فذكر الحديث بطوله و قال في كلها : في يوم كان مقداره 

 خمسين ألف سنة مما تعدون و قال أيضا : ثم تستن عليه

 
 

-------------------------------------  

 

[   11صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الكنز   عليه وسلم فياب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى هللاب

مفسرة مجملة غير  

 
 

ليث ح حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا ال - 2254
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عد و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن الليث بن س

 عن ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي

نز هريرة : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يكون ك

ه و هو دكم يوم القيامة شجاعا أقرع داز بيبتين يتبع صاحبأح

بعهيتعوذ منه فال يزال يتبعه و هو يفر منه حتى تلقمه أص  

م يقل الربيع و هو يفر منه و قال أيضا : كنز أحدكم ل  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

عيد حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا س - 2255

عن  عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني بن أبي عروبة

 معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال : قال رسول هللا صلى هللا

قرع عليه وسلم من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أ

زك الذي له زبيبتان يتبعه فيقول و يلك ما أنت فيقول : أنا كن

ها ثم يتبعه قصقصتركته بعدك فال يزال يتبعه حتى يلقمه يده في

 سائر جسده 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

مال اب ذكر الخبر المفسر للكنز و الدليل على أن الكنز هو الب

زكاته ال المال المدفون الذي يؤدي زكاته الذي ال يؤدي  

 
 

مع حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان عن جا - 2256

لم قال ي صلى هللا عليه وسعن أبي وائل عن عبد هللا : عن النب

: ما من رجل ال يؤدي زكاته إال جعل له يوم القيامة شجاع 
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 عليه طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي صلى هللا

سيطوقون ما بخلوا به يوم  }وسلم مصداقه من كتاب هللا 

  {القيامة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   12صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر و - 2257

صر حدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح و حدثنا ن

ز بن بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى أخبرنا عبد العزي

ول قال : قال رس الماجشون عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر

ل له هللا صلى هللا عليه وسلم : إن الذي ال يؤدي زكاة ماله يمث

ول : أنا يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يق

 كنزك

 ذا حديث أحمد بن سنان : و قال له الزعفراني قال أخبرنيه

 عبد هللا بن دينار : و قال : فيطوقه أو يلزمه 

 
 

إسناده صحيح قال األعظمي :   

 
 

ما  اب ذكر الدليل على أن ال واجب في المال غير الزكاة و فيهب

ه دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز و لمن ال يؤدي زكاة مال

 دون من يؤديها و إن كان المال مدفونا
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ال : ال أبو بكر : في خبر طلحة بن عبيد هللا : علي غيرها ؟ قق

ي هريرة : أن أعرابيا آتى النبال إال أن تطوع و في خبر أبي 

ت صلى هللا عليه وسلم فقال : دلني على عمل إذا عملته دخل

نبي الجنة فقال في الخبر : و تؤتي الزكاة المفروضة فقال ال

من  صلى هللا عليه وسلم في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل

ضى أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما م

سلم اب و في خبر أبي أمامة عن النبي صلى هللا عليه ومن الكت

صلوا خمسكم و صوموا شهركم و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا 

 ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم

 
 

ون اب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دب

 من يؤديها

 
 

-------------------------------------  

 

[   13صفحة  - 4] جزء     صحيح ابن خزيمة   

 
 

وهب  حدثنا يونس بن عبد األعلى الصدفي أخبرنا ابن - 2258

نبي عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد هللا : عن ال

نك صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت ع

 شره 

 
 

 قال األلباني : إسناده ضعيف ابن جريج وأبو الزبير هما 

2218مدلسان وقد عنعنا وهو مخرج في الضعيفة   
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اب بيعة اإلمام الناس على إيتاء الزكاةب  

 
 

ن حدثنا أبو األشعث حدثنا معتمر و حدثنا يحيى ب - 2259

قوب بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل و حدثنا يع

د ح إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خال

ا ا يعقوب بن إبراهيم و يحيى بن حكيم قاال : حدثنو حدثن

ا الحسن بن حبيب ـ و هو ابن ندبة ـ حدثنا إسماعيل و حدثن

الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا 

:  إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد هللا قال

إيتاء و  بايعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إقام الصالة

 الزكاة و النصح لكل مسلم
 
 

اب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض ب

جرته صلى هللا عليه وسلم مقيم بمكة قبل ه الحبشة إذ النبي

 إلى المدينة
 
 

فضل حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة ـ يعني ابن ال - 2260

 حدثني ـ قال محمد بن إسحاق ـ و هو ابن يسا مولى مخرمة ـ و

بن  محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب الزهري عن أبي بكر

 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت

ا بها أبي أمية بن المغيرة قالت : لما نزلت أرض الحبشة جاورن

قالت  حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله و قال في الحديث

نا ي طالب قال له : أيها الملك ك: و كان الذي كلمه جعفر بن أب

حش قوما أهل جاهلية نعبد األصنام و نأكل الميتة و نأتي الفوا

 و نقطع األرحام و نسيء الجوار و يأكل القوي منا الضعيف
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ه و فكنا على ذلك حتى بعث هللا إلينا رسوال منا نعرف نسب

ده و صدقه و أمانته و عفافه فدعانا إلى هللا لتوحيده و لنعب

ان ع ما كنا نعبد نحن و آباؤنا من دونه من الحجارة و األوثنخل

و أمرنا بصدق الحديث و أداء األمانة و صلة الرحم و حسن 

الجوار و الكف عن المحارم و الدماء و نهانا عن الفواحش و 

 ال قول الزور و أكل مال اليتيم و قذف المحصنة و أن نعبد هللا

فعدد  زكاة و الصيام قالت :نشرك به شيئا و أمرنا بالصالة و ال

ء به عليه أمور اإلسالم فصدقناه و آمنا به و اتبعناه على ما جا

 من عند هللا فعبدنا هللا وحده و لم نشرك به و حرمنا ما حرم

 علينا و أحللنا ما أحل لنا ثم ذكر باقي الحديث 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال في  

بن الخطأ وأشار في الفتح إلى رواية ا التقريب صدوق كثير

 خزيمة ومال إلى تضعيفها

 
 

-------------------------------------  

 

[   14صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب صدقة المواشي من اإلبل و البقر و الغنمج  

 
 

ل اب فرض صدقة اإلبل و الغنم و الدليل على أن هللا عز وجب

بعض األموال ال كلها إذ  {خذ من أموالهم صدقة  }وله أراد بق

اسم المال قد يقع على ما دون خمس من اإلبل و على ما دون 

 األربعين من الغنم
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و حدثنا محمد بن بشار بندار و محمد بن يحيى و أب - 6122

موسى محمد بن المثنى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا 

نس ي أبي عن ثمامة حدثني أمحمد بن عبد هللا األنصاري حدثن

جهه بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين و

م هذه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم هللا الرحمن الرحي

وسلم  فريضة الصدقة التي فرضها رسول هللا صلى هللا عليه

على المسلمين و التي أمر هللا بها رسوله فمن سئلها من 

ه في وجهها فليعطها و من سئلها فوقها فال يعطالمسلمين على 

إذا أربعة و عشرين من اإلبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة ف

اض بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثالثين ففيها بنت مخ

تا و فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت س

ستا و  ثالثين إلى خمس و أربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت

احدة و أربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت و

سبعين  ستين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا و

ن إلى إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى و تسعي

 عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على

ن حقة ون و في كل خمسعشرين و مائة ففي كل أربعين ابنة لب

ن و من لم يكن معه إال أربعة من اإلبل فليس فيها صدقة إال أ

لغنم يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من اإلبل ففيها شاة و صدقة ا

فإذا  في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة شاة

ها شاتان زادت على العشرين و المائة إلى أن تبلغ المائتين ففي

فإذا  ادت على المائتين إلى ثالثمائة ففيها ثالث شياهفإذا ز

جل زادت على ثالثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الر

ن ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أ

 يشاء ربها ثم ذكر الحديث بطوله
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ذا حديث بنداره  

ا ولده ال أبو بكر : الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ـ و دخلق

في السنة الثاني ـ فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض و 

 األنثى بنت مخاض ألن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل

ا ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين والدته

 رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض و هن

التي قد خاض  الحوامل فكانت األم من المواخض و الماخض

 الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها ابن

ة ثم مخاض و ابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حامال سنة ثاني

د بعد ذلك تلد للولد سنتان و دخل في السنة الثالثة فإذا مكث الول

نما تمام السنة الثالثة و دخل في السنة الرابعة سمي حقة و إ

ليهما إن كانت انثى استحقت أن يحمل الفحل عتسمى حقة ألنها 

و تحمل عليهما األحمال و إن كان ذكرا استحق الحمولة عليه 

األم  فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضف الولد إلى

ألن  فيسمى إذا تم له سنة و دخل في السنة الثانية ابن مخاض

 الثالثة أمه من المخاض و إذا تم له سنتان و دخل في السنة

ا سمي ابن لبون ألن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني و إنم

إذا تم سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة ف

ة فإذا له أربع سنين و دخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذع

ت و تم له خمس سنين في السنة السادسة فهو ثني فإذا مض

زال و األنثى رباعية فال يدخل في السابعة فهو حينئذ رباع 

خل في كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة و د

و  الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس

 سدس لغتان و كذلك األنثى لفظهما في هذا السن واحدة فال

دخل  يزال كذلك حتى تمضى السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة و
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األنثى  فطر بان و طلع فهو حينئذ بازل و كذلكفي التاسعة فقد 

ت و بازل بلفظه فال يزال بازال حتى يمضي التاسعة فإذا مض

خالف دخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد اال

و لكن يقال بازل عام و بازل عامين و مخلف عام و مخلف 

 ودة وعامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود و األنثى ع

 إذا هرم فهو قحر للذكر و أما األنثى فهي الثاب و الشارف
 
 

-------------------------------------  

 

[   16صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لى اب ذكر الدليل على أن صغار اإلبل و الغنم و كبارهما تعد عب

أخذ الساعي الصدقة من مالكها مالكها عند  

 
 

ا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد أخبرن - 2262

الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن 

بن  الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد

بن  إسحق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب

ل جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضميرة عن علي قال : قا

ن  صلى هللا عليه وسلم : و ليس فيما دون خمس مرسول هللا

ن اإلبل شيء فإذا كانت خمس عشرة ففيها شياه إلى عشري

ليه فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول هللا صلى هللا ع

وسلم : و ليس فيما دون خمس من اإلبل شيء فإذا كانت 

إلى  خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان

مس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثالث شياه إلى خ
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مسين عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت اإلبل ففي كل خ

حقة و ال تؤخذ هرمة و ال ذات عوراء إال أن يشاء المصدق و 

شيء  يعد صغيرها و كبيرها و ليس فيما دون أربعين من الغنم

 ذا زادتفإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإ

الث واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ث

ذ هرمة إلى ثالثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و ال تؤخ

ا و و ال ذات عوار إال أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيره

 ال يجمع بين متفرق و ال بين مجتمع خشية الصدقة 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

داود  ال األلباني : أو صحيح لغيره وهو مخرج في صحيح أبيق

1404 

 
 

-------------------------------------  

 

[   17صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ل و اب الدليل على أن الصدقة ال تجب فيما دون خمس من اإلبب

ة دقالربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الص ال فيما دون

قة واقع على عشر الحبوب من الغنم مع الدليل على اسم الصد

واقع علبى عشر الحبوب و الثمار و على زكاة المناض من 

الورق و على صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة و 

الصدقة إنما تقع إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر 

ليه ا يقع عالحبوب و الثمار و تتوهم أن الواجب في الناض إنم

د إسم الزكاة ال اسم الصدقة و النبي عليه الصالة و السالم ق
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ي سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النب

م شيءصلى هللا عليه و سلم : ليس فيما دون األربعين من الغن  

 
 

نا حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان و حدث - 2263

 بن دينار و حدثنا أحمد بن عبدةأحمد بن عبدة أخبرنا محمد 

ن عمر حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد و عبيد هللا ب

حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن ـ هو ابن مهدي ـ حدثنا 

يه سفيان و مالك و شعبة كل هؤالء عن عمرو بن يحيى عن أب

لم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه و س

ة ما دون خمس ذود صدقة و ليس فيما دون خمسقال : ليس في

 أوسق صدقة

عاني أحاديثهم سواء و هذا حديث محمد بن بشارم  

غنم في حديث علي بن أبي طالب : ليس دون األربعين من ال و

 شيء

 
 

-------------------------------------  

 

[   18صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة اب ذكر الدليل على أب

و الزكاة اسمان للواجب في المال المواشي إذ الصدقة  

 
 

ذر  قال أبو بكر : في خبر المعرور بن سويد عن أبي - 2264

 : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ما من صاحب إبل و ال

 بقر و ال غنم ال يؤدي زكاتها
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د أمليته قبل بتمامهق  

 
 

م في على أن الصدقة إنما تجب في اإلبل و الغن اب ذكر الدليلب

غيرهما ضد قول من زعم أن في اإلبل العوامل  سوائهما دون

 صدقة

 
 

كانت  في خبر أبو بكر : و صدقة الغنم في سائمتها إذا - 2265

 أربعين إلى عشرين و مائة شاة قد أمليت قبل

 دثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال :ح

 سمعت بهذا

 
 

دثني و حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز ح - 2266

زيد أبي عن جدي و حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا ي

ت بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمع

مة في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : في كل إبل سائ

ق إبل من حسابها من أعطاها كل أربعين بنت لبون ال يفر

مؤتجرا فله أجرها و من منعها فإنا آخذها و شطر إبله عزمة 

 من عزمات ربنا ال يحل آلل محمد منها شيء

ال الصنعاني : من كل أربعين بنت لبونق  

قال بندار : و من أبى فانا آخذها و شطر ماله و قال : ال  و

 يفرق إبل من حسابها 

 
 

حسن قال األعظمي : إسناده   

 
 

-------------------------------------  
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[   19صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

دقة حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن ص - 2267

حدثنا سفيان ـ و هو ابن حسين ـ عن الزهري عن سالم عن 

لم ابن عمر : أن النبي صلى هللا عليه و سلم كتب الصدقة ف

و ذكر  عماله حتى قبض النبي صلى هللا عليه و سلم يخرج إلى

ها شاة الحديث بطوله و قال في الغنم في كل أربعين سائمة وحد

 إلى عشرين و مائة ثم ذكر باقي الحديث 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن لغيره روى هذا الحديث غير  

 واحد عن الزهري ولم يرفعوه ورفعه سفيان بن حسين وهو

ير وهو ري لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثضعيف في الزه

بو محتج به في الصحيحين والحديث صحيح وثابت أخرجه أ

1568داود   

 
 

اب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسرب  

 
 

حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش  - 2268

عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ و حدثنا يوسف بن موسى 

حمن بن مغراء حدثنا األعمش عن شقيق بن حدثنا عبد الر

سلمة و إبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل و حدثنا محمد 

ي بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق األزرق عن سفيان الثور

عن األعمش عن أبي وائل عن مسروق عن األعمش عن أبي 

 وائل عن مسروق :
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فيان ا سحدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثن و

اليمن و  عن معاذ بن جبل : بعثه النبي صلى هللا عليه وسلم إلى

ل أخبره أن يأخذ من البقر من كل ثالثين بقرة تبيعا و من ك

رأربعين بقرة بقرة مسنة و من كل حالم دينارا أو عدله معاف  

ذا حديث إسحق بن يوسف ه  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

بشر بن الحكم حدثنا عبد حدثنا عبد الرحمن بن  - 2269

الرازق أخبرنا معمر عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن 

عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى هللا عليه 

رة تبيع و وسلم كتب له كتابا فيه : و في البقر : في ثالثين بق

 في األربعين مسنة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   20صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ل على اب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها و الدليب

قر في أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أوجب الصدقة في الب

 سوائهما دون عواملها

 
 

ثنا حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حد - 2270
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ن بي و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بأ

 خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن

ضمرة و رجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير : 

لى عن النبي صلى هللا عليه وسلم و لكن أحسبه عن النبي ص

الم : و السهللا عليه وسلم ـ أحب إلي و عن النبي عليه الصالة 

عة و و في الغنم و في كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إال تس

عليك فيها  ثالثين فليس عليك شيء و في األربعين شاة ثم ليس

ائة شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فإن زادت على عشرين و م

فيها أي  ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة

ثم في  رو : أو ففيها ثالث إلى ثالثمائةففيها و قال محمد بن عم

ين مسنة و كل مائة شاة و في البقر في ثالثين تبيع و في األربع

 ليس على العوامل شيء ثم ذكر الحديث بطوله

ة و إنما ال أبو بكر قال أبو عبيد : تبيع ليس بسن إنما هو صفق

 سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي و قال : إنه ال

أن  على صلى هللا عليه و سلم اتباع أمه في الرعي إال يقوى

 يكون حوليا أي قد تم له حول

 
 

يم حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا ابن أبي مر - 2271

ر حدثه أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبي

زكاة  أنه سمع جابر بن عبد هللا يقول : ليس على مثير األرض  

 
 

خين ل األلباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيقا 

ن غير ابن أبان فلم أعرفه ومن المحتمل أن يكون محرفا من اب

 إياس وهو الحافظ السجزي المعروف بـ ) خياط السنة ( فإن

من  131/  3كان كذلك فهو ثقة وإال فقد أخرجه ابن أبي شيبة 
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.  الزبير أخبره بهطريق ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا 

نه وزياد هو ابن سعيد الخرساني وهو ثقة ثبت . . ثم تأكدت أ

2336األول فانظر الحديث اآلتي   

 
 

 اب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحبب

 الماشية
 
 

-------------------------------------  

 

[   21صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 نا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيىحدث - 2272

اس بن بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن ابن عب

عبد هللا بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة 

ل األنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة األنصاري : أن رسو

رج حتى هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه ساعيا فقال أبوه : ال تخ

روج ث برسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهدا فلما أراد الختحد

لى هللا أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له رسول هللا ص

ير له عليه وسلم : يا قيس ال تأت يوم القيامة على رقبتك بع

رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار و ال تكن كأبي رغال 

 فقال سعد : و ما أبو رغال ؟

يبة : مصدق بعثه صالح فوجد رجال بالطائف في غنمه قر الق

 من المائة شصاص إال شاة واحدة و ابن صغير ال أم له فلبن

 تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم : من أنت ؟ فقال : أنا

مي رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرحب قال : هذه غن
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الرجل  ذه فقالفخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال : ه

: هذا الغالم كما ترى ليس له طعام و ال شراب غيرها فقال : 

بى فلم إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال : خذ شاتين مكانها فأ

ا يزل يزيده و يبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانه

ال : ما فأبى عليه فلما رأى ذلك عند إلى قوسه فرماه فقتله فق

صاحب  سول هللا بهذا الخبر أحد قبل فأتىينبغي ألحد أن يأتي ر

الح الغنم صالحا النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره فقال ص

اللهم إلعن أبا رغال إلعن أبا رغال فقال سعد بن عبادة : يا 

 رسول هللا أعف قيسا من السعاية

ال ال أبو بكر رواه هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسق

 النبي صلى هللا عليه وسلم بعث قال عن عاصم بن عمر أن

بن وهب قيس بن سعد و حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي ثنا ا  

 
 

/  1قال األعظمي : إسناده ضعيف فيه انقطاع أخرجه الحاكم  

وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم  399 - 398

ي : يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين . قال الذهب

صم لم يدرك قيسابل منقطع عا  

 
 

-------------------------------------  

 

[   22صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ة اب الزجر عن إخراج الهرمة و المعيبة و التيس في الصدقب

المصدق و إباحة أخذهن إذا شاء لمصدق و أراد بغير مشيئة  
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ف يوسحدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و  - 2273

مامة بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد هللا حدثني أبي عن ث

ن حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر لما استخلف كتب له حي

لرحيم وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم هللا الرحمن ا

ليه و هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول هللا صلى هللا ع

ال : رسوله فذكر الحديث و ق سلم على المسلمين التي امر بها

و ال تخرج في الصدقة هرمة و ال ذات عوار و ال تيس إال أن 

 يشاء المصدق

 
 

اب إباحة دعاء اإلمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة ب

ه في بأن ال يبارك له في ماشيته و دعائه لمخرج أفضل ماشيت

 الصدقة بأن يبارك له في ماله
 
 

يان و ار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفحدثنا محمد بن بش - 2274

 حدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن

لى عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : عن النبي ص

خلول هللا عليه و سلم أنه بعث إلى رجل فبعث غليه بفصيل م

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : جاء مصدق هللا و

مخلول  هللا عليه و سلم فبعث بفصيل مصدق رسول هللا صلى

ل اللهم ال تبارك له فيه و ال في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قا

سنها و رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فبعث إليه بناقته من ح

فيه  جمالها فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : اللهم بارك

الن لى فو في إبله و قال أبو موسى : ذهب مصدق هللا رسوله إ

 فجاء بفصيل مخلول 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   23صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير ب

 مفسر

 
 

 حدثنا محمد بن بشار و عبد هللا بن إسحق الجوهري - 2275

 هذا حديث بندار قاال : حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بنـ و 

معبد ـ  إسحق حدثني يحيى بن عبد هللا بن صيفي حدثني أبو

ليه مولى عبد هللا بن عباس قال : بعث رسول هللا صلى هللا ع

ل وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أه

إله إال هللا و أن الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن ال 

محمدا رسول هللا فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن هللا عز وجل 

فرض عليهم خمس صلوات كل يوم و ليلة فإن أطاعوا لذلك 

فأخبرهم إن هللا فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 

ائم أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك و كر

فإنه ليس لها دون هللا حجابأموالهم و اتق دعوة المظلوم   

 
 

يل اب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدلب

م على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما زجر عن أخذ كرائ

أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم 

م قد أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي صلى هللا عليه و سل
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خذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائهم و دعا أباح أ

 لمعطيها بالبركة في ماله و في إبله
 
 

قة من قال أبو بكر : في خبر وائل بن حجر : فبعث بنا - 2276

 حسنها فقال : اللهم بارك فيه و في إبله

 
 

-------------------------------------  

 

   [ 24صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء  

 
 

هيم فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبرا - 2277

ن أبي بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد هللا ب

بد بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد هللا بن ع

الرحمن بن سعد بن زراة عن عمارة بن عمو بن حزم عن أبي 

صدقا عليه و سلم م بن كعب قال : بعثني رسول هللا صلى هللا

:  على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال

 فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم و كان منزله و بلده من

نة قال أقرب منازلهم إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالمدي

لت : فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إال ابنة مخاض قال فق

و ال  خاض فإنها صدقتك فقال : ذاك ما ال لبن فيهله : أد ابنة م

سلم  ظهر و إيم هللا ما قام في مالي رسول هللا صلى هللا عليه و

ن و ال رسول هللا قبلك و ما كنت ألقرض هللا من مالي ما ال لب

ا فيه و ال ظهر و لكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذه

 رسول هللا صلى هللا فقلت : ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به و هذا

ضت عليه و سلم منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عر
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ني علي فافعل فإن قبله منك قبله و إن رد عليه رده قال : فإ

نا فاعل فخرج معي و خرج بالناقة التي عرض علي حتى قدم

 أتاني على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال له : يا نبي هللا

 قة مالي و أيم هللا ما قام في مالي رسول هللارسولك ليأخذ صد

ه و ال رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما على ني

 ابنة مخاض و ذلك ما ال لبن فيه و ال ظهر و قد عرضت عليه

 ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي و ها هي ذه قد

عليه و  جئتك بها يا رسول هللا فخذها فقال رسول هللا صلى هللا

سلم : ذلك الذي عليك و إن تطوعت بخير آجرك هللا فيه و 

ذها قبلناه منك قال : فها هي ذه يا رسول هللا قد جئتك بها فخ

ا له قال : فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بقبضها و دع

 في ماله بالبركة 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

ن هللا بن أبي بكر عقال ابن إسحق : و حدثني عبد  - 2278

يحيى بن عبد هللا بن عبد الرحمن : أن عمارة بن عمرو بن 

 حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت والية معاوية

 بن أبي سفيان و أمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني

اعة مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قض

ته و شيخ كبير في ماله فصدققال : فمررت بذلك الرجل و ه

يربثالثين حقة فيها فحلها على ألف بعير و خمسمائة بع  

و  ال ابن إسحق : فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إالق

ها هو سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثالثين حقة ضم إليها فحل  
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قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  

 

[   25صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مع في اب الزجر عن الجمع بين المتفرق و التفريق بين المجتب

وية فيما الصدقة و تراجع الخليطين بينهما بالس السوائم خيفة

ي أخذ المصدق ماشيتهما جميعا و الدليل على أن الخليطين ف

كانا  واحد إذ لوالماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك ال

هما أن خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد من

يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع الدليل على أن 

الخليطين قد يكونان و إن عرف كل واحد منهما ماشيته من 

دق ماشية خليطة كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المص

ل مالها أخذها كشركتهما في أصمن ماشيتهما من الصدقة فمن 

المال و ال معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ 

المصدق فمن مالها جميعا أخذه ال من مال أحدهما قال هللا 

تبارك و تعالى في قصة داود و دخول الخصمين عليه قال 

 }إلى قوله  {إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة  }أحدهما : 

ع إسم فأوق {ء ليبغي بعضهم على بعض و إن كثيرا من الخلطا

عوى الخليطين على الخصمين و لم يذكر أحد الخصمين في الد

ه أن بينه و بين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن ل

 نعجة واحدة و لصاحبه تسع و تسعون

 
 

حدثنا بندار و أبو موسى و يوسف بن موسى و  - 2279
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عن  عبد هللا حدثني أبي محمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن

ثمامة قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما 

 استخلف كتب له :

ا سم هللا الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضهب

هللا بها  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على المسلمين التي أمر

ين ب رسوله فذكروا الحديث و قالوا : ال يجمع بين متفرق و ال

 مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فهما يتراجعان

 بينهما بالسوية

 
 

-------------------------------------  

 

[   26صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي و األمر ب

ب بجلبأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا 

 المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما
 
 

عبد  حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا - 2280

 األعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه

ح و عن جده قال : سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم عام الفت

هو يقول : أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن 

 م لم يزده إال شدة و ال حلف في اإلسالم المسلمون يداإلسال

رد على من سواهم يجير عليهم أدناهم و يرد عليهم أقصاهم و ي

دية  سراياهم على قعدهم ال يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف

 المؤمن ال جلب و ال جنب و ال تؤخذ صدقاتهم إال في ديارهم
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بهذا اإلسناد سواء :ف  

ي أكتب عنك ما سمعت ؟ قال : نعم قلت : فلت يا رسول هللا ق

ي ذلك الغضب و الرضى ؟ قال : نعم فإنه ال ينبغي لي أن أقول ف

 إال حقا 
 
 

يث قال األلباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحد 

216و  215و  180/  2عند أحمد   

 
 

-------------------------------------  

 

[   27صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي اب أخذ الغنم و الدراهم فيما بين أسنان اإلبل التي يجب فب

ول يوجد السن الواجبة في اإلبل و البيان ضد ق الصدقة إذا لم

غفال من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما و هذا القول إ

ل من قائله أو هو خالف سنة النبي صلى هللا عليه وسلم و ك

ه فمردود غير مقبولقول خالف سنت  

 
 

ف حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوس - 2281

مامة بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد هللا حدثني أبي عن ث

 قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر كتب له :

ا سم هللا الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضهب

هللا بها  المسلمين التي أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على

رسوله فذكر الحديث و قالوا في الحديث : من بلغت عنده 

منه  صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فإنها تقبل
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ندار و يجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما ـ قال ب

ست : و يجعل مكانها شاتين و من بلغت عنده صدقة الحقة و لي

و عنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة و يعطيه عنده حقة 

ة و المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته الحق

عطى ليست عنده إال ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون و ي

ن و معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبو

ها عليست عنده و عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة و يعطيه م

المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة 

اض لبون و ليست عنده و عنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخ

بنة و يعطى معها عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ا

نت مخاض و ليست عنده و عنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ب

كن ن لم يلبون و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فم

بل عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يق

 منه و ليس معه شيء

 
 

والي و اب األمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الب

الرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان 

 الصدقة دون غيرها إن صح الخبر
 
 

-------------------------------------  

 

[   28صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ضل حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العالء بن الف - 2282

عن  بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد هللا بن عكراش
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صدقات أبيه عكراش بن ذؤيب : قال : بعثني بنو مرة بن عبيد ب

عليه  أموالهم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدمت

ليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين و األنصار فقدمت ع

 بإبل كأنها عذوق األرطأ فقال : من الرجل ؟ فقلت عكراش بن

ن ذؤيب قال : إرفع في النسب قلت ابن حرقوص ابن خورة ب

 عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد و هذه صدقات بني مرة بن

ال : هذه عليه وسلم ثم ق عبيد قال : فتبسم رسول هللا صلى هللا

ل إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بمسيم إب

م سلمة الصدقة و تضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أ

 فذكر الحديث 

 
 

قال األعظمي : إسناده واه وأخشى أن يكون موضوعا انظر  

190/  8التهذيب   

 
 

اب سمة غنم الصدقة إذا قبضتب  

 
 

 حدثنا بندار حدثنا يحيى و محمد بن جعفر و عبد - 2283

الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال 

ي سمعت أنس بن مالك يقول : حين ولدت أمي انطلقت بالصب

ى هللا عليه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ليحنكه فإذا النبي صل

: في  قالوسلم في مربد له يسم غنما قال شعبة أكثر علمي إنه 

 آذانها
 
 

فظ اب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل و الرقيق بذكر لب

مستقصى في الرقيق خاصة مختصر غير  
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 حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو - 2284

أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم ـ و هو 

: قد  الابن ضمرة ـ عن علي : عن النبي صلى هللا عليه وسلم ق

عفوت لكم عن الخيل و الرقيق فأدوا زكاة األموال من كل 

ل أربعين درهما قال و قال علي في كل أربعين دينارا و في ك

 عشرين دينارا نصف دينار 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  

 

[   29صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا أيوب حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان حدثن - 2285

بن موسى ـ أوال ـ عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك 

ده و بن مالك عن أبي هريرة يرفعه : ليس على المسلم في عب

 ال فرسه صدقة

 
 

عن  ثم حدثنا عبد هللا بن دينار عن سليمان بن يسار - 2286

ريرة يرفعه : ليس على عراك بن مالك يقول سمعت أبا ه

 المسلم في فرسه و ال عبده صدقة
 
 

 ثم حدثنا آخرهم يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن - 2287

 مالك يقول سمعت أبا هريرة ـ و لم يرفعه يزيد ـ قال : ليس
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 على المسلم في فرسه و ال عبده صدقة

 
 

ها في اب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتب

لم إنما رقيق و الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسصدقة ال

رعفا عن الصدقة في الرقيق صدقة األموال دون صدقة الفط  

 
 

م حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مري - 2288

ن مالك أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك ب

 ليه وسلم :عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا ع

فطرليس على المسلم في عبده و ال فرسه صدقة إال صدقة ال  

 
 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي  - 2289

أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا 

:  هريرة يحدث : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال

 ليس في العبد صدقة إال صدقة الفطر
 
 

-------------------------------------  

 

[   30صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن ب

إذ  الصدقة و الدليل على أنه إنما أخذها منهم الخيل و الرقيق و

دقة جادت أنفسهم و كانت بإعطائها متطوعين بالدفع ال أن الص

 بة على الخيل و الرقيق إذ الفاروق قد أعلم القومكانت واج

عليه  الذين أخذ منهم صدقة الخيل و الرقيق أن النبي صلى هللا
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 وسلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق

 
 

من حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرح - 2290

اء جحدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال : 

ال ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموال : خي

له و رقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة و طهورا فقال : ما فع

 عليه صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى هللا

وسلم و فيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية 

 يؤخذون بها راتبة

ليس في  ة النبي صلى هللا عليه وسلم في أنال أبو بكر : فسنق

إذا أربع من اإلبل صدقة إال أن يشاء ربها و قوله في الغنم : ف

س كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فلي

لم يكن  فيها صدقة إال أن يشاء ربها و في الرقة ربع العشر فإن

لة على ها دالإال تسعين و مائة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رب

أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله و إن كانت الصدقة 

ي غير واجبة في ماله فجائز لإلمام أخذها إذا طابت نفس المعط

سلم و و كذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى هللا عليه و

سهم الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق فطابت أنف

 يل و الرقيق متطوعين جاز للفاروقبإعطاء الصدقة من الخ

م أخذ أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى هللا عليه وسل

الصدقة مما دون خمس من اإلبل و دون أربعين من الغنم و 

 دون مائتي درهم من الورق 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   
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-------------------------------------  

 

[   31صفحة  - 4زء صحيح ابن خزيمة    ] ج   

 
 

ن اب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عب

 و الدليل على أن هللا عز و جل إنما أمر نبيه صلى هللا الخيل

عليه وسلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين ال من 

خذ من أموالهم صدقة  }جميع أموالهم في قوله عز وجل : 

إذ اسم المال واقع على الخيل و  {تطهرهم و تزكيهم بها 

واله هللا  الحمير جميعا فبين به النبي صلى هللا عليه وسلم الذي

بيان ما أنزل عليه إن هللا إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض 

 أموال المسلمين ال من جميعها
 
 

يزيد  حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا - 2291

ن أبيه م حدثنا سهيل بن أبي صالح عبن زريع حدثنا ابن القاس

ما  عن أبي هريرة : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :

ه من عبد له مال ال يؤدي زكاته إال جمع يوم القيامة تحمى علي

 بين صفائح في جهنم و كوى بها جنبه و ظهره حتى يقضى هللا

رى عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم ي

صة سبيله إما الجنة و إما إلى النار و ذكر الحديث بطوله في ق

ل اإلبل و الغنم قال قيل يا رسول هللا : و الخيل ؟ قال : الخي

ثة هي معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثال

لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فأما الذي هي له أجر 

ونها شيئا يعدها له ال يغيب في بط فالذي يتخذها في سبيل هللا و

إال كتب له بها أجر و لو عرض مرجا أو مرجين فرعاها 
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ستنت صاحبها فيه كتب له مما غيبت سفيان بطونها أجر و لو ا

شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا و لو عرض 

جر نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أ

 ي أرواثها و أبوابها و أما التي هي له سترحتى ذكر األجر ف

ظهورها  فالذي يتخذها تعففا و تجميال و تسترا و ال يحبس حق

و بطونها في يسرها و عسرها و أما الذي وزر فالذي يتخذها 

ال : أشرا و بطرا و بذخا عليهم قالوا : فالحمر يا رسول هللا ؟ ق

فمن  }امعة الفاذة : ما أنزل هللا علي فيها شيئا إال هذه اآلية الج

{يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره   

 
 

-------------------------------------  

 

[   32صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب الرخصة في تأخير اإلمام قسم الصدقة بعد أخذه إياه وب

ى اإلمام الصدقة إلى الرعي إلى أن ير إباحة بعثة مواشي

 قسمها

 
 

أبو  حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع - 2292

معاوية حدثنا خالد عن أبي قالبة عن عمرو بن بجدان قال 

يه سمعت أبا ذر يقول : اجتمعت عند رسول هللا صلى هللا عل

بدوت وسلم غنم من غنم للصدقة قال : أبد فيها يا أبا ذر قال : ف

الحديث  فيها إلى الربذة فذكر  

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف عمرو بن بجدان مجهول  
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والترمذي من طريق خالد وقال حديث  332وأخرجه أبو داود 

ث حسن صحيح وصحح األستاذ أحمد شاكر رحمه هللا هذا الحدي

( لكن اإلشكال  216 - 213/  1في تعليق طويل ) الترمذي 

: ال يعرف  في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ

 حاله

 
 

ماع أبواب صدقة الورقج  

 
 

اب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس اواق من الورقب  

 
 

د هللا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد األعلى حدثنا عب - 2293

هللا  عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى

 عليه و سلم : ليس فيما دون خمس أواق صدقة

 
 

-------------------------------------  

 

[   33صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد ـ يعني  - 2294

بيه ابن زيد ـ حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أ

لم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه و س

ق صدقة و ال فيما دون خمس قال : ليس فيما دون خمس اوا

 ذود صدقة و ال فيما دون خمسة أوسق صدقة

 
 

اب الدليل على أن الخمسة األواق هي مائتي درهمب  
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ا حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرن - 2295

ين يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حس

ال الخدري يقول : قالمازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد 

وسق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أ

 صدقة و ال فيمل دون خمس أواق صدقة و األواق مائتا درهم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح ولم أجد األواق مائتا درهم  

 وأخشى أن تكون مدرجة

 
 

اب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواقب  

 
 

ف حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوس - 2296

بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد هللا حدثني أبي عن 

 عنه ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق رضي هللا

ة حين استخلف كتب له بسم هللا الرحمن الرحيم هذه فريض

 الصدقة التي فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على

 المسلمين التي أمر بها رسوله فذكروا الحديث و قالوا في

و مائة  الحديث : و في الرقة ربع العشر فإن لم تكن إال تسعين

ن لم فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها و قال أبو موسى : فإ

 يكن مال إال تسعين و مائة

 
 

-------------------------------------  

 

[   34صفحة  - 4ء صحيح ابن خزيمة    ] جز   
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ن اب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين مب

الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على 

 المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
 
 

عن  حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر - 2297

 عن علي قال : قال رسول هللا أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة

رهما صلى هللا عليه وسلم : هاتوا ربع العشور من كل أربعين د

فيها و ليس فيما دون المائتين شيىء فإذا كانت مائتي درهم ف

 خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب

 
 

م اب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ إسب

حلي ين خوطبنا بلغتهم ال يقع على الالعرب الذ الورق في لغة

 الذي هو متاع ملبوس
 
 

قال  حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب - 2298

ن : و أخبرنيه عياض بن عبد هللا الفهري عن أبي الزبير ع

ل و جابر بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا

مالك بن   بن سالم وحدثنيه عبد هللا بن عمر و يحيى بن عبد هللا

ه أنس و سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي

لم ـ عن أبي سعيد الخدري : عن رسول هللا صلى هللا عليه وس

ن يعني ـ بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق م

 الورق صدقة الحديث بتمامه
 
 

ني حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب أخبر - 2299
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عن  عياض بن عبد هللا عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا :

س فيما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يونس : ـ يعني ـ لي

دون خمس أواق من الورق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود 

قةمن اإلبل صدقة و ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صد  

 وهب في عقب خبرال أبو بكر : هذا الحديث في كتاب ابن ق

 مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن

ياض : أبي سعيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال في خبر ع

 مثله ـ يعني ـ مثل حديث أبي سعيد

 
 

-------------------------------------  

 

[   35صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بوب و الثمارماع أبواب صدقة الحج  

 
 

اب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسقب  

 
 

مسة قال أبو بكر : خبر أبي سعيد : ليس فيما دون خ - 2300

 أوسق صدقة
 
 

د اب إيجاب الصدقة في البر و التمر إذا بلغ الصنف الواحب

 منهما خمسة أوسق

 
 

زريع  حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن - 2301

أبيه  روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عنحدثنا 
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ال : عن سعيد الخدري : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

تحل  ال تحل في البر و التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق و ال

كاة في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق و ال تحل في اإلبل ز

 حتى تبلغ خمسة ذود 

 
 

ده صحيحقال األعظمي : إسنا   

 
 

وجب اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أب

مسة في البر الزكاة إذا بلغ خمسة أوساق و في التمر إذا بلغ خ

أوساق ال إذا بلغ البر و التمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما 

 إلى اآلخر
 
 

حدثنا نصر بن علي الجهضمي و أحمد بن المقدام  - 0223

ة عن ـ و هو ابن المفضل ـ حدثنا عمارة بن غزي قاال حدثنا بشر

ت يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : سمع

مسة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ليس فيما دون خ

ا أوسق صدقة و ليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيم

 دون خمسة ذود صدقة

 
 

-------------------------------------  

 

[   36صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ني حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال حدث - 2303

ه مالك أن محمدا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أبا
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 أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره : أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمس أواق صدقة و ليس 

 ما دون خمس ذود من اإلبل صدقة و ليس فيما دون خمسةفي

 أوساق من التمر صدقة
 
 

القلب  اب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق و فيب

ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من  من هذا اإلستاذ

 جابر علمي

 
 

ي حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الموصل - 2304

ن بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عحدثنا محمد 

ال : جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه و ال زرعه إذا كان من 

 خمسة أوسق 

 
 

 قال : إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف 

د الذي أبي سعي باالنقطاع كما في الذي بعده ويغني عنه حديث

 قبله

 
 

مد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا مح - 2305

رنا بن إسحق و حدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخب

محمد بن مسلم و حدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن 

 زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي و حدثنا أحمد بن عبد هللا

ا محمد لبرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنبن عبد الرحيم ا

ور بن مسلم الطائفي : فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منص
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بن زيد غير أن داود بن عمرو قال : عن جابر و أبي سعيد 

 الخدري قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابرق  

 
 

-------------------------------------  

 

[   37صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق حدثنا ابن - 2306

د هللا جريح أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عب

عن غير واحد عن جابر بن عبد هللا قال : ليس فيما دون 

و ليس فيما دون خمسة أوسق خمسة أوسق من الحب صدقة 

 من الحلو صدقة

ية ال أبو بكر : يعني بالحلو التمر و هذا هو الصحيح ال رواق

 محمد بن مسلم الطائفي و ابن جريح أحفظ من عدد مثل محمد

 بن مسلم 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن لغيره   

 
 

اب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب و الثمار و ب

نهار أو لواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو األالفرق بين ا

 هما و بين ما سقي بالرشاء و الدوالي

 
 

أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عمر إسماعيل بن عبد  - 3072

الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
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بن  الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد

 ل سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وإسحق بن خزيمة قا

ن هو يقول : وجدت في كتابي بخط يدي و تقيدي و سماعي ع

 عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن ابن

سماء عمر : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : فيما سقت ال

 العشر و فيما سقي بالسانية نصف العشر 
 
 

يحقال األعظمي : إسناده صح   

 
 

خبرنا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أ - 2308

د ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عب

ما هللا عن أبيه : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه في

 سقت السماء و العيون أو كان عثريا العشور و فيما سقي

 بالنضح نصف العشر

عي : : حدثني يونس بن يزيد قال الشافدثنا محمد مرة فقال ح

 العشري : البعل

ال : سمعت أبا عثمان البغدادي يحكي عن أبي عبيد عن ق

 األصمعي قال : البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء
 
 

-------------------------------------  

 

[   38صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بن عبد األعلى بخبر غريب حدثنا احدثنا يونس بن  - 2309

نا وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير و حدث
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 عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال : قال عمرو و حدثني

 صلى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا يذكر : أن رسول هللا

ما في هللا عليه وسلم قال : فيما سقت األنهار و الغيم العشور و

 سقي بالسانية نصف العشر

ل ال أبو بكر قال لنا يونس مرة : أن أبا الزبير حدثه لم يقق

 عيسى : و الغيم

 
 

في  اب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر و ال خالف بين العلماءب

به روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري ال أحس مبلغه على ما

 سمع من أبي سعيد

 
 

بيد سعيد األشج حدثنا محمد بن عحدثنا عبد هللا بن  - 2310

 الطنافسي قال سمعت إدريس األودي يذكر و حدثنا محمد بن

س عبد هللا بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدري

األودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد 

يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة و الوسق 

 ستون مختوما

أن  بكر : يريد المختوم الصاع و ال خالف بين العلماءال أبو ق

يمان و الوسق ستون صاعا و قد بينت مبلغ الصاع في كتاب األ

 النذور في ذكر كفارة اليمين 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف منقطع   

 
 

-------------------------------------  
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[   39صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 الزجر عن إخراج الحبوب و التمور الردئية في الصدقةاب ب

تم و ال تيمموا الخبيث منه تنفقون و لس }قال هللا عز وجل 

{بآخذيه إال أن تغمضوا فيه   

 
 

عن  حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد هللا بن المبارك - 2311

محمد بن ابن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن 

ز و س يتالءمون بئس أثمارهم فأنزل هللا عحنيف قال : كان أنا

ن وال تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال أ }جل 

{تغمضوا فيه   

عرور و ال فنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لونين الجق

 عن لون حبيق 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح بما بعده   

 
 

هب عبد هللا بن وحدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا  - 2312

ه قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدث

هللا  حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه اآلية التي قال

قال : هو  {و ال تيمموا الخبيث منه تنفقون  }عز و جل : 

م أن الجعرور و لون حبيق نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 تؤخذوا في الصدقة

بن  أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين و سليمان الق

ه كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبي  

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قال األلباني : إسناده حسن صحيح   

 
 

دثنا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان ح - 2313

ن عباد يعنى أبي العوام ـ عن سفيان بن حسين عن الزهري ع

ة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : أمر رسول هللا أبي أمام

كباس صلى هللا عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل ب

يه وسلم : قال سفيان يعنى الشيص فقال رسول هللا صلى هللا عل

من جاء بهذا و كان ال يجيء أحد شيء إال نسب إال الذي جاء 

هى قال : و ن {و ال تيمموا الخبيث منه تنفقون  }به و نزلت : 

ق أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الجعرور و لون الحبي

 تؤخذا في الصدقة

ال الزهري : لونان ثمر من ثمر المدينة ق  

 
 

د قال األلباني : حديث صحيح وبيانه في صحيح أبي داو 

1525 

 
 

-------------------------------------  

 

[   40 صفحة - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثن - 2314

 وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد

 الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال : خرجنا مع رسول هللا

إذا صلى هللا عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى ف

  عليه وسلمامرأة في حديقة لها فقال رسول هللا صلى هللا
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 ألصحابه : أخرصوا فخرص القوم و خرص رسول هللا صلى

ليه هللا عليه وسلم عشرة أوسق فقال رسول هللا صلى هللا ع

وسلم للمرأة : إحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء 

أقبل و  هللا فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى تبوك ثم

يقتك فقال للمرأة : كم جاء حدأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى 

لم؟ قالت : عشرة أوسق خرص رسول هللا صلى هللا عليه وس  

 
 

ن و الدليل على أ اب وقت بعثة اإلمام الخارص يخرص الثمارب

ؤكل الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن ت

ذ الثمرة و تفرق و يخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخ

ين أن و يضمن العشر أو نصف العشر للصدقة و بجميع الثمرة 

 يدفع جميع الثمر إلى الخارص و يضمن له الخارص تسعة

أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا 

ح يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء و الدوالي إن ص

ن الخبر فإني أخاف أن يكون ابن جريح لم يسمع هذا الخبر م

 ابن شهاب
 
 

-------------------------------------  

 

[   41صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا اب - 2315

جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ـ و هي 

بعث تذكر شأن خيبر ـ : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

ؤكل خرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تابن رواحة في
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د ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهو

رص بذلك و إنما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بالخ

 لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق 
 
 

قال : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

زكاة  خذ زكاته زبيبا كما تؤخذاب السنة في خرص العنب لتؤب

 النخل تمرا
 
 

ا عبد هللا حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثن - 2316

د بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعي

ليه بن المسيب عن عتاب بن أسيد : أن رسول هللا صلى هللا ع

دى ؤوسلم قال في زكاة الكرم : تخرص كما يخرص النخل ثم ت

 زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا 

 
 

اب قال األلباني : إسناده ضعيف ألن سعيدا لم يسمع من عت 

وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابا في اإلسناد وهو 

 الصواب عند جمع من األئمة
 
 

قال أبو بكر : رواه عبد الرحمن بن إسحق أخبرني  - 2317

يه هللا صلى هللا عل الزهري عن سعيد بن المسيب : أن رسول

ل وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخ

ول هللا ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال : فتلك سنة رس

 صلى هللا عليه وسلم في النخل و العنب

دثنا عبد دثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حح
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 الرحمن بن إسحق

هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن  ال أبو بكر أسندق

 بن إسحق 

 
 

قال : إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله   

 
 

-------------------------------------  

 

[   42صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد هللا بن الزبير  - 2318

نا عباد بن إسحق و حدثالحميدي حدثنا عبد هللا بن رجاء عن 

ر عن محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصو

ن عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ع

 عتاب بن أسيد : بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم في النخل و العنب

  ال أبو بكر عباد هو لقبه و اسمه عبد الرحمنق

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن لغيره   

 
 

اب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فال ب

مه يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يآكله رطبا و يطع

 قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف

 العشر
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ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى و محمد عن شعب - 2319

ود سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسع قال

وق بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال : أتانا و نحن في الس

خذوا و فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا خرصتم ف

الثلث  دعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث ـ شك شعبة في

 ـ فدعوا الربع 
 
 

ده صحيحقال األعظمي : إسنا   

 
 

حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن  - 2320

د شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعو

هللا  بن ينار عن سهل بن أبي حثمة قال : قال رسول هللا صلى

 عليه وسلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تدعوا

 الثلث فدعوا الربع 
 
 

ناده صحيحقال األعظمي : إس   

 
 

ي منع اب فرض إخراج الصدقة في العسر و اليسر و التغليظ فب

 الزكاة في العسر
 
 

-------------------------------------  

 

[   43صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا أحمد بن عبد هللا بن علي بن منجوف حدثنا - 2321
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أن رسول هللا روح حدثنا عوف عن خالس عن أبي هريرة : 

من  صلى هللا عليه وسلم قال : ما من صاحب إبل ال تؤدي حقها

طح نجدتها و رسلها إال جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيب

م لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها و تطؤه عقافها كلما تصر

ما  آخرها رد أولها حتى يقضي بين الخالئق ثم يرى سبيله و

 ا من نجدتها و رسلها إال جيء بهمن صاحب غنم ال يؤدي حقه

قرونها يوم القيامة أوقر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه ب

ي و تطؤه بأظالفها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقض

قها بين الخالئق ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم ال يؤدي ح

من نجدتها و رسلها إال جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت و 

طأه أكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها و ت

ن بأظالفها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بي

 الخالئق ثم يرى سبيله أو سبيله

ال أبو بكر : ال أدري بالرفع أو بالنصب ق  

 
 

قال : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

النجدة إنما أراد باب ذكر البيان أن النبي صلى هللا عليه وسلم ب

و الرسل في هذا الموضع العسر و اليسر و أراد بقوله من 

 نجدتها و رسلها أي و في نجدتها و رسلها

 
 

ن حدثنا عبيدة بن عبد هللا الخزاعي أخبرنا يزيد ب - 2322

هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني : أنه مر 

اه ثر الناس ماال فدععليه رجل من بني عامر فقيل : هذا من أك

و  أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال : نعم لي حمر أولي مائة أدما
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و  لي كذا و كذا من الغنم فقال أبو هريرة : إياك و إخفاف اإلبل

سلم إياك و أظالف الغنم إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و

 يقول :

ا من رجل يكون له إبل ال يؤدي حقها في نجدتها و رسلها م

ون و سرها و يسرها إال برز لها بقاع قرقر فجاءته كأفذ ما يكع

ا أشده ما أسمنه أو أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأخفافها كلم

جازت عليه أخراها أعيدت عليه أوالها في يوم كان مقداره 

ه و ما من خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيل

و رسلها ـ قال عبد يكون له غنم ال يؤدي حقها في نجدتها 

ها و رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ و نجدتها و رسلها عسر

ه و يسرها إال برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أسمن

ما أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأظالفها و تنطحه بقرونها كل

جازت عليه أخراها أعيدت عليه أوالها في يوم كان مقداره 

ه و ما من ي بين الناس فيرى سبيلخمسين ألف سنة حتى يقض

 رجل له بقر ال يؤدي حقها في نجدتها و رسلها و قال رسول

ها إال هللا صلى هللا عليه سلم و نجدتها و رسلها عسرها و يسر

ـ  برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أسمنه ـ أو أعظمه

ليه شك شعبة فتطؤه بأظالفها و تنطحه بقرونها كلما جازت ع

راها أعيدت عليه أوالها في يوم كان مقداره خمسين ألف أخ

امري و ما سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال له الع

يزة حق اإلبل يا أبا هريرة ؟ قال : تعطي الكريمة : و تمنح العز

 و تفقر الظهر و تطرق الفحل و تسقي اللبن

ن ال أبو بكر : لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عق

 شعبة 
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قال األعظمي : إسناده حسن لغيره قال الحافظ : أبو عمرو  

 الغداني مقبول وقد توبع في هذه الرواية
 
 

-------------------------------------  

 

[   44صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لب اب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر فإن في القب

سناداإل من إتصال هذا  

 
 

بد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ع - 2323

العزيز ـ هو بن محمد الدراوردي ـ عن ربيعة ـ و هو ابن أبي 

عبد الرحمن ـ عن الحارث بن بالل عن أبيه : أن رسول هللا 

أقطع  صلى هللا عليه وسلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة و أنه

ع فلما كان عمر قال لبالل : إن بالل بن الحارث العقيق أجم

ناس لم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يقطعك لتحجزة عن ال

يق يقطعك إال لتعمل قال : فقطع عمر بن الخطاب للناس العق  

 
 

ابن  قال األلباني : إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بالل وهو 

 الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد
 
 

 ن صح الخبر فإن في القلب من هذااب ذكر صدقة العسل إب

 اإلسناد
 
 

-------------------------------------  
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[   45صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة ـ و هو ابن عبد  - 2324

الرحمن بن الحارث ـ و حدثناه مرة حدثنا مغيرة بن عبد 

يه عمرو بن شعيب عن أب الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن

عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ كانوا يؤدون إلى 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عسل لهم العشر من كل

عشر قرب قربة و كان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن 

وا أن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد هللا الثقفي فأب

ول : إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسيؤدوا إليه شيئا و قالوا 

كتب إليهم هللا صلى هللا عليه وسلم فكتب سفيان إلى عمر بذلك ف

ه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إنما النحل ذباب غيث يسوق

ول هللا رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رس

ن الناس بي هللا صلى هللا عليه وسلم فاحم لهم وادييهم و إال فخل

 و بينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم و حمى لهم وادييهم 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

رو حدثنا الربيع حدثنا ابن وهب حدثني أسامة عن عم - 2325

ـ  بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم

ة بن عبد الرحمن سواءفذكر مثل حديث المغير  

بابة ال أبو بكر : هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شق

 إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة ال ألن العشر واجب
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 عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين أال

 تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد هللا و كتاب عمر بن

نهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الخطاب إلى سفيان أل

ين هللا صلى هللا عليه وسلم أن يحمى لهم وادييهم و إال خلى ب

ن الناس و بين الواديين و من المحال أن يمتنع صاحب المال م

أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى 

هل أ فيه ماشيته من الكالء و غير جائز أن يحمى اإلمام لبعض

لك المواشي أرضا ذات الكال ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم ت

األرض و الفاروق رحمه هللا قد علم أن هذا الخبر بأن بني 

ن شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى هللا عليه وسلم م

لهم  العسل العشر و أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يحمي

اديين هللا أن يحمى لهم الو الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد

إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى هللا 

لو  عليه وسلم و سلم و إال خلى بين الناس و بين الواديين و

م كان عند الفاروق رحمه هللا أخذ النبي صلى هللا عليه وسل

 العشر من غلهم على معنى اإليجاب كوجوب صدقة المال الذي

ان زكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة و لعله كيجب فيه ال

 يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد

ه وسلم تابع الصديق رحمه هللا مع أصحاب النبي صلى هللا علي

على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه 

 بي صلى هللامقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى الن

ان عليه وسلم و الفاروق رحمه هللا قد واطأه على قتالهم فلو ك

ابة عند أخذ النبي صلى هللا عليه وسلم العشر من نحل بني شب

عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم 

لم من كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي صلى هللا عليه وس
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هللا أعلم  أداء الصدقة إلى الصديق و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   46صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إيجاب الخمس في الركازب  

 
 

حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن  - 2326

ن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة و اب

 ريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وج

ك حدثنا عبد هللا بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مال

لمة بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و عن ابن س

 بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا

ي دن جبار و فعليه و سلم : العجماء جبار و البئر جبار و المع

 الركاز الخمس غير أن عمرا لم يذكر المعدن

ال أبو بكر : خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الدياتق  

دثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العالء بن ح

 الحارث عن مكحول قال : الجبار الهدر

عبد  دثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب و أخبرني ابنح

وهب أخبرهم عن يونس قال قال ابن شهاب : الحكم أن ابن 

 الجبار الذي ال دية له

ل قال معت محمد بن يحيى عن إسحق بن عيسى بن الطباع قاس
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 مالك : الجبار الذي ال دية له

 
 

-------------------------------------  

 

[   47صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رب العادي من دفن اب وجوب الخمس فيما يوجد في الخب

نبي و الدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ ال الجاهلية

ن صلى هللا عليه وسلم إن ثبت هذا الخبر عنه ـ قد فرق بي

عا الموجود في الخرب العادي و بين الركاز فأوجب فيهما جمي

 الخمس
 
 

ني حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب أخبر - 2327

ارث و هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الح

ى أبيه عن عبد هللا بن عمرو بن العاص : أن رجال من مزينة أت

وجد في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فكيف ترى فيما ي

ة فإن الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال : عرفة سن

ما من لبها يوجاء باغية فادفعه إليه و إال فشأنك به فإن جاء طا

 الدهر فأدها إليه و ما كان في الطريق غير الميتاء و القرية

 غير المسكونة ففيه و في الركاز الخمس 

 
 

 قال األلباني : إسناده حسن للخالف المعروف في عمرو بن 

 شعيب عن أبيه

 
 

قال أبو بكر : روى هذا الخبر محمد بن إسحق عن  - 2328
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ل عن : عبد هللا بن عمرو قامحمد بن شعيب عن أبيه عن جده 

سلم: سمعت رجال من مزينة يسأل رسول هللا صلى هللا عليه و  

دثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحقح  

 
 

ال و اب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المب

واجب الذي يجب في المال و بين الفرض ال الفرق بين الفرض

 على البدن

 
 

-------------------------------------  

 

[   48صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا أحمد بن حفص بن عبد هللا قال حدثني أبي - 2329

 حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد

الرحمن بن هرمز األعرج عن أبي هريرة قال : أمر رسول هللا 

ابن  فقال بعض ممن يلمز : منع صلى هللا عليه وسلم بصدقة

دقوا جميل و خالد بن الوليد و العباس بن عبد المطلب أن يتص  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط البخاري   

 
 

دثنا حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة ح - 2330

ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة قال : بعث 

لى هللا عليه و سلم عمر بن الخطاب ساعيا عرسول هللا صلى 

 الصدقة

عيب دثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شح
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بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة قال 

يل قال عمر : أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصدقة فق

قال ب فمنع ابن جميل و خالد بن الوليد و عباس بن عبد المطل

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

ن ا ينقم ابن جميل إال أنه كان فقيرا أغناه هللا و أما خالد بم

بيل الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه و أعبده في س

يه هللا أما العباس بن عبد المطلب عم رسول هللا صلى هللا عل

 وسلم

 عباس عم رسول هللاال أبو بكر قال في خبر ورقاء : و أما الق

 صلى هللا عليه وسلم فهي علي و مثلها معها

ب قال في خبر موسى بن عقبة : أما العباس بن عبد المطل و

 فهي له و مثلها معها

قال في خبر شعيب بن ابن حمزة : أما العباس بن عبد  و

ثلها المطلب عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهي عليه و م

 معها

ن أراد قبة فهي له و مثلها معها يشبه أن يكوخبر موسى بن عف

ب ما قال ورقاء : أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعي

هي له بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها ف

ليه علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول : ع

لعنة هم الأولئك ل }يعني له و له يعني عليه كقوله جل و عال : 

فمعنى : لهم اللعنة أي عليهم اللعنة و  {و لهم سوء الدار 

بد محال أن يترك النبي صلى هللا عليه وسلم للعباس بن ع

المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله و بعده ترك صدقة 

أخرى إذا وجبت عليه و العباس من صليبة بني هاشم ممن 

صلى  النبي حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه و
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عسر و هللا عليه وسلم قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في ال

ة اليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سن

 بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف

ك لعمه ـ يكون أن يتأول على النبي صلى هللا عليه وسلم أن يتر

بيح ليه آلهل سهمان الصدقة أو يصنو أبيه ـ صدقة قد وجبت ع

دي له ترك أدائها و إيصالها إلى مستحقيها هذا ما ال يتوهمه عن

ي عالم و الصحيح في هذه اللفظة قوله : فهى له و قوله : فه

هذه علي و مثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين ف

ثلها الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي و م

ن ها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار ـ و إن كامع

ي في القلب منه ـ عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أب

عليه  طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول هللا صلى هللا

ي ذلكو سلم و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له ف  

 
 

-------------------------------------  

 

[   49صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثناه محمد بن يحيى و علي بن عبد الرحمن بن  - 2331

اعيل المغيرة المصري قاال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسم

بد بن زكريا األسدي عن الحجاج بن دينار : غير أن علي بن ع

 الرحمن لم يقل : قبل أن تحل 
 
 

حسن بشواهدهقال األلباني : حديث    
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-------------------------------------  

 

[   50صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ل هللا اب احتساب ما قد حبس المؤمن السالح و العبد في سبيب

وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم  من الصدقة إذا

ا أمالصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر : في خبر أبي هريرة : ف

بيل خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه و أعبده في س

د أن هللا و النبي صلى هللا عليه وسلم قد أجاز لخالد بن الولي

 يحتسب ما قد حبس من األدراع و األعبد في سبيل هللا من

 الصدقة التي أمر بقبضها
 
 

اب استسالف اإلمام المال آلهل سهمان الصدقة ورده ذلك من ب

بعد االستسالف إذا قبضتالصدقة   

 
 

حدثنا علي بن األزهر بن عبد ربه بن الجارود بن  - 2332

مرادس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن 

ى خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مول

سلم النبي صلى هللا عليه وسلم : أن النبي صلى هللا عليه و

لما ال : إذا جاءت الصدقة قضينا فاستسلف من رجل بكرا فق

م أر جاءت الصدقة قال ألبي رافع : أعط الرجل بكره فنظرت فل

سلم إال رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي صلى هللا عليه و

 فقال : أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء

 
 

ماع أبواب ذكر السعاية على الصدقةج  
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رمجمل غير مفس اب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبرب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   51صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مد حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا مح - 2333

بن إسحق و حدثنا محمد بن يحيى األزدي حدثنا يزيد بن 

بد هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن ع

لرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت ا

كس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يدخل صاحب م

 الجنة

 ال يزيد : ـ يعني ـ العشار لم ينسب على عبد الرحمن بنق

 شماسة و لم يقل : الجهني 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف رواه ابن اسحق عنعنة وهو  

 مدلس

 
 

لمذكور دليل على أن التغليظ في العمل على السعاية ااب ذكر الب

 في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله و جار و

تولى ظلم و فضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما ي

 منها و تشبيهه بالغازي في سبيل هللا

 
 

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي  - 2334

د بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمو حدثنا محمد
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 عليه بن لبيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول هللا صلى هللا

 حتى وسلم : العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل هللا

 يرجع إلى بيته 

 
 

يث كما قال األلباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحد 

 في رواية ألحمد

 
 

تدي فيها تغليظ في االعتداء في الصدقة و تمثيل المعاب في الب

 بمانعها

 
 

عن  حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب - 2335

ن عمر بن الحارث و الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ع

 سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى هللا

دقة له و المعتدي في الصعليه وسلم قال : اإليمان لمن ال أمانة 

 كمانعها 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  

 

[   52صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مرو حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا ع - 2336

رو بن خالد و علي بن معبد جميعا قاال حدثنا عبد هللا بن عم

ي زري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكرالج
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 عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة : أن رسول هللا صلى هللا

به عليه وسلم بينما هو يوم في بيتها و عنده رجال من أصحا

ن يتحدثون إذ جاء رجل فقال : يا رسول هللا صدقة كذا و كذا م

ال كذا و كذا ق التمر ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

ا الرجل فإن فالنا تعدي علي فأخذ مني كذا و كذا فازداد صاع

ى عليكم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فكيف إذا سع

هم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي ؟ فخاض الناس و بهر

ا الحديث حتى قال رجل منهم : يا رسول هللا إن كان رجال غائب

ق ه و زرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحعند إبله و ماشيت

 عليه فكيف يصنع و هو عنك غائب ؟ فقال رسول هللا صلى هللا

وسلم : من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه هللا و 

زكاة الدار اآلخرة لم يغيب شيئا من ماله و أقام الصالة ثم أدى ال

د فتعدى عليه الحق فأخذ سالحه فقاتل فقتل فهو شهي  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه   

 
 

اب التغليظ في غلول الساعي من الصدقةب  

 
 

عن  حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب - 2337

بيد ابن جريح عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن ع

لم إذا وسهللا عن أبي رافع قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه 

 صلى العصر ذهب إلى بني عبد األشهل فتحدث عندهم حتى

عليه  يتحدث للمغرب قال أبو رافع : فبينما النبي صلى هللا

ك وسلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال : أف لك أف ل

ل : مالك فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت و ظننت أنه يريدني فقا
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 و مالك ؟ قلت : أففت لي؟ إمش فقلت : أحدثت حدثا ؟ قال : 

ل نمرة قال : ال و لكن هذا فالن بعثته ساعيا على بني فالن فغ

 فدرع على مثلها من النار

رقة ال أبو بكر : الغلول الذي يأخذ من الغنيمة على معنى السق  

 
 

من طريق  392/  6قال األعظمي : إسناده ضعيف رواه أحمد  

ظ ي رافع قال الحافابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أب

 في التقريب : منبوذ مجهول

 
 

-------------------------------------  

 

[   53صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عن  اب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيرهب

ما و من يغلل يأت ب }اإلمام كان ما كتم غلوال قال هللا عز و جل 

{يامة غل يوم الق  

 
 

ل حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعي - 2338

 حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال : قال رسول هللا

نه صلى هللا عليه وسلم : من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا م

ن مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل م

 عليه يا رسول هللا صلى هللااألنصار أسود كأني أنظر إليه فقال 

كذا  وسلم : أقبل منى عملك قال : لم ؟ قال : سمعتك تقول كذا و

ليله و قال : و أنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجيىء بق

 كثيره فما أوتى منه أخذه و ما نهى عنه انتهى
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ية اب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاب

 عليهم

 
 

ا حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان حدثن - 2339

 الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي : أن رسول هللا

للتبية صلى هللا عليه وسلم استعمل رجال من األزد يقال له ابن ا

على صدقة فلما جاء قال : هذا لكم و هذا أهدى لي فخطب 

عليه ثم  و أثنىرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس فحمد هللا 

هدى قال : ما بال العامل نبعثه فيجيىء فيقول : هذا لي و هذا أ

ه هدية إلي فهال جلس في بيت أبيه و بيت أمه فلينظر هل تأتي

يف أم ال و الذي نفس محمد بيده ال يأتي أحد منكم بشيء إال ط

قرة به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو ب

ديه و ثورا له ثوار و ربما قال : يتعر قال : ثم رفع يلها خوار أ

 حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال : اللهم هل بلغت ثالثا

 
 

-------------------------------------  

 

[   54صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أمر  اب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة وب

الساعي إذا قدم من سعايته اإلمام بمحاسبة  

 
 

ن حدثنا محمد بن العالء بن كريب حدثنا أبو أسامة ع - 2340

هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول 

سليم  هللا صلى هللا عليه وسلم رجال من األزد على صدقات بني
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 يقال له ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال : هذا ما لكم و هذا

في  ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فهال جلستهدية فق

بنا بيت أبيك و أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خط

جل فحمد هللا و أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني أستعمل الر

و  منكم على العمل مما و ال نيه هللا فيأتي فيقول : هذا مالكم

هللا  ن كان صادقا وهذه هدية لي أفال جلس في بيت أبيه هديته إ

القيامة  ال يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إال لقي هللا يحمله يوم

لها  فألعرفن أحدا منكم لقي هللا يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة

ثم  خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي ببياض أبطيه

 يقول : اللهم هل بلغت بصر عيني و سمع أذني

 
 

ق و إصداره راضيا عن أصحاب اب األمر بإرضاء المصدب

 األموال
 
 

و  حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود - 2341

اود حدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا ابن أبي عدي عن د

و و حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا أب

 موسى حدثنا ابن أبي عدي و عبد األعلى عن داود و حدثنا

ن بندار و أبو موسى و يحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد ب

هارون أخبرنا داود بن أبي هند و حدثنا أبو هاشم زياد بن 

 أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود و حدثنا يحيى بن حبيب

ر و الحارثي و محمد بن عبد األعلى الصنعاني قاال : حدثنا بش

ثنا صنعاني : حدهو ابن المفضل قال يحيى : عن داود و قال ال

ن بن داود و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحم

ن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير ب
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إذا  عبد هللا البجلي : أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم قال :

 أتاكم المصدق فليصدر من عندكم و هو عنكم راض

ذا حديث الثقفيه  

م: قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسل قال الصنعاني و  

 
 

-------------------------------------  

 

[   55صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

م على اب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى هللا عليه وسلب

طلبوا العمالة إذ هم ممن ال تحل لهم الصدقة  الصدقة إذا

 المفروضة
 
 

دثني علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب ح حدثنا - 2342

يونس عن ابن شهاب عن عبد هللا بن الحارث بن نوفل 

لب الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المط

اال : أخبره أباه ربيعة بن الحارث و العباس بن عبد المطلب ق

 ل هللالعبد المطلب بن ربيعة و الفضل بن عباس : إئتيا رسو

ا ترى صلى هللا عليه وسلم فقوال له : يا رسول هللا قد بلغنا م

لهم من السن و أحببنا أن تتزوج و أنت يا رسول هللا أبر و أوص

 على و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول هللا

ها ما الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال و لنصيب من

تلك  تى علي بن أبي طالب و نحن فيكان فيها من مرفق قال فأ

كم الحال فقال لنا : إن رسول هللا ال و هللا ال يستعمل أحدا من

د على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث : هذا من حسدك و ق
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ليه نلت خير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم نحسدك ع

 و هللا فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ثم قال : أنا أبو حسن القوم

ما به ال أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثت

لقت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عبد المطلب : انط

ع أنا و الفضل حتى توافق صالة الظهر قد قامت فصلينا م

لى الناس ثم أسرعت أنا و الفضل إلى باب حجرة رسول هللا ص

اب نب بنت جحش فقمنا بهللا عليه وسلم و هو يؤمئذ عند زي

ذن حتى أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ بأذني و أ

ل الفضل ثم قال : أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي و الفض

قد شك في  فدخلنا فتواكلنا الكالم قليال ثم كلمته أو كلمه الفضل ـ

 ذلك عبد هللا بن الحارث ـ قال : فلما كلمناه بالذي أمرنا به

ع فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساعة و رف أبوانا

ئا حتى بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه ال يرجع شي

ول رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها أال نعجل و أن رس

 هللا صلى هللا عليه وسلم كان في أمرنا ثم خفض رسول هللا

ي دقة إنما هصلى هللا عليه وسلم رأسه فقال لنا : إن هذه الص

 أوساخ الناس و ال تحل لمحمد و ال آلل محمد أدع لي نوفل بن

الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال : يا نوفل إنكح عبد 

: أدع  المطلب فأنكحني ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ى محمية بن جزء ـ و هو رجل من بني زبيد كان رسول هللا صل

لى األخماس ـ فقال رسول هللا ص هللا عليه وسلم استعمله على

زء ثم هللا عليه و سلم لحمية : انكح الفضل فأنكحه محمية بن ج

ن قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : قم فأصدق عنهما م

 الخمس كذا و كذا لم يسمه عبد هللا بن الحارث

ال أبو بكر : قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور : الجوابق  
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-------------------------------------  

 

[   56صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

المة قرأت على محمد بن عزيز األيلي فأخبرني ابن س - 2343

حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد هللا بن 

ا ما الحارث بن نوفل الهاشمي : بمثله و قال و ليس عند أبوين

انا ما رجعنا و على مكانه فقال : أخبريصدقان عنا و زاد قال : ف

ر جئتما به قاال : وجدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أب

الناس و أوصلهم قال : هل استعملكما على شيء من هذه 

دق الصدقة ؟ قاال : ال بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا و أص

ملكما عنا فقال : أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستع

لى شيء من هذه الصدقةع  

ال أبو بكر : هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن ق

النبي  العرب تضيف الفضل إلى األمر كما تضيفه إلى الفاعل و

ل بن صلى هللا عليه وسلم إنما أمر بإنكاح عبد المطلب و الفض

هللا عليه  عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف اإلنكاح إلى النبي صلى

ا اآلمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح حدثن وسلم إذ هو

 أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله و

 قال : أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد : القوم الجلة الرأس

حور من القوم قال لنا في قوله : حتى يرجع إليكما أبناكما و ب

 ما بعثتما به قال : الحور الجواب

 
 

-------------------------------------  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



[   57صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

م على اب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى هللا عليه وسلب

 الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي من أنفس

 القوم و الصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى هللا

الفرض دون صدقة التطوع عليه وسلم صدقة  

 
 

نا حدثنا محمد بن عبد األعلى حدثنا يزيد بن زريع ث - 2344

لي شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه موا

 عليه النبي صلى هللا عليه وسلم قال : بعث رسول هللا صلى هللا

ي وسلم رجال من بني مخروم على الصدقة فقال لي : أصحبن

أله قال آتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأس فقلت : ال حتى

قوم : فأتاه فسأله فقال : إنا ال تحل لنا الصدقة و إن موالي ال

 من أنفسهم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ز اب صالة اإلمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا ألمر هللا عب

لهم واخذ من أم }و جل بنبيه صلى هللا عليه وسلم في قوله : 

هم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صالتك سكن ل

} 

 
 

ا أبو حدثنا محمد بن بشار و يحيى بن حكيم قال حدثن - 2345

 داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد هللا

م إذا بن أبي أوفي يقول : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسل
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صدقة لى عليهم فتصدق أبي بتصدق إليه أهل بيت بصدقة ص

 إليه فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى
 
 

-------------------------------------  

 

[   58صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب قسم المصدقات و ذكر أهل سهمانهاج  

 
 

صدقةاب األمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الب  

 
 

أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 2346

الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن 

بن  الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد

رمي إسحق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد هللا بن المبارك المخ

دثنا ة و ححدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق المكي ـ و كان ثق

 جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحق المكي عن

: أن  يحيى بن عبد هللا بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس

ا قال : النبي صلى هللا عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن والي

 إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا

 ا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افترضو أني رسول هللا فإذ

عليهم خمس صلوات في يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك 

فاعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 

رائم أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك و ك

ابأموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها و بين هللا حج  
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لم ذا حديث جعفر قال المخرمي : إن النبي صلى هللا عليه وسه

له بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن ال إ

 إال هللا و إني رسول هللا فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن هللا

همافترض عليهم و قال في كلها : فإن هم أجابوا لذلك فأخبر  

 
 

-------------------------------------  

 

[   59صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

صلى  اب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفىب

له : و الدليل على أن هللا عز و جل إنما أراد بقو هللا عليه وسلم

عض إلى آخر اآلية بعض الفقراء أو ب {إنما الصدقات للفقراء  }

اء بعض الغارمين و بعض أبنالمساكين و بعض العاملين و 

عليه في  السبيل فولى النبي صلى هللا عليه وسلم بيان ما نزل

ام الكتاب فبين صلى هللا عليه وسلم أن هذه األلفاظ ألفاظ ع

مرادها خاص إذ كل هؤالء األصناف الفقراء و المساكين و من 

سلم ذكر في هذه اآلية موجودون في آل النبي صلى هللا عليه و

لم صلى هللا عليه وسلم أن الصدقة ال تحل له و ال و قد أع

 لمواليهم
 
 

د بن حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا يزي - 4723

ء قال زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحورا

ليه : سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول هللا صلى هللا ع

في  من تمر الصدقة فجعلتهاوسلم ؟ قال : أذكر إني أخذت تمرة 

 في فنزعها من في و قال : إنا آل محمد ال تحل لنا الصدقة
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ر حدثنا بندار و أبو موسى قاال حدثنا محمد بن جعف - 2348

راء حدثنا شعبة قال سمعت ابن أبي مريم يحدث عن أبي الحو

وسلم  قال : قلت للحسن : ما تذكر من رسول هللا صلى هللا عليه

كر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أني أخذت ؟ قال : أذ

 صلى تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأنتزعها رسول هللا

ل هللا : ما هللا عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسو

ا عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال : إنا آل محمد ال تحل لن

خير ما ال يريبك فإن ال الصدقة و كان يقول دع مار يريبك إلى

 طمأنينة و أن الكذب ريبة ثم ذكر الحديث 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 اب ذكر البيان أن على أولياء األطفال من آل النبي صلى هللاب

منعهم من أكل ما حرم على البالغين عليه وسلم  

 
 

-------------------------------------  

 

[   60صفحة  - 4جزء صحيح ابن خزيمة    ]    

 
 

نا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأ - 2349

لي : ثابت بن عمارة حدثنا ابن شيبان قال : قلت للحسن بن ع

ه ما تذكر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ قال : أذكر أن

قال : أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في ف

حد من ال تحل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم و ال أ ألقها فإنها

 أهل بيته 
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 قال األعظمي : إسناده صحيح لغيره ثابت بن عمارة صدوق 

اه فيه لين لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة في الزك

2347وكذا له متابع من رواية أبي الحوراء انظر حديث   

 
 

 على النبي صلى هللااب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة ب

وال الصدقة المفروضة التي أوجبها هللا في أم عليه وسلم هي

لى األغنياء ألهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع و الدليل ع

حل لنا أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما قال : إنا أهل بيت ال ت

الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب و من أجلها قال 

  عليه وسلم هذه المقالةالنبي صلى هللا

 
 

لى هللا قال أبو بكر : في خبر أبي رافع : بعث النبي ص - 2350

ل عليه وسلم رجال من مخزوم على الصدقة قال : أصحبني قا

خذ النبي صلى هللا عليه وسلم : إنما بعثت المخزومي على أ

ي رافع : الصدقة الفريضة فقول النبي صلى هللا عليه وسلم ألب

 حل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان منإنا ال ت

 أجلها
 
 

و في خبر الحسن بن علي : أخذت تمرة من تمر  - 2351

الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر 

 الصدقة التي يجب في التمر
 
 

و في خبر عبد المطلب بن ربيعة و مصيره مع  - 2352

ألتهما ى هللا عليه وسلم و مسالفضل بن عباس : إلى النبي صل
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ه إياه استعمالهما على الصدقة و إعالم النبي صلى هللا علي

وسلم إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و ال تحل 

لمحمد و ال آلل محمد و إنما كانت مسألتهما استعمالهما على 

ابته الصدقات المفروضات فقوله صلى هللا عليه وسلم في إج

ا ن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليهإياها : إ

 إنما هي أوساخ الناس و ال تحل لمحمد و ال آلل محمد
 
 

-------------------------------------  

 

[   61صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لم اب ذكر الدالئل األخرى على أن النبي صلى هللا عليه وسب

ة الصدقة ال تحل آلل محمد صدقة الفريضإن :  إنما أراد بقوله

 دون صدقة التطوع

 
 

 قال أبو بكر : في خبر عروة عن عائشة : أن النبي - 2353

ل آل صلى هللا عليه وسلم قال ال نورث ما تركنا صدقة إنما يأك

آلله  محمد من هذا المال فالنبي صلى هللا عليه وسلم قد خبر أن

ليست من الصدقة  أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته

 المفروضة
 
 

خطمي و في خبر خذيفة و جابر بن عبد هللا بن يزيد ال - 2354

ان : عن النبي صلى هللا عليه وسلم كل معروف صدقة فلو ك

 المصطفى صلى هللا عليه وسلم أراد بقوله : إنا آل محمد ال

أحد  تحل لنا الصدقة تطوعا و فريضة لم تحل أن تصطنع إلى
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ي نبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبمن آل محمد ال

ل صلى هللا عليه وسلم و لو كان كما توهم بعض الجهال لما ح

 ألحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى هللا

فراغ عليه وسلم ماء إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد أعلم أن إ

ل حل ألحد من آ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة و لما

ذا النبي صلى هللا عليه وسلم أن ينفق على أحد من عياله إ

فقة كانوا من آله ألن النبي صلى هللا عليه وسلم قد خبر أن ن

 المرء على عياله صدقة
 
 

وهاب حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد ال - 2355

حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن 

لهم يري قال حدثني ثالثة من بني سعد بن أبي و قاص كالحم

لى يحدثه عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل ع

ليه وسلم سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي صلى هللا ع

 : ما يبكيك ؟ قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها

اللهم  ليه وسلم :كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى هللا ع

 اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال : يا رسول هللا إن لي ماال

ال : كثيرا و إنما ترثني بنت أفأوضي بمالي كله ؟ قال : ال ق

ال : فالثلثين ؟ قال : ال قال : فالنصف قال ال قال : فالثلث ق

تك على الثلث و الثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة و إن نفق

ة و إن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة و عيالك لك صدق

إنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم 

 عالة يتكففون و قال بيده

 
 

-------------------------------------  
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[   62صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 لىاب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صب

 هللا عليه وسلم الذين حرموا الصدقة ال كما قال من زعم أن آل

آل  النبي صلى هللا عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي و

 جعفر و آل العباس

 
 

لة قال أبو بكر : في خبر عبد المطلب بن ربيعة دال - 2356

 على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على

 م كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عنغيرهم من ولد هاش

موا زيد بن أرقم : أن آل النبي صلى هللا عليه وسلم الذين حر

 الصدقة آل علي و آل عقيل و آل العباس و آل المطلب

نو كان المطلبي يقول : إن آل النبي صلى هللا عليه وسلم ب و

هاشم و بنو المطلب الذين عوضهم هللا من الصدقة سهم 

قسمة ن الغنيمة فبين النبي صلى هللا عليه وسلم بالصدقة م

قوله سهم ذي القربى من بني هاشم و بني المطلب إن هللا أراد ب

 : ذوي القربى بني هاشم و بني المطلب دون غيرهم من أقارب

 النبي صلى هللا عليه وسلم
 
 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و محمد بن  - 2357

مي و هو يحيى بن سعيد التيفضيل عن أبي حيان التيمي 

 الرباب ـ عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا و حصين بن

ال له سمرة و عمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فق

ليت حصين : يا زيد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وص
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 خلفه و سمعت حديثه و غزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا

ليه وسلم حديثا سمعت رسول هللا صلى هللا عكثيرا حدثنا يا زيد 

و ما شهدت معه قال : بلى ابن أخي لقد قدم عهدي و كبرت 

 سني و نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول هللا صلى هللا

لفوني عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه و ما لم أحدثكموه فال تك

طيبا ا خقال : قال : قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم

 بماء يدعى خم فحمد هللا و أثنى عليه و وعظ و ذكر ثم قال :

ربي  أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول

الهدى و  فأجيبه و إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب هللا فيه

النور من استمسك به و أخذ به كان على الهدى و من تركه و 

تي أهل بيتي أذكركم هللا في أهل بيأخطأه كان على الضاللة و 

اؤه ثالث مرات قال حصين : فمن أهل بيته يا زيد ؟ أليست نس

ته من أهل بيته ؟ قال : بلى نساؤه من أهل بيته و لكن أهل بي

من حرم الصدقة قال : من هم ؟ قال : آل علي و آل عقيل و آل 

جعفر و آل العباس قال حصين : و كل هؤالء حرم الصدقة ؟ 

: نعم قال  

 
 

-------------------------------------  

 

[   63صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نما إ }اب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا ألمر هللا في قوله ب

{الصدقات للفقراء   

 
 

 حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب قال و - 2358
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دثه عن ي سعيد المقبري ححدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أب

 شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك و حدثنا محمد بن

يى عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار و يح

المقبري  بن بكير قاال حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد

بن  عن شريك بن عبد هللا بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس

لم نحن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسمالك يقول : بينما 

 جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد

وسلم  ثم عقله ثم قال : أيكم محمد ؟ و رسول هللا صلى هللا عليه

متكىء بين ظهراينهم قال فقلنا له : هذا األبيض الرجل 

 لى هللاالمتكىء فقال : يا ابن عبد المطلب فقال له رسول هللا ص

 عليه وسلم : قد أجبتك قال له الرجل : إني سائلك فمشدد

ال مسألتك فال تأخذن في نفسك علي قال : سل عما بدأ لك ق

هم ؟ أنشدك بربك و رب من كان قبلك هللا أرسلك إلى الناس كل

شد هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم نعم قال : أن

ال : في اليوم و الليلة ؟ ق هللا أمرك أن تصلي الصلوات الخمس

ن اللهم نعم قال : فأنشدك هللا هللا أمرك أن تأخذ هذه الصدقة م

هللا عليه  أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول هللا صلى

ول وسلم : اللهم نعم قال الرجل : قد آمنت بما جئت به و أنا رس

محكمن ورائي من قومي و أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن ال  

لفاظهم قريبة بعضها من بعض و هذا حديث ابن وهبأ  

ة ال أبو بكر في هذا الخبر داللة على أن الصدقة المفروضق

غير جائز دفعها إلى غير المسلمين و إن كانوا فقراء أو 

أن  مساكين ألن النبي صلى هللا عليه وسلم أعلم أن هللا أمره

م ال فقرائه يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين و يقسمها على

 على فقراء غيرهم 
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قال األعظمي : إسناده صحيح لغيره   

 
 

-------------------------------------  

 

[   64صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

دليل اب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة و الب

خلته  دفيما يعطي الفقير من الصدقة إال قدر يس على أن ال وقت

 و فاقته

 
 

ال حدثنا محمد بن بشار و حفص بن عمرو الربالي قا - 3592

ا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب و حدثنا علي بن حجر حدثن

إسماعيل يعني ابن إبراهيم ـ عن أيوب عن هارون بن رياب 

 عليه عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال : أتيت النبي صلى هللا

ها عنك ل : أقم عندنا فإما أن نتحملوسلم أستعينه في حمالة فقا

و إما أن نعينك فيها و أعلم أن المسألة ال تحل ألحد إال ألحد 

م ثالثة : رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ث

يب يمسك و رجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يص

سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك و رجل أصابته 

د له ثالثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي فاقة فشه

 الصالح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من

 عيشا و قواما من عيش ثم يمسك و ما سوى ذلك من المسائل

 سحت يأكله صاحبه ـ يا قبيضة ـ سحتا

ذا حديث الثقفيه  
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-------------------------------------  

 

[   65صفحة  - 4جزء صحيح ابن خزيمة    ]    

 
 

اب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي ب

جل قد سمى اليمين في اللعان شهادة اليمين إذ هللا عز و  

 
 

ر حدثنا يونس بن عبد األعلى الصدفي أخبرنا بش - 2360

يعني ابن بكر ـ قال قال األوزاعي حدثني هارون بن رياب 

صة ن نعيم ـ قال : كنت عند قبيحدثني أبو بكر ـ هو كنانة ب

بى أن جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأ

 يعطيهم و أنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا ؟ قال : إنهم

تى سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه ح

 ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني

ل  عليه وسلم يقول : ال تحني سمعت رسول هللا صلى هللاإ

يصيب  المسألة إال لثالثة : لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى

مه سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة و رجل حمل بين قو

جل حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة و ر

يقسم ثالثة من ذوي الحجا من قومه باهلل لقد حلت لفالن 

ن سوى ذلك فهو سحت ال يأكل إال سحتا المسألة فما كا  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 اب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصايتب

غلته قدر ما يسد فاقته غلته جائحة أذهبت  
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دثنا حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد ـ ح - 2361

بن  ي عن قبيصةهارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدو

 المخلوق الهاللي قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى هللا

ني الصدقة عليه وسلم أسأله فيها فقال : أقم يا قبيصة حتى تأتي

فآمر لك بها ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن 

الصدقة ال تحل إال ألحد ثالثة : رجل تحمل حمالة فحلت له 

 ا من عيش أو قال سداد من عيش والمسألة حتى يصيب قوام

رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى 

قة يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش و رجل أصابته فا

ك يا فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذل

 قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا

 
 

-------------------------------------  

 

[   66صفحة  - 4حيح ابن خزيمة    ] جزء ص   

 
 

بر ـ إن ثبت الخ اب إعطاء اليتامي من الصدقة إذا كانوا فقراءب

ر فإن في النفس من أشعث بن سوار و إن لم يثبت هذا الخب

حكم فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم هللا في م

أو غير  يماتنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يت

 يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب

 
 

فص حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا ح - 2362

يه يعني ابن غياث ـ عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أب

الصدقة  قال : قدم علينا مصدق النبي صلى هللا عليه وسلم فأخذ
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طاني منه من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا و كنت غالما يتيما فأع

 قلوصا 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

قةاب ذكر صفة المسلمين الذين أمر هللا بإعطائهم من الصدب  

 
 

 حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية األعمش عن - 2363

ليه أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا ع

 للقمة و الوسلم : ليس المسكين بالطواف و ال بالذي ترده ا

ف اللقمتان و ال التمرة و ال التمرتان و لكن المسكين المتعف

 الذي ال يسأل الناس شيئا و ال يفطن له فيتصدق عليه
 
 

 اب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال هللا عز وب

{ها إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين علي }جل :   

 
 

-------------------------------------  

 

[   67صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

دثنا حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة ح - 2364

كي الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المال

نها قال : استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت م

ى ت إنما عملت هلل و أجري علو أديتها إليه أمر لي بعمالة فقل

 هللا فقال : خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول هللا
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رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي

كل و صلى هللا عليه وسلم : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل ف

 تصدق

عد بن ال أبو بكر : ابن الساعدي المالكي أحسبه عبد هللا بن سق

 أبي سرح
 
 

 قال محمد بن عزيز األيلي أخبرنا أن سالمة بن روح - 2365

د أن حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزي

سرح  حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد هللا بن سعد بن أبي

مر : أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خالفته فقال له ع

 أعمال الناس عمال فإذا أعطيت العمالة : ألم أحدث إنك تلي من

:  كرهتها ؟ فقلت : بلى قال عمر : فلما أنزلك على ذلك ؟ قلت

لى لي أفراس و أعبد و أنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة ع

ي المسلمين فقال له عمر : فال تفعل فإني قد كنت أردت الذ

اء أردت فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطيني العط

عليه  فأقول : أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول هللا صلى هللا

وسلم : خذ فتقويه أو تصدق و ما جاءك من هذا المال و أنت 

 غير مشرف و ال سائل فخذه و ما ال فال تتبعه نفسك

 
 

و حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب  - 2366

 د هللاأخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عب

بن عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعطي ا

وله الخطاب فيقول عمر : أعطه أفقر إليه مني فقال : خذه فتم

 أو تصدق و ذكر الحديث

زيد ال عمرو : و حدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 عن حويطب بن عبد العزي عن عبد هللا بن السعدي عن عمر

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمبن الخطاب ع  

 
 

-------------------------------------  

 

[   68صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها ب

 متطوعا بالعمل غير إرادة و نية ألخذ عمالة على عمله فأعطاه

هة و ال إشراف فجائز له أخذاإلمام لعمالته رزقا من غير مسأل  

 
 

حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري  - 2367

ن هشام و حدثنا شعيب ـ يعني ابن يحيى التجيبي حدثنا الليث ع

ام هو ابن سعد ـ عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم : أنه لما كان ع

الرمدات و أجدبت ببالد األرض كتب عمر بن الخطاب إلى 

عاص من عبد هللا أمير المؤمنين إلى العاص بن عمرو بن ال

العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت و من قبلك أن أعجف أنا و 

ك أتتك من قبلي و يا غوثاه فكتب عمرو : سالم أما بعد لبيك لبي

عير أولها عندك و آخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيال أن 

 قال : أخرجأحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير ف

ت في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بي

ل قدرت على أن تحملهم و إلى من لم تستطع حمله فمر لكل أه

هم الحنطة بيت ببعير بما عليه و مرهم فليلبسوا كياس الذين في

ذوا و لينحروا البعير فليجملوا شحمه و ليقدموا لحمه و ليأخ

ن قديد و كمية من شحم و حفنة من جلده ثم ليأخذوا كمية م
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زبير أن دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم هللا برزق فأبى ال

م يخرج فقال : أما و هللا ال تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ث

 دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج

ي لم : إن في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة

أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت هلل و لست آخذ في ذلك 

لم في شيئا فقال عمر : قد أعطانا رسول هللا صلى هللا عليه وس

ى هللا أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول هللا صل

دينك  عليه وسلم فأقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك و

ثم ذكر الحديث فقبلها أبو عبيدة بن الجراح  

ذا ال أبو بكر : في القلب من عطية بن سعد العوفي إال أن هق

يد الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سع

 قد خرجته في موضع آخر 

 
 

إني قال األلباني : إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد ف 

 إلى اآلن لم أجد له ترجمة

سعد  نف " في القلب من عطية بنلق األلباني على قول المصع

كما  بقوله : ليس لعطية ذكر في إسناد هذا الخبر -العوفي " 

ترى ... . ثم بدا لي وهو الصواب بإذن هللا تعالى أن قول 

المؤلف وقع هنا سهوا من الناسخ ومحله بعد الحديث اآلتي 

 فإنه من حديث عطية كما ترى

 
 

-------------------------------------  

 

[   69صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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اب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة و إن ب

 كان غنيا

 
 

بكر  حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو - 2368

مع  الحنفي حدثنا سفيان عن عمران ـ هو البارقي ـ عن عطية ـ

 رسول هللا صلى هللابراءتي من عهدته ـ عن أبي سعيد : أن 

عليه وسلم قال : ال تحل الصدقة لغني إال لخمسة : العامل 

ير عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل هللا أو جار فق

 يتصدق عليه أو أهدى له 

 
 

وقه قال األلباني : حديث صحيح فإن له إسنادا صحيحا سيس 

2374المصنف   

 
 

-------------------------------------  

 

[   70صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب فرض اإلمام للعامل على الصدقة رزقا معلوماب  

 
 

د حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عب - 2369

عن  الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد هللا بن بريدة

ه على اأبيه : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : من استعملن

 عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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ن اب إذن اإلمام للعامل بالتزويج و اتخاذ الخادم و المسكين مب

 الصدقة
 
 

و حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى ـ ه - 2370

 ابن عمران الموصلي ـ عن األوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن

بد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال : سمعت ع

كتسب النبي صلى هللا عليه وسلم يقول : من كان لنا عامال فلي

زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما و من لم يكن له 

 مسكن فليكتسب مسكنا

عليه  ال أبو بكر ـ يعني المعافى ـ أخبرت أن النبي صلى هللاق

ذلك فهو غال أو سارق  وسلم قال من اتخذ غير  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ةاب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطيب  

 
 

بي حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قاال حدثنا ابن أ - 2371

عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك : أن 

الم إال ى اإلسرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يسأل شيئا عل

بلين من أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين ج

فإن  شياء الصدقة قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا

 محمدا يعطي عطاء ال يخشى الفاقة

 
 

-------------------------------------  
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[   71صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قال  ا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميداحدثن - 2372

فأمر  أخبرنا أنس : أن رجال أتى نبي هللا صلى هللا عليه وسلم

ن محمدا له بشياء بين جبيلن فرجع إلى قومه فقال : أسلموا فإ

 يعطي عطاء رجل ال يخشى الفاقة

 
 

يةاب إعطاء رؤساء الناس و قادتهم على اإلسالم تألفا بالعطب  

 
 

ا حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثن - 2373

ن عمارة ـ يعني ابن القعقاع ـ عن أبي نعيم ـ و هو عبد الرحم

يمن بن أبي نعيم ـ عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي من ال

ها إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بذهب لم يخلص من تراب

بن  نهفقسمها بين أربعة : األقرع بن حابس الحنظلي و عيي

حصن المرادي و علقمة بن عالثة الجعفري أو عامر بن 

به الطفيل ـ هو شك ـ و زيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحا

أمين  من األنصار و غيرهم فبلغه ذلك فقال : أال تأتمنوني و أنا

 من في السماء ! يأتيني خبر من في السماء صباح مساء

 
 

 ان أغنياء بلفظ خبراب إعطاء الغارمين من الصدقة و إن كب

 مجمل غير مفسر

 
 

مر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا مع - 2374

ر و حدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرازق أخبرنا معم
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 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري

ة ـ قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تحل الصدق

ـ إال لخمسة : العامل عليها و رجل اشتراها بماله أو يعني 

نها غارم أو غاز في سبيل هللا أو مسكين تصدق عليه فأهدى م

 لغني

ال أبو بكر : لم أجد في كتابي عن ابن عسكر : أو غارم ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   72صفحة  - 4ء صحيح ابن خزيمة    ] جز   

 
 

 اب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة و إنب

ما  كان غنيا هو الغارم في الحمالة و الدليل على أنه يعطي قدر

 يؤدي الحمالة ال أكثر

 
 

 حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب و الحسن بن عيسى - 2375

ن ن عالبسطامي و يونس بن عبد األعلى قالوا حدثنا سفيا

 هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق :

أله قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم أس

يا  فيها فقال : نؤديها عنك و نخرجها من إبل الصدقة ثم قال :

ت قبيصة إن المسألة حرمت إال في ثالث رجل تحمل حمالة حل

ل أصابته جائحة له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك و رج

 اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو
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ى سدادا من عيش ثم يمسك و رجل أصابته جائحة و فاقة حت

ه يتكلم أو يشهد ثالثة من ذوي الحجا من فوقه أنه قد حلت ل

المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم 

 يمسك فما سوى ذلك فهو سحت

امي : و نخرجها من الصدقةال البسطق  

 
 

 اب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل هللا إذ الحجب

 من سبيل هللا

 
 

 حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسي حدثنا - 2376

المحاربي عن محمد بن إسحق عن عيسى بن معقل بن أبي 

م معقل األسدي ـ أسد خزيمة ـ عن يوسف بن عبد هللا بن سال

سلم م معقل قالت : تجهز رسول هللا صلى هللا عليه وعن جدته أ

للحج و أمر الناس أن يتجهزوا معه قالت و خرج رسول هللا 

قال ما صلى هللا عليه وسلم و خرج الناس معه فلما قدم جئته ف

منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل ؟ قلت : يا 

قل و أبو مع رسول هللا لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة فهلك

ى أصابني منها سقم و كان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوص

حج في به أبو معقل في سبيل هللا قال : فهال خرجت عليه فإن ال

 سبيل هللا 

 
 

ما قال األلباني : حديث صحيح وفي سنده اختالف وجهالة ك 

1736في صجيج أبي داود   

 
 

-------------------------------------  
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[   73صفحة  - 4يح ابن خزيمة    ] جزء صح   

 
 

اب إعطاء اإلمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليهاب  

 
 

حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن  - 2377

م عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهي

عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي الس الخزاعي قال : 

صدقة  صلى هللا عليه وسلم على إبل من إبل الحملنا رسول هللا

 ضعاف للحج فقلنا :

ى ا رسول هللا ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إال علي

م ذروته شيطان فاذكوا اسم هللا عليها إذا ركبتوها كما أمركم ث

 امتهنوها ألنفسكم فإنما يحمل هللا 
 
 

يث في ق بالتحدقال األلباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسح 

 احدى روايتيه
 
 

ه اب الرخصة في إعطاء اإلمام المظاهر من الصدقة ما يكفر بب

لم يكن واجدا للكفارة عن ظهاره إذا  

 
 

حمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و الحسن بن م - 2378

مد الزعفراني و محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي و أح

سحق يد بن هارون أخبرنا محمد بن إبن الخليل قالوا : حدثنا يز

عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة 

اء بن صخر األنصاري قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النس
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ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة 

ال أستطيع أن أصيب منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك ف

كشف تى يدركني الصبح فبينا هي ذات تخدمني إذ تأن أنزع ح

مي لي منها شيىء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قو

ى هللا فأخبرتهم خبري فقلت : انطلقوا معي إلى رسول هللا صل

 عليه وسلم فألخبره قالوا : ال و هللا ال نذهب معك نخاف أن

ه وسلم ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول هللا صلى هللا علي

يت مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت و اصنع ما بدأ لك فأت

بذاك ؟  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبرته خبري قال أنت

قال : أنا بذاك و ها أنا ذا فامض في حكم هللا فإني صابر 

فقلت و  محتسب قال : اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي

 يرها قال : صم شهرينالذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غ

ني إال متتابعين قال قلت : يا رسول هللا و هل أصابني ما أصاب

 و الذي في الصيام قال : اطعم ستين مسكينا قلت : يا رسول هللا

:  بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال

يك فانطلق إلى صاحب الصدقة بني زريق فمره فليدفعها إل

عيالك  قا ستين مسكينا و استعن بسائرها علىفأطعم منها و س

 فأتيت قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق

 ال أبو بكر : لم أفهم عن الدورقي ما بعدها و قال اآلخرون :ق

وجدت عندكم الضيق و سوء الرأي و وجدت عند رسول هللا 

كم صلى هللا عليه وسلم السعة و البركة قد أمر لي بصدقت

فعوها إلي و قال بعضهم : حساء فادفعوا إلي قال : فد  

 
 

 قال األلباني : حديث صحيح ورجاله موثقون وهو مخرج في 

2091اإلرواء   
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-------------------------------------  

 

[   74صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بر إن صح الخ اب اإلمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبضب

 سوار و إن لم يثبت هذا الخبرفإن في القلب من أشعث بن 

اذا بأخذ فخبر ابن عباس في أمر النبي صلى هللا عليه و سلم مع

ذا الصدقة من أغنياء أهل اليمن و قسمها في فقرائهم كان من ه

 الخبر
 
 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء  - 2379

بن مقدم المقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن عون بن أبي 

لم عن أبيه قال : بعث رسول هللا صلى هللا عليه و س جحيفة

مه رجال ساعيا على الصدقة و أمره أن يأخذ من األغنياء فيقس

 على الفقراء فأمر لي بقلوص

 
 

-------------------------------------  

 

[   75صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ان هو المفرق لهاب حمل صدقات أهل البوادي إلى اإلمام ليكوب  

 
 

ن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك ب - 2380

واقد الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن 
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إسحق عن عبد هللا بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي 

عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال : 

ريد ـ م على صدقات ـ يبعثني رسول هللا صلى هللا عليه و سل

جهينة فكان آخر من أتيت رجال منهم من أدناهم إلى المدينة 

د عن فجمع لي ماله ـ فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سع

ه محمد بن إسحق عن عبد هللا بن أبي بكر إلى قوله : و دعا ل

: يعني  بالبركة و قال : قال عمارة : فبعثني ابن عقبة قال يحيى

الثين د بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثابن الولي

 حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا و خمسمائة

 
 

دقة و في خبر عبد هللا بن أبي أوفى : فأتاه آت بص - 2381

 قومه و هذا الباب و خبر عكراش بن ذؤيب من هذا الباب

 
 

أهل  اب حمل الصدقة من المدن إلى اإلمام ليتولى تفرقتها علىب

صدقةال  

 
 

بد حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن ع - 2238

ير هللا عن الشيباني عن عبد هللا بن ذكوان عن عروة بن الزب

يه عن أبي حميد الساعدي قال : بعث رسول هللا صلى هللا عل

ذا وسلم رجال من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإ

:  : هذا لي و هذا لكم فإن سئلأرسلت إليه من يتوفاه منه قال 

من أين لك هذا ؟ قال : أهدي لي فهال إن كان صادقا أهدى له و 

غتل هو في بيت أبيه أو أمه ثم قال : ال أبعث رجال على عمل في

أو  منه شيئا إال جاء به يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء

الزبير  بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال : اللهم ها بلغت فقال ابن
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ألبي حميد : أنت سمعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم ؟ قال : نعم

 
 

-------------------------------------  

 

[   76صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الي اب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوب

{هي إن تبدوا الصدقات فنعما  } قال هللا عز و جل  

 
 

حدثنا محمد بن أبان و يوسف بن عيسى المروزي  - 2383

ن قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء ب

لجعد السائب و أبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي ا

لم عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وس

ك قال لب قال : و عليفقال : السالم عليك يا غالم بني عبد المط

 : إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر و أنا رسول

قومي إليك و وافدهم و إني سائلك فمشدد مسألتي إياك و 

د مناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال : خذ عنك يا أخا ابن سع

قال : من خلقك و من خلق من قبلك و من هو خالق من بعدك ؟ 

فإنا  ك هو أرسلك ؟ قال : نعم : قال :قال : هللا قال فنشدتك بذل

لنا قد وجدنا في كتابك و أمرتنا رسال أن تأخذ من حواشي أموا

عمفترد على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك ؟ قال : ن  

ي ال أبو بكر : قول هللا عز و جل إن تبدوا الصدقات فنعما هق

 من هذا الباب أيضا
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-------------------------------------  

 

[   77صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إعطاء اإلمام دية من ال يعرف قاتله من الصدقة و هذا ب

 عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى هللا

 عليه وسلم تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة

 
 

 ـحدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك  - 3842

ي حدثنا يعني ابن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائ

بره بشير بن يسار : أن رجال من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخ

تيال أن نفرا انطلقوا إلى خبير فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم ق

ل هللا فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا قالوا يا رسو

ه نبي الحديث و قال في آخره : فكر إنا انطلقنا إلى خبير فذكر

 هللا صلى هللا عليه وسلم أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل

 الصدقة
 
 

نتظام اب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون األباعد الب

معا بتلك العطية الصدقة و صلة  

 
 

ني حدثنا محمد بن األعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يع - 2385

رنا ا ابن عون و حدثنا علي بن خشرم أخبابن المفضل ـ حدثن

ا عن عيسى و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كالهم

ة عن ابن عوف و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيني

اصم عاصم و حدثنا ابن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن ع
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ن كالهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع ع

إن  ن عامر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :سلمان ب

ها الصدقة على المسكين صدقة و إنها على ذي رحم اثنتان إن

 صدقة و صلة

ة و ذا لفظ حديث الصنعاني و قال علي : في خبر ابن عيينه

 عيسى : عن الرباب و لم يكنها و الرباب هي أم الرايح 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن لشواهده   

 
 

اب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشحب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   78صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 2386

الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو الطاهر 

كر بن خزيمة حدثنا أبو ب محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق

محمد بن إسحق خزيمة عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ـ قال 

سلم سفيان : و كانت قد صلت مع رسول هللا صلى هللا عليه و

أفضل  القبلتين ـ قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

 الصدقة على ذي الرحم الكاشح 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ب و يم الصدقة على األصحاء األقوياء على الكساب ذكر تحرب

ل األغنياء بكسبهم عن الصدقات و إن لم يكونوا أغنياء بما

 يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر

 
 

صور حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان عن من - 2387

ي و عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به : ال تحل الصدقة لغن

 ال ذي مرة سوى 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

راد اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أب

دقة بهذه الصدقة التي أعلم أنها ال تحل للغني و ال للسوي ص

 الفريضة دون صدقة التطوع
 
 

لى قال أبو بكر : قد بينت هذا في عقب قول النبي ص - 2388

تحل لنا الصدقةهللا عليه وسلم : أنا آل محمد ال   

 
 

اب الرخصة في إعطاء اإلمام من الصدقة من يذكر حاجة ب

منه خالقه من غير مسألة عن حاله أهو  وفاقة ال يعلم اإلمام

 فقير محتاج أم ال ؟

 
 

-------------------------------------  

 

[   79صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ي بن صخر في ذكره للنبقال أبو بكر : خبر سلمة  - 2389

عثه صلى هللا عليه وسلم أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء و ب

ريق النبي صلى هللا عليه وسلم إياه إلى صاحب صدقة بني ز

ليه ليقبض صدقتهم و ليس في الخبر أن النبي صلى هللا ع

دقة وسلم سأل غيره و في الخبر أيضا داللة على إباحة دفع ص

رىء يجب على اإلمام تفرقة صدقة كل ام قبيلة إلى واحد ال أنه

و صدقة كل يوم على جميع األصناف الموجودين من أهل 

ة بن سهمان الصدقة إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد أمر سلم

 صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم

 
 

عفاء اب استحباب االستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إب

من أهلها إذ هي غسالة ذنوب  المعاني و إن كان بمعنى من

 الناس
 
 

فيان حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا س - 2390

عن موسى بن أبي عائشة عن عبد هللا عن علي قال : قلت 

ى الصدقة للعباس : سل النبي صلى هللا عليه وسلم يستعملك عل

 قال : ما كنت ألستعملك على غسالة ذنوب الناس 

 
 

ي اده ضعيف لجهالة عبد هللا وهو ابن أبقال األلباني : إسن 

 رزين قال الذهبي : ال يدرى من هو . وقوله : قلت للعباس : "

" منكر  سل النبي صلى هللا عليه وسلم يستعملك على الصدقة

 ألن مسلما روى بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس

 وغيره : ال تفعال فوهللا ما هو بفاعل
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ن الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو اب كراهة المسألة مب

يوما و ليلة و إن كان أخذه للصدقة من غير  عشاء يشبعه

 مسألة جائزا

 
 

ين حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسك - 2391

الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي 

هللا  لكبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال : قال رسو

صلى هللا عليه وسلم : من سأل مسألة و هو يجد عنها غناء 

ذي ال فإنما يستكثر من النار قيل : يا رسول هللا و ما الغناء ال

و ليلة ينبغي معه المسألة ؟ قال : أن يكون له شبع يوم و ليلة أ

 و يوم

جامع ال أبو بكر : و للسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الق  

 
 

باني : إسناده صحيح على شرط مسلمقال األل   

 
 

-------------------------------------  

 

[   80صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب صدقة الفطر في رمضانج  

 
 

ى و البيان على أن زكاة الفطر عل اب ذكر فرض زكاة الفطرب

ة و من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريض

المبين عن هللا عز و جل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن 

صدقة و بين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم و 
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 ناضهم و ثمارهم و حبوبهم و هللا جل و عال إنما أجل الصدقة و

ذ من خ }الزكاة في كتابه و قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم : 

أقيموا الصالة و  }:  و قال لعباده المؤمنين {أموالهم صدقة 

م بيان فولى نبيه المصطفى صلى هللا عليه وسل {آتوا الزكاة 

 الزكاة التي هي صدقة و زكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين

ة كما المصطفى صلى هللا عليه وسلم أن صدقة الفطر فريض

كيف بين سائر الصدقات التي أخبرهم و أعلمهم أنها فريضة ف

بعض بيانه و يدفع بعضه يجوز لعالم أن يقبل  

 
 

مر حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا المعت - 2392

ى عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول هللا صل

تمرا  هللا عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر : صاعا من

 أو صاعا من شعير فكان ال يخرج إال التمر 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   81صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا أيوب حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان حدثن - 2393

ه عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول هللا صلى هللا علي

بد وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان ع

ن عن الصغير و الكبير و المملوك من أهله صاعا مهللا يخرج 

 تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الناس مدين من قمح بصاع من شعير
 
 

 اب ذكر الدليل على أن األمر بصدقة الفطر كان قبل فرضب

 لزكاة األموال
 
 

فيان حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن س - 2394

سلمه بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار عن 

 الهمداني عن قيس بن سعد قال : أمرنا رسول هللا صلى هللا

الزكاة  عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت

 لم يأمرنا و لم ينهنا و نحن نفعله 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

و  لى الذكر و األنثىاب الدليل على أن فرض صدقة الفطر عب

لم مع الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وس الحر و المملوك

 إذا أمرنا ألمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك و ال ينسخ

أمره إال أن يعلم صلى هللا عليه وسلم أن ما كان أمرهم به 

 ساقط عنهم

 
 

حدثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب و مؤمل بن  - 2395

و الحسن بن الزعفراني قالوا : حدثنا إسماعيل قال هشام 

 الزعفراني : ابن علية قال أحمد و زياد قال : أخبرنا أيوب و

 قال مؤمل و الزعفراني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال :

 فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدقة رمضان على

ال ر قالذكر و األنثى و الحر و المملوك صاع تمر أو صاع شعي
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ياد : فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد و مؤمل بعد زاد ز

ا بن أيوب قال فقال نافع : كان ابن عمر يعطي التمر إال عام

 واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير

 
 

-------------------------------------  

 

[   82صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

دقة الفطر عن المملوك واجب على اب الدليل على أن الصب

المملوك كما توهم بعض الناس مالكه ال على  

 
 

حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا  - 2396

أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة : 

م في أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ليس على المسل

ليدته صدقة إال صدقة الفطرفرسه و ال في عبده و ال و  

ال أبو بكر : خبر مخرمة خرجته في غير هذا البابق  

 
 

 اب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب علىب

عمر  مالكه و أن معنى قوله صلى هللا عليه وسلم : في خبر ابن

على المملوك معناه عن المملوك ال أنها واجبة على المملوك 

المماليك يملكون كما زعم من قال أن  

 
 

حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث  - 2397

لى حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول هللا ص

هللا عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر و المملوك و الذكر و 
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ه األنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال : فعدل الناس ب

ابن عمر إذا أعطى التمر إال عاما نصف صاع بر قال : و كان 

 واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا

امل ال قلت : متى كان ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال إذا قعد العق

مين قلت : متى كان العامل يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يو  

 
 

خين قال األلباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشي 

ثقه النسائي والدارقطني وغيرهماغير القزاز وقد و  

 
 

-------------------------------------  

 

[   83صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك ب

 المشركين خالف قول من زعم أنها واجبة على المسلمين دون

 المسلم في عبيده المشركين
 
 

ثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا حد - 2398

 ابن أبي فديك عن الضحاك ـ و هو ابن عثمان ـ عن نافع عن

ض عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فر

بد زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو ع

ررجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعي  

 عن ال أبو بكر : حديث مالك و ابن شوذب و كثير بن عبد هللاق

 أبيه عن جده من هذا الباب
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 اب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاعب

زعم : إن فرضها ساقط عن من ال تجب  أداؤها خالف قول من

 عليه زكاة الفطر

 
 

بن  حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد هللا - 2399

ع نافع الزبيري و محمد بن إدريس قاال : حدثنا مالك عن ناف

اة عن ابن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرض زك

الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من 

 شعير على كل حر و عبد ذكر و أنثى من المسلمين

 
 

كا ن مالحدثنا يونس عن عبد األعلى أنبأنا ابن وهب أ - 2400

 : أخبره بمثله سواء و قال : من رمضان و قال : ذكر أو أنثى

 
 

-------------------------------------  

 

[   84صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبيب

 لىصلى هللا عليه وسلم ال بالصاع الذي أحدث بعد إذ الصاع ع

 عهد النبي صلى هللا عليه وسلم بالمدينة كان صاعه

 
 

حدثنا محمد بن عزيز األيلي حدثنا سالمة قال و  - 2401

 حدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه

 أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته : أنهم كانوا يخرجون زكاة

 الذيالفطر في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمد 
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لك أهل يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذ

 المدينة كلهم 
 
 

ي قال : إسناده حسن لغيره محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا ف 

 170/  4سماعه من سالمة إال أن له متابعا عند البيهقي 

 برواية الليث عن ابن عقيل

 
 

داؤها يع أاب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطب

 دون من لم يستطع

 
 

 قال أبو بكر : خبر أبي هريرة : عن النبي صلى هللا - 2402

عتمعليه وسلم : و ما أمرتكم به من شيء فاتقوا هللا ما استط  

 
 

ها اب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خالف قول من زعم أنب

عنه فرض الصالة ساقطة عن من سقط  

 
 

رنا ر بن علي الجهضمي أخبحدثنا يحيى و حدثنا نص - 2403

مر قال عبد األعلى قاال : حدثنا عبيد هللا أخبرني نافع عن ابن ع

ال : فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدقة الفطر و ق

بد نصر : صدقة رمضان على الصغير و الكبير و الحر و الع

 صاع تمر أو صاع شعير

ذا حديث نصر بن علي غير أنه قال : عن نافعه  

حو نا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد هللا نحدث و

 حديث نصر بن علي و زاد : و الذكر و األنثى 
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قال األلباني : إسناده ضعيف لما علمت من حال ابن عزيز  

 لكنه حسن بما بعده
 
 

-------------------------------------  

 

[   85صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيلاب توقيب  

 
 

حدثنا محمد بن عزيز األيلي حدثنا سالمة حدثني  - 2404

عمر :  عقيل حدثني نافع مولى عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن

طر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان يخرج زكاة الف

س صاعا من تمر أو صاعا من شعير و أن عبد هللا قال جعل النا

 عدل الشعير و التمر مدين من حنطة

 
 

ان حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليم - 2405

ل حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسو

ن هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع م

ول : التمر و الصاع من الشعير قال : و كان عبد هللا بن عمر يق

لناس عدل كذا بمدين من حنطة جعل ا  

 
 

قال األلباني : إسناده حسن صحيح بما بعده   

 
 

دثه اب الدليل على أن األمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحب

المصطفى صلى هللا عليه وسلم الناس بعد النبي  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

ا حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد األبلي حدثن - 2406

ن ابن ن غزوان عن نافع ععبيد هللا بن موسى أخبرنا فضيل ب

ليه عمر قال : لم تكن الصدقة على عهد رسول هللا صلى هللا ع

 وسلم إال التمر و الزبيب و الشعير و لم تكن الحنطة 

 
 

غير  قال األلباني : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

وى األبلي ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه أبو داود ور

من الحفاظعنه هو وغيره   

 
 

-------------------------------------  

 

[   86صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مة اب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيب

ع صاع تمر أو شعير و الواجب على هذا األصل أن يتصدق بآص

 من حنطة في بعض األزمان و بعض البلدان

 
 

 ندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عنحدثنا ب - 2407

عياض عن أبي سعيد الخدري قال : لم نزل نخرج على عهد 

ير الرسول صلى هللا عليه وسلم صاعا من تمر و صاعا من شع

و صاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال : أرى إن 

 صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس

 
 

أحدث األمر بنصف صاع حنطة و ذكر أول من اب ذكر أول ما ب
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 أحدثه
 
 

ود ـ حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا دا - 2408

د هو ابن قيس الفراء ـ عن عياض بن عبد هللا عن أبي سعي

ى الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر على رسول هللا صل

عا من هللا عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صا

تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه 

ذ حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا ـ و هو يؤمئ

يه وسلم خليفة ـ فخطب الناس على منبر رسول هللا صلى هللا عل

ام قال ثم ذكر : زكاة الفطر فقال إني ألرى مدين من سمراء الش

ذن ذكر الناس بالمدين حينئتعدل صاعا من تمر فكان أول م  

 
 

اب إخراج التمر و الشعير في صدقة الفطرب  

 
 

بن  حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة - 2409

ال : عقبة أخبرنا سفيان عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر ق

غير و أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل ص

اس ير أو صاعا من تمر فعدل النكبير حر أو عبد صاعا من شع

 بعد بمدين من بر 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط البخاري   

 
 

-------------------------------------  

 

[   87صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل  - 2410

د ـ ـ و هو ابن وائل بن داو المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي

يه : أن الزهري حدثهم عن عبد هللا بن ثعلبة بن الصعير عن أب

قة إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصد

الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس 

 عن الصغير و الكبير و الحر و العبد 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

إخراج الزبيب و اإلقط في صدقة الفطراب ب  

 
 

دثنا حدثنا الحسن بن عبد هللا بن منصور األنطاكي ح - 2411

ن محمد بن كثير عن عبد هللا بن شوذب عن أيوب عن نافع ع

طر ابن عمر : أن النبي صلى هللا عليه وسلم فرض صدقة الف

 على الحر و العبد و الذكر و األنثى و الصغير و الكبير من

لمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من المس

 زبيب أو صاعا من أقط 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

حدثنا عمرو بن علي اليرفي حدثنا محمد بن خالد  - 2412

ي أبي الحنفي حدثنا كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف حدثن

ة عن جدي قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الزكا

 على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط
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 أو صاعا من شعير 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف والحديث بهذا اإلسناد منكر  

 كثير بن عبد هللا اتهم بالكذب والوضع

 
 

حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجالن  - 2413

ان أبي سفيعن عياض عن أبي سعيد الخدري : أن معاوية بن 

كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر 

هللا  فقال أبو سعيد : ال تعطي إال ما كنا نعطي على عهد رسول

ا صلى هللا عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاع

 من زبيب أو صاعا من شعير

 
 

-------------------------------------  

 

[   88صفحة  - 4زء صحيح ابن خزيمة    ] ج   

 
 

ه اب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة و من دونب

 ابن عباس و إال فإن في خبر موسى بن حفظه أو صح خبر

 عقبة كفاية إن شاء هللا

 
 

الن حدثنا الجبار بن العالء حدثنا سفيان عن ابن عج - 2414

مع ه سقال أخبرني عياض بن عبد هللا بن سعد ابن أبي سرح أن

ن أبا سعيد الخدري يقول : أخرجنا في صدقة الفطر صاعا م

 تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو

 صاعا من سلت 
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 قال األلباني : إسناده حسن للخالف المعروف في محمد بن 

ي عجالن وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه لم يذكر " السلت " ف

 المتن
 
 

ام بن علي حدثنا عبد األعلى حدثنا هشحدثنا نصر  - 2415

عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : أمرنا رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام 

نه عن الصغير و الكبير و الحر و المملوك من أدى سلتا قبل م

بل و أحسبه قال : و من أدى دقيقا قبل منه و من أدى سويقا ق

 منه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي حدثنا عبد  - 2416

العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 

طر عمر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صدقة الف

 صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت 

 
 

حقال األعظمي : إسناده صحي   

 
 

-------------------------------------  

 

[   89صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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د اب إخراج جميع األطعمة في صدقة الفطر و الدليل على ضب

الهليج و الفلوس جائز إخراجها في صدقة  قول من زعم أن

 الفطر
 
 

ب حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيو - 2417

حمد عن ابن عباس أنه كان يقول : صدقة رمضان صاع عن م

ن من طعام من جاء ببر قبل منه و من جاء بشعير قبل منه و م

ب جاء بتمر قبل منه و من جاء بسلت قبل منه و من جاء بزبي

هقبل منه و أحسبه قال : و من جاء بسويق أو دقيق قبل من  

ال أبو بكر : خبر ابن عباس من هذا البابق  

 
 

 حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس - 2418

د الفراء عن عياض بن عبد هللا بن أبي سرح عن أبي سعي

ى الخدري قال : كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان رسول هللا صل

هللا عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من 

ة ويزبيب أو صاعا من إقط و لم نزل كذلك حتى قدم علينا معا

 من الشام إلى المدينة قدمة و كان فيما كلم به الناس : ما أرى

مدين من سمراء الشام إال تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس 

 بذلك قال أبو سعيد : ال أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبدا أو ما عشت

 
 

ة عن دثنا ابن عليحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ح - 2419

حكيم  محمد بن إسحق حدثني عبد هللا بن عبد هللا بن عثمان بن

 بن حزام عن عياض بن عبد هللا بن أبي سرح قال : قال أبو

 سعيد و ذكروا عنده صدقة رمضان فقال : ال أخرج إال ما كنت
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 أخرج في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صاع تمر أو

ن ال له رجل من القوم : لو مدين مصاع شعير أو صاع إقط فق

 قمح ؟ فقال : ال تلك قيمة معاوية ال أقبلها و ال أعمل بها

و ال  ال أبو بكر : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظق

أدري ممن الوهم قوله و قال له رجل من القوم : أو مدين من 

قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة 

 أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجونخطأ 

ان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صاع حنطة لما ك

 لقول الرجل : أو مدين من قمح معنى 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

ال األلباني : لكن ذكر الحنطة فيه خطأ كما بين المؤلفق  

 
 

-------------------------------------  

 

[   90صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر ثناء هللا عز و جل على مؤدي صدقة الفطرب  

 
 

حدثنا أبو عمر و مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب  - 2420

بن  األسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد هللا

ئل سنافع عن كثير بن عبد هللا المزني عن أبيه عن جده قال : 

ن قد أفلح م }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية 

طر فقال أنزلت في زكاة الف {تزكى * وذكر اسم ربه فصلى   
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 قال األعظمي : إسناده ضعيف جدا كثير بن عبد هللا متهم 

 بالكذب

 
 

عيداب األمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صالة الب  

 
 

بن يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا ا حدثنا أبو سلمة - 2421

عمر  أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد هللا بن

بل : أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر ق

ل خروج الناس إلى الصالة و أن عبد هللا بن عمر كان يؤدي قب

 ذلك بيوم و يومين

 
 

-------------------------------------  

 

[   91صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ها في اب الدليل على أن أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بأدائب

في غيره يوم الفطر ال  

 
 

د بن حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجي - 2422

قبة عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا ابن جريح عن موسى بن ع

أمر  ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعن نافع عن ابن عمر : أ

طربزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة يوم الف  

 
 

ه وسلم اب الدليل على أن الصالة التي أمر النبي صلى هللا عليب

الفطر قبل الخروج إليها صالة العيد ال غيرها بأداء صدقة  
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ر صحدثنا الربيع بن سليمان المرادي و بحر بن ن - 2423

الخوالني قاال حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن 

 موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول هللا صلى

اس هللا عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الن

 إلى المصلى 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

طر لفاب الرخصة في تأخير اإلمام قسم صدقة الفطر عن يوم اب

 إذا أديت إليه
 
 

حدثنا هالل بن بشر البصري بخير غريب غريب  - 2424

ن حدثنا عثمان بن الهيثم ـ مؤذن مسجد الجامع ـ حدثنا عوف ع

 محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال : أخبرني رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في

نك إلى ام فأخذته فقلت : ألرفعجوف الليل فجعل يحثو من الطع

ج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال دعني : فإني محتا

عد ما صلى فخليت سبيله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب

قلت  الغداة : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة ؟

:  قال: يا رسول هللا اشتكى حاجة فخليته و زعم أنه ال يعود ف

د أما أنه قد كذبك و سيعود قال : فرصدته و علمت أنه سيعو

حثو لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فجاء فجعل ي

ه وسلم من الطعام فقلت : ألرفعنك إلى رسول هللا صلى هللا علي

لى هللا فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول هللا ص
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ول أو البارحة ؟ قلت يا رسعليه وسلم : ما فعل أسيرك الليلة 

د هللا : شكى حاجة فخليته و زعم أنه ال يعود فقال : أما أنه ق

 كذبك و سيعود و علمت أنه سيعود لقول رسول هللا صلى هللا

رفعنك عليه وسلم فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : أل

لمك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : دعني حتى أع

ر ـ ينفعك هللا بهن ـ قال و كانوا أحرص شيء على الخيكلمات 

 هو هللا ال إله إال }قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 

ك فإنه لن يزال معك من هللا حافظا و ال يقرب {الحي القيوم 

لى هللا الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال رسول هللا ص

دقك ة ؟ فأخبره فقال : صعليه وسلم ما فعل أسيرك يا أبا هرير

 و إنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثالث ليال ذاك الشيطان

 
 

-------------------------------------  

 

[   92صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب صدقة التطوعج  

 
 

اب فضل الصدقة و قبض الرب عز و جل إياها ليربيها ب

يقبل إال الطيبال  لصاحبها و البيان أنه  

 
 

د حدثنا الحسين بن الحسن المروزي و عتبة بن عب - 2425

عيد هللا قاال حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد هللا بن عمر عن س

رة المقبري عن أبي الحباب ـ هو سعيد بن يسار عن أبي هري

لم قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من عبد مس
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إال هللا  طيب ـ و ال يقبل هللا إال الطيبيتصدق بصدقة من كسب 

صيله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو قال ف

 حتى تبلغ التمرة مثل أحد

قال عتبة : فلوه قلوصه و لم أضبط عن عتبة : مثل أحد و  

 
 

-------------------------------------  

 

[   93صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ر حدثنا محمد بن أبي رافع و عبد الرحمن بن أبي بش - 2426

بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن 

 القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم : إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها هللا منه و

رجل مهره أو فصيله إن ال أخذها بيمينه فرباها كما يربى أحدكم

جبل ليتصدق باللقمة فتربو في يد هللا ـ حتى تكون مثل ال

 فتصدقوا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام  - 2427

لم و عن القاسم عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه وس

نا يز بن عبد الصمد حدثحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العز

باد عباد بن منصور و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن ع

بن  بن منصور و حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج

عفر المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال ج
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: قال سمعت أبا هريرة و قال القطعي و عمر بن علي : عن 

و رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نحأبي هريرة قال : قال 

ي حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه : و تصديق ذلك ف

  {يمحق هللا الربا ويربي الصدقات  }كتاب هللا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

لتاب األمر بإتقاء النار ـ نعوذ باهلل منها ـ بالصدقة و إن قب  

 
 

اال تبة بن عبد هللا قحدثنا الحسين بن الحسن و ع - 2428

 أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع

ه خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم : عن النبي صلى هللا علي

ثا وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها و أشاح بوجهه مرتين أو ثال

ة طيبةثم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلم  

 
 

-------------------------------------  

 

[   94صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عيل حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسما - 2429

 عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس : عن رسول هللا صلى

 هللا عليه وسلم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة

سلم المكي و أنا أبرأ من ال أبو بكر : هو إسماعيل بن مق

 عهدته 
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قال األلباني : حديث صحيح يشهد له ما بعده وغيره   

 
 

هب حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا عبد هللا بن و - 2430

قي أخبرني عمرو بن الحارث و حدثنا عيسى بن إبراهيم الغاف

ب حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبي

ى د الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلعن سنان بن سع

 هللا عليه وسلم قال : إفتدوا من النار و لو بشق تمرة 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

م اب إظالل الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكب

 بين العباد

 
 

اال حدثنا الحسين بن الحسن و عتبة بن عبد هللا ق - 2431

بن  مبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيدأخبرنا ابن ال

ر أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عام

ل إمرئ يقول : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ك

ن الناسفي ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بي  

بشيء  هال يزيد : فكان أبو الخير ال يخطئه يوم ال يتصدق منق

 و لو كعكة و لو بصلة 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

-------------------------------------  
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[   95صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

د بن حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا يزي - 2432

ن ع زريع حدثنا محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب

مرثد بن عبد هللا المزني قال : كان أول أهل مصر يروح إلى 

المسجد و ما رأيته داخال المسجد قط إال و في كمه صدقة إما 

ال فلوس و إما خبز و إما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله ق

ابن حبيب  فأقول : يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول : يا

ل من ئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجأما إني لم أجد البيت شي

لى هللا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا ص

 عليه وسلم قال : ظل المؤمن يوم القيامة صدقته 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن صحيح   

 
 

ني اب فصل الصدقة على غيرها من األعمال إن صح الخبر فإب

حبعدالة و ال جر ال أعرف أبا فروة  

 
 

 حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن - 2433

ر إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن مسيب عن عم

ول بن الخطاب قا : ذكر لي قال يقول : إن األعمال تتباهى فتق

 الصدقة : أنا أفضلكم 
 
 

عيف قال األلباني : إسناده ضعيف لجهالة أبي فروة والنضر ض 

 ثم هو موقوف

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



دق ب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصاب

 إياه إن صح الخبر
 
 

دثنا حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب ح - 2434

أسد حدثنا محمد بن حازم ـ هو أبو معاوية ـ عن محمد بن 

ها إسحق عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ميمونة : أن

فقال  يه وسلم خادما فأعطاها فأعتقهاسألت النبي صلى هللا عل

 أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك

حمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير م  

 
 

قال األلباني : حديث صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   96صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ليهاب فصل المتصدق على المتصدق عب  

 
 

ن حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم ب - 2435

مسلم الهجري و حدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن 

إبراهيم الهجري قال سمعت أبا األحوص عن عبد هللا : عن 

 العليا و النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال : األيدي ثالثة يد هللا

يامة ئل السفلى إلى يوم القيد المعطى التي تليها و يد السا

 فاستعف عن السؤال ما استطعت

ال يوسف : عن أبي األحوص و قال : التي تليها و قال : ق
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 فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف من أجل الهجري وله شاهد  

2440صحيح دون قوله " إلى يوم القيامة " يأتي   

 
 

حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم  - 3624

سلم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه و

د قال : خير الصدقة ما أبقت غناء و اليد العليا خير من الي

ي و السفلى و أبدأ من تعول تقول امرأتك : إنفق علي أو طلقن

كلنالدك : إلى من تيقول مملوكك : إنفق علي أو بعني و يقول و  

 
 

اب ذكر نماء المال بالصدقة منه و إعطاء الرب عز و جل ب

و ما أنفقتم من شيء فهو  }عز و جل :  المتصدق قال هللا

{يخلفه   

 
 

عن  حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد - 2437

لم : األعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى هللا عليه وس

د من فق و البخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديمثل المن

نفق لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق و المنفق أن ي

و أثره و أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى تقع على بنانه و تعف

تى إذا أراد البخيل أن ينفق قلصت و أخذت كل حلقة موضعها ح

ول هللا : أشهد على رسأخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبي هريرة 

ها و ال صلى هللا عليه وسلم إني رأيته يقول بيده : و هو يوسع

 تتسع
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-------------------------------------  

 

[   97صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عفر حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن ج - 2438

 أن رسول هللا صلى هللا حدثنا العالء عن أبيه عن أبي هريرة :

عليه وسلم قال : ما نقصت صدقة من مال و ما زاد هللا عبدا 

 يعفو إال عزا و ما تواضح أحد هلل إال رفعه هللا

دثنا بندار و أبو موسى قال بندار حدثنا محمد و قال أبو ح

ال موسى : حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العالء و ق

اال ء بهذا اإلسناد مثله غير أنهما قأبو موسى قال : سمعت العال

 : و ال عفا رجل عن مظلمة إال زاده هللا بها عزا

 
 

دقاب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصب  

 
 

 حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن يونس - 2439

قول عن ابن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة ي

ان عن هللا عليه وسلم : خير الصدقة ما ك : قال رسول هللا صلى

 ظهر غني و أبدأ بمن تعول

 خبرنا محمد بن عزيز أن سالمة حدثهم عن عقيل قال حدثنيأ

 ابن شهاب بهذا اإلسناد مثله سواء
 
 

ن حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة ب - 2440

 حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي األحوص عن أبيه مالك بن

ثالثة  ضالة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : األيدين
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فلى فأعظ فيد هللا العليا و يد المعطي التي تليها و يد السائل الس

 الفضل و ال تعجز عن نفسك 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

  [  98صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء  

 
 

ي اب الزجر عن صدقة المرء بماله كله و الدليل على أن النبب

و  صلى هللا عليه وسلم أراد بقوله : عن ظهر غني عما يغنيه

 من يعول ال عن كثرة الرجل

 
 

 بن حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد هللا - 2441

إدريس قال سمعت ابن إسحق يذكر و حدثنا محمد بن رافع 

يد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا محمد بن إسحق عن حدثنا يز

بد عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن ع

ة من هللا قال : جاء إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببيض

 ذهب أصابها من بعض المعادن و قال الدورقي : مثل البيضة

ل يا رسو من الذهب قد أصابها من بعض المعادن و قاال فقال :

ض هللا خذ هذه مني صدقة فو هللا ما أصبحت أملك غيرها فأعر

تاه عنه ثم أتاه من شقه األيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أ

من شقة األيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له 

شجه الرابعة فقال : هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه ل

كفف ماله كله فيتصدق به و يتأو عقره ثم قال : يأتي أحدكم ب
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 الناس إنما الصدقة عن ظهر غني

ذا حديث ابن رافع زاد الدورقي : خذ عنا مالك ال حاجة لنا ه

 فيه 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف   

 
 

 أخبرني محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أن عبد هللا - 2442

ل ابن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ق

ول هللا أخبرني عبد هللا بن كعب بن مالك عن أبيه : أنه قال لرس

أنخلع  صلى هللا عليه وسلم حين تيب عليه : يا رسول هللا إني

هللا  من مالي صدقة إلى هللا و رسوله فقال له رسول هللا صلى

 عليه وسلم : أمسك بعض مالك فهو خير لك

لهأخبرنا يونس حدثنا عبد هللا بن وهب بهذا مث و  

 
 

-------------------------------------  

 

[   99صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجتهب  

 
 

دثنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ـ صفوان بن عيسى ح - 2443

 ـ ابن عجالن عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة

ة لى هللا عليه وسلم : سبق درهم مائقال : قال رسول هللا ص

 ألف قالوا : يا رسول هللا كيف يسبق درهم مائة ألف ؟ قال :

رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به و آخر له مال 
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 كثير فأخذ من عرضها مائة ألف 

 
 

نقال األلباني : إسناده حسن للخالف المعروف في ابن عجال   

 
 

ضل ي صلى هللا عليه وسلم إنما فاب ذكر الدليل على أن النبب

اعد صدقة المقل إذا كان فضال عمن يعول ال إذا تصدق على األب

قد  و ترك من يعول جياعا عراة إذ النبي صلى هللا عليه وسلم

 أمر ببدء من يعول
 
 

عن  حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب - 2444

و اليد علي حدثنا أب الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن

: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة  

ال ن أبي هريرة أنه قال : يا رسول هللا أي الصدقة أفضل ؟ قع

 : جهد المقل و أبدأ بمن تعول 

 
 

 قال األلباني : إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم والليث ال 

سماعيروي عن ابن الزبير إال ما كان صرح له بها ل  

 
 

-------------------------------------  

 

[   100صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عن  حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا ابن علية أخبرنا أيوب - 2445

ال : إذا أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى هللا عليه وسلم ق

له فإن ياكان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضال فعلى ع
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ههنا  كان فضال فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضال فهنا و  

 
 

ن رواه قال األلباني : إسناده صحيح لوال عنعنة أبي الزبير لك 

 عنه الليث عند مسلم إال أنه لم يسق لفظه

 
 

اب التغليظ في مسألة الغني من الصدقةب  

 
 

 حدثنا محمد بن بشار و زيد بن أخزم الطائي قاال - 2446

ي بن حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق حدثنا حبش

: من  جنادة السلولي قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 سأل و له ما يغنيه فإنما يأكل الجمر

  قال زيد بن أخزم : من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر و

 
 

يبشقال األلباني : حديث صحيح فإن له طريقا أخرى عن ح   

 
 

اب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافاب  

 
 

ن حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد هللا ب - 2447

يوسف حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد 

 الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : عن النبي صلى هللا

 عليه وسلم قال : من سأل و له قيمة أوقية فهو محلف 

 
 

1719ال األلباني : إسناده صحيح كما في الصحيحة ق   
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اب تشبيه الملحف بمن سلف المسألةب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   101صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

د بن حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان عن داو - 2448

جده : عن النبي شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

 صلى هللا عليه وسلم قال : من سأل و له أربعون درهما فهو

 ملحف و هو مثل سف المسألة يعني الرمل 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن صحيح   

 
 

اب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعاب  

 
 

ن حدثنا محمد بن العالء بن كريب حدثنا أبو أسامة ع - 2449

عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن هشام بن عروة عن 

لم عائشة قالت : دخل علي على رسول هللا صلى هللا عليه وس

لى فأتى بطعام ليس معه لحم فقال : ألم أر لكم برمة ؟ قلت : ب

ها ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال : هو لها صدقة و هو من

 هدية

 
 

إن  وءاب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السب

 ثبت الخبر
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ون حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميم - 2450

لى حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا ص

لى هللا عليه وسلم : ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها ع

 مملوك عند مليك سوء 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف جدا بشير بن ميمون هو  

اري ني الواسطي أجمعوا على ضعفه بل قال اإلمام البخالخرسا

 : متهم بالوضع وأخرج حديثه هذا في الضعفاء

 
 

اب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة و ألقاه ذلك المال ب

من غير نطق منه بأنه صدقة موضع الصدقة  

 
 

-------------------------------------  

 

[   102صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ضل اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما فب

صدقة المقل إذا كان فضال عمن يعول و ال إذا تصدق على 

 األباعد و ترك من يعول جياعا
 
 

أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 2451

 الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن

بن  الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد

ا ابن إسحق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثن

وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن علي 
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حيى بن حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن ي

ل  أي الصدقة أفضجعدة عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول هللا

 ؟ قال : جهد المقل و ابدأ بمن تعول

 
 

عن  حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب - 2452

ال : إذا أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى هللا عليه وسلم ق

ياله فإن كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضال فعلى ع

نا و رجمه فإن كان فضال فها هكان فضال : فعلى قرابته أو ذي 

 ها هنا

 
 

 اب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة وب

اء و المتصدق بالكثير من الصدقة بالري لمزه و الزجر عن رمي

السمعة إذ هللا عز و جل هو العالم بإرادة المراد و ال إرادة مما 

رهم من غيتكنه القلوب و لم يطلع هللا العباد على ما في ضمائر 

 اإلرادة
 
 

ا حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثن - 2453

شعبة عن األعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال : كنا 

ي و نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال : مرائ

 }لت يجيء الرجل بنصف صاع فيقال إن هللا لغني عن هذا فنز

ن ال المؤمنين في الصدقات و الذيالذين يلمزون المطوعين من 

اآلية {يجدون إال جهدهم   

 
 

-------------------------------------  
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[   103صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مؤمل اب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر الب

صدقة المريض الخائف نزول المنية به طويل العمر على  

 
 

 يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة و هوحدثنا  - 2454

 ابن القعقاع ـ عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال : أتى رسول

دقة هللا صلى هللا عليه وسلم رجل فقال : يا رسول هللا أي الص

و  أعظم ؟ قال : أن تصدق و أنت صحيح شحيح تخشى الفقر

الن فتأمل البقاء و ال حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفالن كذا و ل

 كذا إال و قد كان لفالن

ي ال أبو بكر : هذه اللفظة إال و قد كان لفالن من الجنس الذق

إذا  يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت و دخل

يه قرب و قد كان لفالن و إن لم يدخل ألن النبي صلى هللا عل

وسلم إنما أراد بقوله أال و قد كان لفالن أي قد قرب نزول 

المال  لمنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره ال أنا

ديق : يصير لغيره قبل قبض النفس و من هذا الجنس قول الص

 و إنما هو اليوم هو الوارث

 
 

 اب فضل صدقة المرء بأحب ماله هلل إذا هللا عز و جل نفىب

الوا لن تن }إدراك البر عمن ال ينفق مما يجب قال هللا عز و جل 

{لبر حتى تنفقوا مما تحبون ا  

 
 

ن أسد حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز ب - 2455

ن حدثنا همام ثنا إسحق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن أنس ب
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حبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ت }مالك : قال : لما نزلت 

 أتى أبو طلحة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و هو على {

ي ر فقال : يا رسول هللا ليس لي أرض أحب إلي من أرضالمنب

رايح أو  بيرحي فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : بيرحي خير

ها إلى خير رابح ـ يشك الشيخ ـ فقال أبو طلحة : و إني أتقرب ب

 هللا فقال : إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق

ضعبر ثابت و حميد بن أنس خرجته في غير هذا الموخ  

 
 

-------------------------------------  

 

[   104صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قد  اب ذكر حب هللا عز و جل المخفي بالصدقة إذ هللا عز و جلب

فنعما  إن تبدوا الصدقات }فضلها على صدقة العالنية قال هللا 

{هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم   

 
 

 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا - 2456

شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان 

الثة رفعه إلى أبي ذر : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ث

تى قوما يحبهم هللا و ثالثة يبغضهم هللا أما الذين يحبهم فرجل أ

رجل  تخلففسألهم باهلل و لم يسألهم بقرابة بينهم و بينه ف

ه و بأعقابهم فأعطاه سرا ال يعلم بعطيته إال هللا و الذي أعطا

ه قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل ب

جل كان نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني و يتلو آياتي و ر

ل أو يفتح في سرية فلقي العدوا فهزموا فأقبل بصدره حتى يقت
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المختال و  يبغضهم هللا الشيخ الزاني و الفقيرله و الثالثة الذين 

 الغني الظلوم 
 
 

وى قال األلباني : إسناده ضعيف زيد بن ظبيان ما روى عنه س 

 ربعي بن حراش كما قال الذهبي يشير إلى أنه مجهول

 
 

دق و اب ذكر مثل ضربه النبي صلى هللا عليه وسلم للمتصب

إني ال صح الخبر ف منع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن

أقف هل سمع األعمش من ابن بريدة أم ال قال هللا عز و جل : 

{الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء  }  

 
 

-------------------------------------  

 

[   105صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا محمد بن عبد هللا المخرمي حدثنا أبو معاوية - 2457

لى عن األعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول هللا ص

ك هللا عليه وسلم : ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يف

 عنها لحيي سبعين شيطانا 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف األعمش مدلس قال عنه أبو  

350/  5معاوية في هذا الحديث : ما أراه سمعه منه . أحمد   

 
 

جل  ن القرابة بما يتقرب به الموالي هللا عز واب األمر بإتياب

التطوع و الدليل على أن المراد إذا قال : مالي و  من صدقة
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أو  نصفه هو هلل كانت صدقة مع الدليل على أن األرض أو الدار

الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء هلل 

العامة أن ما لم كانت صدقة و إن لم يذكر حدودها ال كما توهمه 

دودهتذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه و ال هبته حتى تذكر ح  

 
 

ارث حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا خالد بن الح - 2458

بر لن تنالوا ال }حدثنا حميد قال قال أنس : أنزلت هذه اآلية : 

رضا من ذا الذي يقرض هللا ق }قال :  {حتى تنفقوا مما تحبون 

كذا  ال أبو طلحة : يا رسول هللا حائطي الذي في كذا وق {حسنا 

قراء هو هلل و لو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال : إجعله في ف

 أهلك أدنى أهل بيتك 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط البخاري   

 
 

 وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد - 2459

ى ة فذكر نحوه عن النبي صلعن أنس قال : لما نزلت هذه اآلي

 هللا عليه وسلم

 
 

-------------------------------------  

 

[   106صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ئز اب ذكر الدليل على أن إحتمال الشهادة بصدققة العقار جاب

 للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير تحديد إذ العقار

بته إلى ب إليه مستغنيا بشهرته و نسمشهورا بالمتصدق منسو
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تمال المتصدق به عن ذكر تحديده و الدليل على إباحة الحاكم اح

 الشهادة إذا شهد عليها
 
 

دثنا حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز ح - 2460

وا لن تنال }حماد عن ثابت عن أنس قال : لما نزلت هذه اآلية : 

سألنا قال أبو طلحة : أرى ربنا ي {البر حتى تنفقوا مما تحبون 

هلل  أموالنا فأشهدك يا رسول هللا إني قد جعلت أرضي بير حي

ك قال : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اجعلها في قرابت

 فجعلها في حسان بن ثات و أبي بن كعب 

 
 

بي قال األلباني : رجاله ثقات على شرط مسلم غير محمد بن أ 

رجه قد تابعه محمد بن حاتم حدثنا بهز به أخصفوان وهو ثقة و

 مسلم

 
 

لى اب استحباب إتيان المرأة زوجها و ولدها بصدقة التطوع عب

األباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من األباعد غيرهم من  

 
 

عفر حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن ج - 2461

عيد حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي س

لم المقبري عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

عليهن  انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف

ن فقال : يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط و دي

ل أذهب بقلوب ذوي األلباب منكن و إني قد رأيت إنكن أكثر أه

ي النساء ما استطعتن و كان فالنار يوم القيامة فتقربن إلى هللا ب

د امرأة عبد هللا بن مسعود فأنقلبت إلى عبد هللا بن مسعو
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أخذت  فأخبرته بما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و

 حليها فقال ابن مسعود : أين تذهبين بهذا الحلي ؟ قالت :

علي  أتقرب به إلى هللا و رسوله قال : و يحك هلمي تصدقي به

 ي فإنا له موضع فقالت : ال حتى أذهب إلى رسولو على ولد

ول هللا هللا صلى هللا عليه وسلم قال : فذهبت تستأذن على رس

ستأذن صلى هللا عليه وسلم : فقالوا : يا رسول هللا هذه زينب ت

ا قال : أي الزيانب هي ؟ قال : امرأة بن مسعود قال : إيذنوا له

ول هللا قالت : يا رسفدخلت على النبي صلى هللا عليه وسلم ف

ذت إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته و أخ

 من حليا لي أتقرب به إلى هللا و إليك رجاء أن ال يجعلني هللا

ني أهل النار فقال لي ابن مسعود : تصدقي به علي و على اب

عليه  فإنا له موضع فقلت : حتى أستأذن رسول هللا صلى هللا

:  ل هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلموسلم : فقال رسو

 تصدقي به عليه و على بنيه فإنهم له موضع 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح عمرو بن أبي عمرو ثقة له  

 أوهام ولم أجد متابعا له

وله ال األلباني : وإني ألخشى أن يكون قوله " وإليك " بعد قق

ى ى غير هللا تعال" إلى هللا " من أوهامه إذ ال يجوز التقرب إل

بشيء من العبادات وموضع النكارة في ذلك هو ما أفاده 

قول السياق من سكوت النبي صلى هللا عليه وسلم على هذا ال

ا فلو أنها قالت ذلك ألنكرها عليها كما أنكر على الذي قال : م

حده شاء هللا وشئت بقوله : أجعلتني هلل ندا قل ما شاء هللا و

 أخرجه أحمد فتأمل
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-------------------------------------  

 

[   107صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 قال أبو بكر : في خبر عياض بن عبد هللا عن أبي - 2462

مسعود  سعيد : فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم : صدق ابن

 زوجك و ولدك أحق من تصدقت به عليهم فهذا الخبر دال على

م في مسعود الذين قال النبي صلى هللا عليه وسلأن بني ابن 

عود من خبر أبي هريرة : و على بنيه كانوا بني عبد هللا بن مس

 زينب

حيى بن دثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى و زكريا بن يح

رني أبان قاال : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخب

د هللا عن أبي سعي زيد ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد

 الخدري
 
 

اب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها و على ما في ب

غيرهم حجرها على الصدقة على  

 
 

دثنا حدثنا عبد هللا بن سعيد األشج حدثنا ابن نمير ح - 2463

األعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد 

لم  عليه وسهللا بن مسعود قالت : أمرنا رسول هللا صلى هللا

قالت  بالصدقة و قال : تصدقن يا معشر النساء و لو من حليكن

 : إيت : و كنت أعول عبد هللا و بناتي في حجري فقلت لعبد هللا

وجبه النبي صلى هللا عليه وسلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أ

ه فجلست عنكم مع الصدقة قال : ال بل آتيه فسليه قالت : فأتيت
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قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من  عند الباب و كانت

له و ال األنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بالل فقلنا : س

أتان تحدث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نحن فقال : امر

تعوالن أزواجهما و يتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من 

 األنصارالصدقة ؟ فقال له : من هما ؟ قال : زينب و امرأة من 

 قال : أي الزيانب ؟ قال : امراة عبد هللا بن مسعود و امرأة من

 األنصار قال : نعم لهما أجران أجر القرابة و أجر الصدقة
 
 

-------------------------------------  
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دثنا ح حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال - 2464

األعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن 

لنبي المصطلق عن زينب امرأة عبد هللا بن مسعود قالت : أتانا ا

النساء  صلى هللا عليه وسلم و نحن في المسجد فقال : يا معشر

 تصدقن و لو من حليكن ثم ذكر نحو حديث ابن نمير معنى

 واحدا

 
 

ت و الدليل على أن الصدقة إذا رجع اب صدقة المرء على ولدهب

ين إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له و الفرق ب

 ما يملكه الرجل من الصدقة إرثاو بين ما يملكه بابتياع أو

استيهاب إذ اإلرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره و ال يملك 

وى المرء ملكا بغير نية و أخبر أنه ملك بمعنى من المعاني س

لميراثا  
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امة حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أس - 2465

عن حسين ـ و هو المعلم ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده : أن رجال تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث 

ب فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له : وج

 أجرك و رجع إليك ملكك 
 
 

: إسناده حسنقال األلباني    

 
 

-------------------------------------  
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 اب األمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنوب

 يوضع في المسجد

 
 

م حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مري - 2466

  بن عمرو و عبد هللاحدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد هللا

ه بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول هللا صلى هللا علي

 وسلم أمر من كل حائط بقنو للمسجد 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

 اب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار و إن كانت الصدقةب

ة صدقبخير الثمار و أوساطها أفضل من ال تطوعا إذ الصدقة
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 بشرارها

 
 

نا عبد حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدث - 2467

ة عن الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مر

لم عوف بن مالك األشجعي : أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

دخل المسجد و إقناء معلقة و قنو منها حشف و معه عصا 

 ء رب هذه الصدقة تصدقفطعن بالعصى القنو قال : لو شا

ة بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيام  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن لغيره صالح بن أبي عريب  

 ضعيف لكن للحديث شواهد

 
 

 اب إعطاء السائل من الصدقة و إن كان زيه زي األغنياء فيب

 المركب و الملبس
 
 

د خرمي حدثنا وكيع و عبحدثنا محمد بن عبد هللا الم - 2468

لم : الرحمن قاال حدثنا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

 للسائل حق و إن جاء على فرس 
 
 

جهول قال األعظمي : إسناده ضعيف فيه يعلى بن أبي يحيى م 

1665ورواه أبو داود   

الظاهر أنه حدث سقط في الطبع وهذا واضح من السند)   

ال سنده قال ثنا وكيع وعبد الرحمن قالحديث رواه أحمد في مو

ى عن حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحي

ى فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن عل
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اء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للسائل حق وان ج

أعلم ( على فرس ... وبه يتبين السقط في طبعة األعظمي وهللا  

 
 

-------------------------------------  
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ين في اب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكب

جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ المسجد إذ أبلغ  

 
 

ار حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي حدثنا سهيل بن بك - 2469

 محمد بن إسحق عن محمد بن يحيىحدثنا حماد بن سلمة عن 

ول بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد هللا : أن رس

قين هللا صلى هللا عليه وسلم رخص في العرايا الوسق و الوس

ع و الثالثة و األربعة و قال : في جاد كل عشرة أوسق فيوض

قنو  للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول : قنع و

 واحدا 

 
 

وفيه  360/  3قال األعظمي : إسناده حسن رواه أحمد  

 تصريح ابن اسحق بالتحديث

 
 

وضع اب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بب

د ال القنو ـ الذي ذكرنا ـ في المسجد للمساكين أمر ندب و إرشا

 أمر فريضة و إيجاب خبر طلحة بن عبد هللا من هذا الباب
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بن يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب عن احدثنا  - 2470

ه جريح عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى هللا علي

 وسلم قال : إذ رأيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره

 
 

حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد هللا بن وهب عن  - 2471

عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة 

لم ريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسالخوالني عن أبي ه

قال : إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك و من جمع ماال 

 حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر و كان أجره عليه

 دثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني دراج أبوح

 السمح و قال : إذا أديت زكاة مالك 
 
 

كير ضعيف فإن دراجا أبو السمح ذو مناقال األلباني : إسناده  

 كما قال الذهبي وغيره

 
 

-------------------------------------  
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ها و اب األمر بإعطاء السائل و إن قلت العطية و صغرت قيمتب

زل السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يج كراهية رد

عطيةال  

 
 

حدثنا عبد هللا بن سعيد األشج حدثنا أبو خالد  - 2472

 األحمشي حدثنا منصور بن حسان و حدثنا هارون بن إسحق
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ه حدثنا أبو خالد عن منصور بن حبان عن ابن بجيد عن جدت

ا أعطيه قالت : قلت يا رسول هللا السائل يأتيني و ليس عندي م

ألشج ما أعطيه؟ قال : ال تردي سائلك لو بظلف لم يقل ا  

بطي ال أبو بكر : ابن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ليث عن حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا ال - 2473

رثة سعيد عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي ابن حا

ـ ممن بايع : إن جدته حدثته ـ و هي أم بجيد و كانت ـ زعم 

لى هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنها قالت لرسول هللا ص

د شيئا عليه و سلم : و هللا إن المسكين ليقوم على بابي فما أج

ن لم أعطيه إياه فقال لها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فإ

يده  تجدي شيئا تعطيه إياه إال ظلفا محرقا فادفعيه إليه في  

 
 

مي : إسناده صحيحقال األعظ   

 
 

كلب اب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع و تمثيله بالب

قيئه يقي ثم يعود في  

 
 

-------------------------------------  
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ن حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد ي - 2474
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ا محمد ابن مسكين اليمامي مسلم حدثني األوزاعي و حدثن

علي  حدثنا بشر بن بكر حدثنا األوزاعي حدثني أبو جعفر بن

ول : أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس يق

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : مثل الذي يتصدق 

قيئه بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل  

 
 

 العالء بن كريب حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن - 2475

 عن األوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر عن

ى هللا سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : قال رسول هللا صل

 عليه وسلم بمثله

 
 

لمتصدق اب استحباب اإلعالن بالصدقة ناويا الستنان الناس باب

هتنابا بالصدقة مثل أجر المتصدقين إس فيكتب لمبتدئ  

 
 

ية حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاو - 2477

 حدثنا األعمش عن مسلم ـ و هو ابن صبيح ـ عن عبد الرحمن

هللا  بن هالل العبسي عن جرير بن عبد هللا قال : خطبنا رسول

رؤي  صلى هللا عليه وسلم فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى

ا األنصار جاء بصرة فأعطاه في وجهه الغضب ثم أن رجال من

ليه فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول هللا صلى هللا ع

 وسلم السرور فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

ن سن سنة حسنة فإن له أجرها و أجر من عمل بها من غير م

أن ينقص من أجورهم شيء و من سن سنة سيئة كان عليه 

غير أن ينقض من وزرها و مثل وزر من عمل بها من 

 أوزارهم شيء 
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قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

-------------------------------------  
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ابن  اب الرخصة في الخيالء عند الصدقة قال أبو بكر : خبرب

 عتيك خرجته في كتاب الجهاد

 
 

الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد حدثنا عبد  - 2478

الم الرازق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن س

ال عن عبد هللا بن زيد بن األزرق عن عقبه بن عامر الجهني ق

بها : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غيرتان إحداهما يح

الغيرة  هللا و األخرى يبغضها هللا الغيرة في الرمية يحبها هللا و

بها هللا في غير رمية يبغضها هللا و المخيلة إذا تصدق الرجل يح

دعوتهم  و المخيلة في الكبر يبغضها هللا و قال : ثالثة تستجاب

: الوالد و المسافر و المظلوم و قال : إن هللا يدخل الجنة 

بيل بالسهم الواحد ثالثة صانعه و الممد به و الرامي به في س

 هللا 

 
 

عظمي : إسناده ضعيفقال األ   

 
 

و  اب كراهية منع الصدقة إذ مانعها استقراض ربه إذ هللا عزب

لك جل سمى الصدقة قرضا استقراض هللا عباده و وعد على ذ
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ا الذي من ذ }بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال هللا عز و جل 

{يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة   

 
 

د زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزي حدثنا أبو هاشم - 2479

بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحق عن العالء عن أبيه عن 

 عز أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : يقول هللا

و ال و جل استقرضت عبدي فلم يقرضني و شتمني عبدي و ه

 يدري يقول : و ادهراه و ادهراه و أنا الدهر

له و و أنا الدهر أي و أنا آتي بالدهر أقلب ليال أبو بكر : قوله ق

م نهاره أي بالرخاء و الشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زع

و ما يهلكنا  }أن الدهر يهلكهم قال هللا عز و جل حكاية عنهم 

فأعلم أنه ال علم لهم بذلك و أن مقالتهم تلك ظن  {إال الدهر 

ن هم إال يظنون و منهم قال هللا عز و جل و ما لهم به من علم إ

اتم أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم إن شاتم من يهلكهم هو ش

ن ربه جل و عز ألنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمو

تقع  مهلكهم و هللا يهلكهم ال الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما

 الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكهم ال على الدهر الذي ال

  خالق الدهر فعل له إذ هللا

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

-------------------------------------  
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ون اب ذكر البيان أن ألهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصب

الباب بدخولها من ذلك  

 
 

مر ا معحدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرن - 2480

عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : 

ماله  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من أنفق زوجين من

ن في سبيل هللا دعته خدمة الجنة و للجنة أبواب فمن كان م

أهل الصالة دعي من باب الصالة و من كان من أهل الصدقة 

لجهاد دعي من باب دعي من باب الصدقة و من كان من أهل ا

 الجهاد و من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو

 بكر : و هللا يا رسول هللا ما على أحد من ضرورة من أيها دعي

 فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال نعم إني ألرجو أن تكون منهم

 
 

اب التغليظ في مسألة الغني الصدقةب  

 
 

يان ن المخزومي حدثنا سفحدثنا سعيد بن عبد الرحم - 2481

ح :عن ابن عجالن عن عياض بن عبد هللا بن سعد بن أبي سر  

ن أبا سعيد الخدري ذكر : أن رجال جاء يوم الجمعة و رسول أ

ول هللا هللا صلى هللا عليه وسلم يخطب ـ في هيئة بذة ـ فأمر رس

أمر له صلى هللا عليه وسلم الناس أن يتصدقوا و ألقوا ثيابا ف

ليه وسلم و أمره فصلى ركعتين و رسول هللا صلى هللا عبثوبين 

 يخطب ثم ذكر الحديث

رجته في كتاب الجمعةخ  

 
 

-------------------------------------  
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يل على و الدل اب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة و سمعةب

قيامة ائل من تستعر بهم النار يوم الأن المرائي بالصدقة من أو

لنار باهلل نعوذ من الرياء و السمعة و هللا نسأل أن يعيدنا من ا

يها من كان يريد العاجلة عجلنا له ف }بعفوه قال هللا عز و جل 

{ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا   

 
 

ارك  بن المبحدثنا عتبة بن عبد هللا أخبرنا عبد هللا - 2482

عثمان  أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو

إذا أن عقبة بن مسلم حدثه : أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة ف

و هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال : من هذا ؟ فقالوا : أب

فلما  هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه و هو يحدث الناس

معته أنشدك بحق و حق لما حدثتني حديثا س سكت و خال قلت :

أبو  من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عقلته و علمته فقال

 عليه هريرة : افعل ألحدثنك حديثا حدثنيه رسول هللا صلى هللا

فاق وسلم و علمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليال ثم أ

ه وسلم فقال : ألحدثنك حديثا حدثنيه رسول هللا صلى هللا علي

 في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة

نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفاق و مسح وجهه قال : افعل 

م و أنا و ألحدثنك بحديث حدثنيه رسول هللا صلى هللا عليه وسل

رة هو في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هري

 ه أسندته طويال ثم أفاقنشغة شديدة ثم مال خارا على وجه

بارك و فقال : حدثني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا ت
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و كل  تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم

ي أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن و رجل يقتل ف

 سبيل هللا و رجل كثير مال فيقول للقارىء : ألم أعلمك ما

ما لى رسولي ؟ قال : بلى يا رب قال : فماذا عملت فيأنزلت ع

ل هللا علمت ؟ قال : كنت أقوم به أثناء الليل و آناء النهار فيقو

ن له : كذبت و تقول المالئكة : كذبت و يقول هللا : بل أردت أ

ول هللا : يقال : فالن قارىء فقد قيل و يؤتى بصاحب المال فيق

ال : اج إلى أحد ؟ قال : بلى قألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحت

فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم و أتصدق 

بل أردت  فيقول هللا : كذبت و تقول المالئكة : كذبت فيقول هللا :

بيل هللا أن يقال فالن جواد فقد قيل ذاك و يؤتى بالذي قتل في س

تلت ك فقافيقال له فيم قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد في سبيل

يقول  حتى قتلت فيقول هللا : كذبت و تقول المالئكة : كذبت و

ك ثم هللا عز و جل له : بل أردت أن يقال فالن جريء فقد قيل ذل

: يا أبا  ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ركبتي فقال

يامةهريرة أولئك الثالثة أول خلق هللا تسعر بهم النار يوم الق  

ية عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوال الوليد فأخبرني ق

 فأخبره بهذا

افا ال أبو عثمان : و حدثني العالء بن أبي حكيم أنه كان سيق

لمعاوية و أن رجال دخل على معاوية فحدثه بهذا قال : صدق 

وله إلى ق {من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها  }هللا و رسوله 

  {و باطل ما كانوا يعملون  }

 
 

فظ أللباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحاقال ا 

ا في الوليد أبي عثمان لين الحديث مردود فإنه اعتمد على م
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حبان  ترجم له في التهذيب ولم يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن

عنه  ذكره في الثقات وقال ربما خالف . وفاته أن أبا زرعة سئل

ما أن الترمذي لما فقال : ثقة كما رواه ابن أبي حاتم عنه ك

قواه بقوله حسن غريب وكذلك الحاكم  2383أخرج الحديث 

( : صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي 419/  1بقوله )   

 
 

-------------------------------------  

 

[   117صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب الصدقات و المحبساتج  

 
 

اط و اشتر صدق بها في اإلسالماب ذكر أول صدقة محبسة تب

يع المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة و المنع من ب

 رقابها و هبتها و توريثها و تسبيل منافعها و غالتها على

يل و الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل هللا و ابن السب

 الضعيف
 
 

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي  - 2483

ابن عون عن نافع عن ابن عمر : أن عمر أصاب  عدي عن

ر فيها قال : أرضا بخيبر فأتا النبي صلى هللا عليه وسلم ليستأم

فما  إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ماال قط أنفس عندي منه

 تأمر به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها قال :

 هب و الفتصدق بها عمر : أن ال تباع أصولها ال تباع و ال تو

سبيل  تورث فتصدق بها على الفقراء و القربى و الرقاب و في
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أكل هللا و ابن السبيل و الضعيف ال جناح على من وليها أن ي

 منها بالمعروف أو يطعم صديقا : غير متمول فيها

 ال ابن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل ماال قال ابنق

ثل ماالعون : و حدثني من قرأ الكتاب : غير متأ  

م ال أبو بكر و روى عبد هللا بن عمر العمري أن نافعا حدثهق

الم قال سمعت ابن عمر يقول : أول صدقة تصدق بها في اإلس

صدقة عمر بن الخطاب و أن عمر قال لرسول هللا صلى هللا 

ل عليه وسلم : إن لي ماال و أنا أريد أن أتصدق به فقال رسو

فكتب صله و سبل تمره قال :هللا صلى هللا عليه وسلم : حبس أ  

دثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني عبد هللا بن عمرح  

 
 

-------------------------------------  

 

[   118صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 و الدليل اب إباحة الحبس على من ال يحصون لكثرة العددب

كثرتهم على أن الحبس إذا كان على قوم ال يحصون عددا ل

د جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ض

رة قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم ال يحصون لكث

ا عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذ

وصية أوصى للمساكين و الفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن ال

أو  و بعض المساكينجائزة و لو أعطى وصية بعض الفقراء أ

 جميع المساكين و جميع الفقراء ال يحصون كثرة

 
 

ـ  حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا بشر - 2484
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دثنا يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني ح

معاذ بن معاذ عن ابن عون و قال الزعفراني : حدثنا إسحاق 

نا يزيد الزعفراني أيضا حدثبن يوسف حدثنا ابن عون و حدثنا 

 بن هارون أخبرنا ابن عون : فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر

قال الصنعاني : ابن السبيل و قال : غير متمول فيه و قال ف

 محمد : غير متأثل لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب

 
 

يل اب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين و في سبب

يل هللا ي الضيف من غير اشتراط حصة سبهللا و في الرقاب و ف

س و حصة الرقاب و حصة الضيف منها و إباحة اشتراط المحب

ل للقيم بها اآلكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكي

معلوم أو وزن معلوم و اشتراطه إطعام صديقه إن كان له من 

 غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها

 
 

ع م العجلي حدثنا يزيد بن زريحدثنا أحمد بن المقدا - 2485

 حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا

بتمامه بخيبر فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فذكر الحديث  

هب قال : فتصدق بها عمر أن ال يباع أصلها ال تباع و ال تو و

 و ال يورث للفقراء و األقوياء و الرقاب و في سبيل هللا و

 ابن السبيل ال جناح على من وليها أن يأكل منهاالضيف و 

 بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

 
 

-------------------------------------  

 

[   119صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ربى اب ذكر الدليل على أن قول تصدق بها على الفقراء و القب

 ثمرها مسبلة على منإنما أراد تصدق بأصلها حبسا و جعل 

 وصفهم من الفقراء و القربى و من ذكر معهم مع الدليل على

ذ أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إ

 لو كان الحبس ال يصح إال بأن يخرجه المحبس من يده لكان

دقة المصطفى صلى هللا عليه وسلم يأمر عمر لما أمر بهذه الص

ي النبي صلى هللا عليه وسلم قد أمر ـ فأن يخرجها من يده و 

ك خبر يزيد بن زريع ـ أن يمسك أصلها فقال : إن شئت أمس

ه أصلها و تصدق بها و لو كان الحبس ال يتم إال بأن يخجرج

المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى هللا عليه وسلم 

 الفاروق بإمساك أصلها
 
 

محمد بن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان  - 2486

بيد يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراودي عن ع

 هللا عن نافع عن ابن عمر : أن عمر استأمر النبي صلى هللا

ها فقال عليه وسلم في صدقته فقال : إحبس أصلها و سبل ثمرت

يل و عبد هللا : فحبسها عمر على السائل و المحروم و ابن السب

و  و المساكين و جعل منها يأكلفي سبيل هللا و في الرقاب 

 يؤكل غير مماثل ماال 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب إباحة حبس آبار المياهب  
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 بن حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد هللا - 2487

إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن 

ال : و قاألحنف بن قيس : فذكر حديثا طويال في قتل عثمان 

و  فإذا علي و الزبير و طلعة و سعد بن أبي وقاص و أنا كذلك

و أنا كذلك إذ جاء عثمان فقال : أنشدكم باهلل الذي ال إله إال ه

اع بئر أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من يبت

د ابتعتها رومة غفر هللا له فابتعتها بكذا و كذا و أتيته فقلت : ق

م : اجعلها سقاية للمسلمين و أخرها لك قالوا : اللهبكذا قال 

 نعم 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن لغيره   

 
 

-------------------------------------  

 

[   120صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الوصية بالحبس من الضياع و األرضينب  

 
 

دثهم عن حدثنا محمد بن عزيز األيلي أن سالمة ح - 2488

ه عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الرحمن بن هرمز أن

سلم سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و

ركت ما يقول : و الذي نفسي بيده ال تقسم ورثتي شيئا مما ت

اسا و تركناه صدقة و كانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عب

رض ن يقسمها بينهما حتى أعطالت فيها خصومتها فأبى عمر أ

ي ثم عنها عباس غلبه عليها علي ثم كانت على يد حسن بن عل
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سين بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين و حسن بن ح

 فكانا يتداوالنها ثم بيد زيد بن حسن و هي صدقة رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم حقا

 
 

شقر حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن األ - 2489

 حدثنا زهير عن أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية

 قالت : و هللا ما ترك رسول هللا عند موته دينارا و ال درهما و

 ال عبدا و ال أمة إال بغلته و سالحه و أرضا تركها صدقة

 
 

 لشارباب فضائل بناء السوق ألبناء السابلة و حفر األنهار لب

يرة العالء عن أبيه عن أبي هر مع الدليل على أن قوله في خبر

ناء و خبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة ب

ن كل المساجد و بناء البيوت للسابلة و حفر األنهار للشاربة أ

م ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اس

 الصدقة
 
 

-------------------------------------  

 

[   121صفحة  - 4مة    ] جزء صحيح ابن خزي   

 
 

ة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطي - 2490

زهري حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق ابن الهذيل أخبرنا ال

 حدثني أبو عبد هللا األغر عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم : إن مما يلحق المؤمن من عمله و 

 بعد موته علما علمه و نشره أو ولدا صالحا تركه أوحسناته 
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قة مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صد

 أخرجها من ماله في صحته و حياته تلحقه من بعد موته

ال أبو بكر كراه يعني : حفره ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن لغيره لشواهده   

 
 

بيلغنياء و الفقراء و ابن السباب حبس آبار المياه على األ و  

 
 

 حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل المالئي بالرملة - 2491

د هللا ـ حدثنا عمرو بن عثمان و عبد هللا بن جعفر قاال حدثنا عب

و هو عمرو عن زيد ـ و هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن 

م أبي عبد الرحمن السلمي قال : لما حضر عثمان أشرف عليه

ن ق داره ثم قال : أذكركم باهلل هل تعلمون أن رومة لم يكمن فو

ي و يشرب منها أحد إال بثمن فابتعتها من مالي فجعلتها للغن

 الفقير و ابن السبيل ؟ قالوا نعم 
 
 

ذ قال األعظمي : إسناده صحيح لغيره . . وفي السند سقط إ 

نة إسماعيل بن خليفة العبسي أبي إسرائيل المالئي مات س

بل والدة ابن خزيمة بدهرق 169  

 
 

اب إباحة شرب المحبس من ماء اآلبار التي حبسهاب  

 
 

بي حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أ - 2492

دت الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال : شه

من  الدار يوم أصيب عثمان و أشرف علينا فقال : يا أيها الناس

This file was downloaded from QuranicThought.com



ليه سالم هل تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عأنشدكم هللا و اإل

: من  وسلم قدم المدينة و ليس بها بئر مستعذب إال رومة فقال

ه منها يشتري رومة فيجعل ولوه فيها كدالء المسلمين بخير ل

الي في الجنة ؟ قالوا : اللهم نعم قال : فاشتريتها من خالص م

ء البحر و أنتم تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ما  

 
 

يى بن قال األلباني : إسناده صحيح لغيره رجاله ثقات غير يح 

أبي الحجاج وهو لين الحديث لكن تابعه هالل بن حق عن 

ن الجريري عن تمامة بن حزن القشيري به أخرجه عبد هللا اب

وإسناده حسن فإن هالال  75 - 74/  1أحمد في زوائد المسند 

بن حبانروى عنه جمع من الثقات ووثقه ا  

 
 

-------------------------------------  

 

[   122صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر - 2493

يد حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أس

ل األنصاري قال : أشرف عليه ـ يعني عثمان بن عفان ـ فقا

ذب باهلل هل علمتم إني اشتريت رومة من مالي يستعأنشدكم 

وا : منها و جعلت رشاي فيها كرشاي رجل من المسلمين ؟ فقال

حرنعم قال فعالم تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء الب  

 
 

س اب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبب

الصدقة جارية بعد موته ما دامت  
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ي علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل ـ يعنحدثنا  - 2494

ل ابن جعفر ـ حدثنا العالء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسو

ه إال هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مات اإلنسان إنقطع عمل

و لهمن ثالث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع  

 
 

دثنا ببغداد ح حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي - 2495

ني محمد ـ يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد ـ يع

زيد بن  أباه ـ حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن

ول هللا أسلم عن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبيه قال : سمعت رس

ثا : صلى هللا عليه وسلم يقول : خير ما يخلف المرء بعده ثال

ه دعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغولدا صالحا ي

 أجرها أو علم يعمل به بعده 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن لغيره   

 
 

-------------------------------------  

 

[   123صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب فضل سقي الماء إن صح الخبرب  

 
 

ن عاوية عن شعبة عحدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو م - 2496

ل هللا قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال : قلت : يا رسو

قة إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ فقال : نعم فقلت : أي الصد

 أفضل ؟ قال : إسقاء الماء
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 حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن - 2497

: يا  لتقتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال : ق

 رسول هللا أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء

 
 

ير اب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت و تكفب

 ذنوب الميت بها

 
 

نا حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدث - 2498

 العالء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رجال قال للنبي صلى هللا

نه و ترك ماال و لم يوص فهل يكفر ع عليه وسلم : إن أبي مات

 إن تصدقت عنه ؟ فقال : نعم 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

من  اب ذكر كتابة األجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنهب

 ماله

 
 

-------------------------------------  

 

[   124صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا محمد بن العالء بن كريب حدثنا أبو أسامة و - 2499

روة حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن ع

عن أبيه عن عائشة قالت : قال رجل : يا رسول هللا إن أمي 
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هل لها افتلنت نفسها و أبي أظنها لو تكلمت أوصيت بصدقة ف

 لم توصأجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم قال : أبو كريب : و 

 و إني ألظنها لو تكلمت لتصدقت

 
 

 اب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية و انتفاعب

 الميت في اآلخرة بها
 
 

 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن - 2500

ل بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبي

د : خرج سع سعد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال

ة بن عبادة مع النبي صلى هللا عليه وسلم في بعض مغازي

وصي فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها : أوصي فقالت : فيما أ

سعد  ؟ أنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم

ا ؟ ذكر له ذلك فقال : يا رسول هللا هل ينفعها إن أتصدق عنه

ذا و كذا صدقة عنها لحائط قد قال : نعم قال سعد : حائط ك

 سماه 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

م حدثنا عبد هللا بن إسحق الجوهري حدثنا أبو عاص - 2501

ة أخبرنا ابن جريح أخبرني يعلى ـ و هو ابن حكيم ـ أن عكرم

مولى ابن عباس أخبره قال : أنبأنا ابن عباس أن سعد بن 

و  رسول هللا إن أمي توفيت عبادة ـ أخا بني ساعدة ـ قال : يا

فإني  أنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت بشيء ؟ قال : نعم قال :

 أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها 
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قال األلباني : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات   

 
 

-------------------------------------  

 

[   125صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن اب - 5022

جريح عن يعلى عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجال : قال 

عها إن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن أمه توفيت أفينف

إن  تصدقت به عنها ؟ و قال أحمد بن منيع قال يا رسول هللا :

تانا أمي توفيت و قال : فإن لي مخرفا يعني بس  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح بما قبله   

 
 

لى و الدليل ع اب إيجاب الجنة بسقي الماء من ال يجد إال غباب

ي أن قوله : من قال ال إله إال هللا وجبت له الجنة من الجنس الذ

و  قد بينته في كتاب اإليمان أن هذا العلم من فضائل القول

 محيط أن االستقاء على األعمال ال أنه جميع اإليمان إذ العلم

بعيره الماء و سقيه من ال يجد الماء إال غبا ليس بجميع 

 اإليمان
 
 

ا حدثنا محمد بن عبد هللا بن المبارك المخرمي حدثن - 2503

ء وكيع عن األعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال : جا

 دلني رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا
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ل ل يدخلني الجنة ؟ قال : تقول : العدل و تعطي الفضعلى عم

ال قال يا رسول هللا : فإن لم أستطع ؟ قال : فهل لك من إبل ؟ ق

يت : نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك و سقاء فانظر إلى أهل ب

 ال يشربون الماء إال غبا فإنه ال يعطب بعيرك و ال ينخرق

 سقاؤك حتى تجب لك الجنة

ن : لست أقف على سماع أبي إسحق هذا الخبر مال أبو بكر ق

 كدير

آخر كتاب الزكاة ( )   

 
 

يعي قال األلباني : رجاله ثقات رجال البخاري وأبو اسحق السب 

السي صرح بالتحديث في رواية شعبة عنه كما في مسند الطي

ديرا وقد روىعنه قبل االختالط وإنما العلة اإلرسال فإن ك 1361

هالضبي لم تثبت صحبت  

 
 

-------------------------------------  

 

[   127صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي ـ المختصر من المختصر من المسند عن النب تاب المناسكك

ب صلى هللا عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا في أول كتا

 الطهارة
 
 

ل ج اب فرض الحج على من استطاع إليه سبيال قال هللا عز وب

 {و هلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال  }: 

 والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من اإلسالم
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أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 2504

الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن 

بن  كر محمدالفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو ب

ين إسحق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا حس

ى بن الحسن حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن يحي

 بن يعمر قال :

لنا : انطلقت أنا و حميد بن عبد الرحمن حاجين و معتمرين فق: 

قينا عبد لو أتينا رجال من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم فل

ند فقال : حدثني عمر قال : بينما نحن ذات يوم ع هللا بن عمر

الثياب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض

وضع  شديد سواد الشعر و ال نعرفه فدنا حتى وضع ركبتيه و

سالم يديه على فخذيه فقال : يا محمد أخبرني عن اإلسالم ما اإل

يم محمدا رسول هللا و تق؟ قال : أن تشهد أن ال إله إال هللا و أن 

الصالة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن 

 استطعت إليه سبيال قال : صدقت فذكر الحديث بطوله

ديث دثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا كهمس بهذا الحح

 نحوه 

 
 

انظر ما سبق   

 
 

-------------------------------------  

 

[   128صفحة  - 4] جزء  صحيح ابن خزيمة      

 
 

الالم  اب ذكر الدليل على أن إسم اإلسالم باسم المعرفة األلف وب
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لى على بعض شعب اإلسالم و الدليل على أن النبي ص قد يقع

أصل  هللا عليه وسلم إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن

م سالاإلسالم و أساسه إذ النبي صلى هللا عليه وسلم أعلم أن اإل

بني على هذه الخمس و ما بني من اإلسالم على هذه الخمس 

سوى هذه الخمس إذ البناء على األساس سوى األساس و قد 

رفة أوقع النبي صلى هللا عليه وسلم إسم اإلسالم بأسم المع

 باأللف و الالم على أجزاء اإلسالم التي هي سوى هذه الخمس

 التي أعلم في إجابته جبريل أنها اإلسالم
 
 

شر حدثنا أبو األشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا ب - 2505

ن بن المفضل حدثنا عاصم ـ و هو محمد بن زيد بن عبد هللا ب

عمر بن الخطاب ـ قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال : 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

 ن اإلسالم بني على خمس : شهادة أن ال إله إال هللا و إقامإ

 الصالة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان
 
 

ي صلى اب األمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبب

أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين هللا عليه وسلم  

 
 

ب حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غري - 2506

د هللا حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عب

 لمزني عن عبد هللا بن عمر قال : قال رسول هللا صلى هللاا

 عليه وسلم : استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هرم مرتين و

 يرفع في الثالث

ة إذ رفع ما ال أبو بكر قوله : و يرفع في الثالث يريد بعد الثالثق
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كن قد هدم محال ألن البيت إذا هدم ال يقع عليه إسم بيت إذا لم ي

  هناك بناء

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   129صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ج و اب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج ياجوب

لم قد ماجوج بعد مدة ال قبل خروجه إذ النبي صلى هللا عليه وس

بعد خروج يأجوج و مأجوجأعلم أنه يعتمر و يحج البيت   

 
 

حدثنا أبو قدامة و أبو موسى محمد بن المثنى قاال  - 2507

فة و حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة أبي حني

ا حدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني حدثنا أبو داود حدثن

عمران ـ و هو القطان ـ عن عبد هللا بن أبي عتبة عن أبي 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  سعيد الخدري :

ال ليحجن هذا البيت و ليعتمرن بعد خروج يأجوج و مأجوح و ق

أبو قدامة : بعد يأجوج و مأجوج و قال أبو موسى ليحجن 

 البيت
 
 

ء اب ذكر بيان فرض الحج و أن الفرض حجة واحدة على المرب

 ال أكثر منها
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 د هللا بن موسىحدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبي - 2508

ال : أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ق

 قد خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس فقال : إن هللا

سكت افترض عليكم الحج فقال رجل : أكل عام يا رسول هللا ؟ ف

ت ما عنه حتى أعادها ثالثا فقال : لو قلت نعم لوجبت و لو وجب

لكم ل : ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبقمتم بها و قا

ء فأتوا بكثرة سؤالهم و اختالفهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشي

 }زلت ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه قال : فأن

{ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم   

 
 

-------------------------------------  

 

[   130صفحة  - 4] جزء     صحيح ابن خزيمة   

 
 

اب إباحة إعطاء اإلمام إبل الصدقة من يحج عليهاب  

 
 

ي قال أبو بكر : خبر أبي الس الخزاعي قد أمليته ف - 2509

 كتاب الزكاة

 
 

اب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل هللاب  

 
 

قال أبو بكر : خبر أم معقل قد أمليته في كتاب  - 2510

ت أيضاالصدقا  

 
 

اب فضل الحج إذ الحاج من وفد هللا عز و جلب  
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ذ بن حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي و إبراهيم بن منق - 2511

ال عبد هللا الخوالني قاال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه ق

أبا  سمعت سهيل بن أبي صالح يقول سمعت أبي يقول سمعت

 ثالثة ه وسلم : وفد هللاهريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا علي

 : الغازي و الحاج و المعتمر 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

قد  اب األمر بالمتابعة بين الحج و العمرة و البيان أن الفعلب

أهل  الفعل ال أن الفعل يفعل فعال كما ادعى بعض يضاف إلى

 الجهل
 
 

ال و حدثنا عبد هللا بن سعيد األشج حدثنا أبو خالد ق - 2512

ال : أخبرنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد هللا ق

العمرة  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : تابعوا بين الحج و

ديد و فإنهما تنفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الح

 الذهب و الفضة و ليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   131صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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دثنيه حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان قال ح - 2513

نة عن سمى و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا ابن عيي

عبيد  سمى و حدثنا علي بن المنذر حدثنا عبد هللا بن نمير عن

د هللا  عن سمى أبي حنيفة و حدثنا علي بن منذر حدثنا عبهللا

ه عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا علي

وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج 

 المبرور ليس له جزاء إال الجنة
 
 

ير اب فضل الحج الذي ال رفث فيه و ال فسوق فيه و تكفب

طايا بهالذنوب و الخ  

 
 

ن حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل ب - 2514

دثنا عياض و حدثنا يعقوب الدورقي و يوسف بن موسى قاال ح

جرير كالهما عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة : عن 

لم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من حج فلم يرفث و

 يفسق رجع كأنما ولدته أمه

 
 

اياالبيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب و الخطاب ذكر ب  

 
 

ة بن حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم أخبرنا حيو - 2515

 شريح أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة قال :

ال و حضرنا عمرو بن العاص و هو في سياقة الموت فبكى طوي

هللا عليه  صلى قال : فلما جعل هللا اإلسالم في قلبي أتيت النبي

ط يده وسلم فقلت : يا رسول هللا أبسط يمينك ألبايعك فبس

ال فقبضت يدي فقال : مالك يا عمرو ؟ قال : أردت أن أشترط ق
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 : تشترط ماذا ؟ قال : أن يغفر لي قال : أما علمت يا عمرو أن

 اإلسالم يهدم ما كان قلبه و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها و أن

ان قبلهالحج يهدم ما ك  

 
 

-------------------------------------  

 

[   132صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

د اب استحباب دعاء الحاج إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قب

استغفروا له استغفر لهم و لمن  

 
 

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد  - 2516

 صور عن أبي حازم عن أبيحسين بن محمد عن شريك عن من

فر هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اللهم أغ

 للحجاج و لمن استغفر له الحاج 
 
 

القويقال األلباني : إسناده ضعيف شريك بن عبد هللا ليس ب   

 
 

ل النبي اب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعب

خرج في هللا عليه وسلم قلما ي صلى هللا عليه وسلم إذ كان صلى

 سفر إال يوم الخميس

 
 

ني حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبر - 2517

 يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك

ه عن أبيه أنه كان يقول : قلما كان رسول هللا صلى هللا علي
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 وسلم يخرج في سفر الجهاد و غيره إال يوم الخميس

 
 

ليه وسلم اب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي صلى هللا عب

لبعض متصوفة أهل زماننا و مخالفة  

 
 

ني حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبر - 2518

 يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة :

ـ بي بكر فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ يعني إلى بيت أ

فإنه قد  فاستأذن فأذن له فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

سول أذن لي في الخروج قال أبو بكر : الصحابة بأبي أنت يا ر

:  هللا ؟ قال النبي صلى هللا عليه وسلم : نعم قالت عائشة

 فجهزتها أحث الجهاز فصنعت لهما سفرة في جراب فقطعت

ذلك أوكت به الجراب فبأسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها ف

 كانت تسمى ذات النطاق

 
 

-------------------------------------  

 

[   133صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم و غير زوجها ب

ل من بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أق

ير باح سفر المرأة مع غير محرم و غذلك التأقيت من السفر م

 زوجها إذا كان سفرها أقل من ثالث

 
 

لم حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية و حدثنا س - 2519
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د األشج أيضا حدثنا وكيع أبي حنيفة وحدثنا عبد هللا بن سعي

سروق حدثنا ابن نمير أبي حنيفة و حدثنا علي بن سعيد عن م

مش و ابن أبي زائدة ـ كلهم عن األع الكندي حدثنا يحيى ـ يعني

م : ال قال أبو معاوية : قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

أيام  يحل ال مرأة تؤمن باهلل و اليوم اآلخر تسافر سفرا ثالثة

فصاعدا إال و معها ذو محرم : أبوها أو ابنها أو أخوها أو 

في  زوجها أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية و

دا غير حديث اآلخرين : ال تسافر المرأة سفرا ثالثة أيام فصاع

 أن في حديث ابن أبي زائدة يكون ثالثة أيام
 
 

ل حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن األعمش مث - 2520

:  حديث أبي زائدة حدثنا األشج حدثنا أبو خالد حدثنا األعمش

 فذكر الحديث نحوه

 
 

هللا بن  يحيى بن سعيد حدثنا عبيد حدثنا بندار حدثنا - 2521

ليه عمر أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول هللا صلى هللا ع

 وسلم نهى أن تسافر المرأة ثالثا إال و معها ذو محرم

لكبير ال أبو بكر : قد خرجت هذه اللفظة في األخبار في كتاب اق

 و خبر ابن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر فيه الزوج و

سعيد متقصى ذكر ذوات المحارم و الزوج جميعاخبر أبي   

 
 

اب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها و غير ذي ب

يه و الدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى هللا عل رحمها

ن وسلم لم يبح بزجره عن سفرها ثالثا لها أن تسافر أقل م

 ثالث مع غير زوجها و غير ذي رحمها بذكر لفظة في توقيت
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ومين إباحة اليومين لم يرد النبي صلى هللا عليه وسلم بتوقيته ي

 ما هو أقل منها

 
 

-------------------------------------  

 

[   134صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك حدث - 2522

ن عن قزعة ب صدقة ـ يعني ابن خالد ـ عن يزيد بن أبي مريم

لى يحيى عن عبد هللا بن عمرو بن العاص : عن رسول هللا ص

و هللا عليه وسلم قال : ال تسافر المرأة يومين إال مع زوجها أ

 ذي محرم 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات   

 
 

اب الزجر عن سفر المرأة يوما و ليلة إال مع ذي محرم و ب

ه إياها ى هللا عليه وسلم لم يبح بزجرالدليل على أن النبي صل

 عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين إذ قد زجرها صلى

 هللا عليه وسلم أن تسافر يوما و ليلة إال مع ذي محرم

 
 

ا بشر حدثنا علي بن مسلم و يحين بن حكيم قاال حدثن - 2523

بي بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أ

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يحل ال هريرة :

ذي  مرأة تؤمن باهلل و اليوم اآلخر أن تسافر يوما و ليلة إال مع

 محرم
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ال أبو بكر : لم يقل ـ علمي ـ أحد من أصحاب مالك في هذا ق

 الخبر :

ن ن أبيه خال بشر بن عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عع

 أبي هريرة
 
 

قال  يونس بن عبد األعلى و عيسى بن إبراهيم حدثنا - 2524

عن  عيسى : حدثنا و قال يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك

 سعيد عن أبي هريرة

ة ال أبو بكر في الخبر : هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرق

د عن رواه الليث بن سعد و ابن عجالن و ابن أبي ذئب عن سعي

الكبيرأبيه عن أبي هريرة قد خرجته في كتاب   

 
 

-------------------------------------  

 

[   135صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بح اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يب

ي بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما و ليلة السفر الذ

لة ر ليهو أقل منه إذ قد زجر صلى هللا عليه وسلم أيضا أن تساف

واحدة مع غير ذي محرم اللهم إال أن يكون هذا من الجنس 

ريد الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما ت

لناس آيتك أن ال تكلم ا }بليلته تريد بيومها قال هللا عز و جل 

يال آيتك أن ال تكلم الناس ثالث ل }و قال  {ثالثة أيام إال رمزا 

ه أراد راد ثالثة أيام بلياليها و صح أنفبان و ثبت أنه أ {سويا 

 ثالث ليال بأيامهن
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 حدثنا بندار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب - 2525

عن ابن عجالن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 

فر هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تسا

 امرأة مسيرة ليلة إال مع ذي محرم

يربكر : و قد استقصيت هذه األخبار في كتاب الكبال أبو ق  

 
 

اب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع ذي غير محرم و الدليل ب

فر على أن النبي صلى هللا عليه وسلم أراد بزجره إياها عن س

 يوم و ليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم و ليلة

 
 

 ن وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سفيا - 2526

ن حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد ب

ليه أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا ع

ف وسلم : ال تسافر امرأة بريدا إال و معها ذو محرم و قال يوس

 : إال و معها ذو محرم

ال أبو بكر : البريد إثنا عشر ميال بالهاشمي ق  

 
 

اده صحيحقال األعظمي : إسن   

 
 

-------------------------------------  

 

[   136صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن اب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى هللا عليه وسلم عب

زجر تحريم ال زجر تأديب سفرها بال محرم  
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حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني و أحمد بن  - 2527

ن ا بشر ـ و هو بن المفضل ـ حدثنا سهيل عالمقدام قاال حدثن

سلم : أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و

 ال يحل المرأة تسافر ثالثا إال و معها ذو محرم عليها

 
 

 اب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مواله إذا كان العبد أوب

 أو المولىيوثق بدينه و أمانته و إن لم يكن العبد  المولى

لى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي ص

هللا عليه وسلم و ال أخال ألن هللا عز و جل أخبر أنهن أمهات 

ي المؤمنين فجايز أن يكون العبد و األحرار محرما ألزواج النب

 صلى هللا عليه وسلم فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن

عليه  نت ميمونة زوجة النبي صلى هللاميمونة أم أبي رافع إذ كا

 وسلم

 
 

ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني  - 2528

عمرو ـ و هو ابن الحارث ـ عن بكير ـ و هو ابن عبد هللا بن 

:  األشج ـ أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال

:  مكنت مع بعث مرة فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسل

فقال  إذهب فآتني بميمونة فقلت : يا نبي هللا إني في البعث

ت : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ألست تحب ما أحب ؟ قل

ئته بها بلى يا رسول هللا قال : إذهب فآتني بها قال : فذهبت فج  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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-------------------------------------  

 

[   137صفحة  - 4زيمة    ] جزء صحيح ابن خ   

 
 

اب ذكر خروج المرأة ألداء فرض الحج بغير محرم و أمر ب

باللحاق بها للحج بها الحاكم زوجها  

 
 

 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا سفيان عن - 2529

عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن أبي معبد عن ابن عباس قال : 

جل طب : أال ال يخلون رسمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يخ

بامرأة و معها ذو محرم فقام رجل فقال : يا رسول هللا إني 

اكتتبت في غزوة كذا و كذا و انطلقت امرأتي حاجة قال : 

 انطلق فحج مع امرأتك
 
 

ا ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أب - 2530

لى معبد يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول هللا ص

يث هللا عليه وسلم و هو على المنبر يخطب يقول : فذكر الحد

 نحوه و قال : فاذهب فحج بامرأتك

 
 

اب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفرب  

 
 

سلم ـ ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن م - 2531

ءه ثنا حنظلة أنه سمع القاسم يقول : كنت عند ابن عمر فجا

كما  سفرا فقال عبد هللا : انتظر حتى أودعكرجل فقال : أردت 

دينك و  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يودعنا استودع هللا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 أمانتك و خواتيم عملك 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب دعاء المرء ألخيه المسلم عند إرادة السفرب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   138صفحة  - 4] جزء  صحيح ابن خزيمة      

 
 

ا سيار ثنا عبد هللا بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثن - 2532

 بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : جاء

 إني رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا

: و  أريد سفرا فزودني قال : زودك هللا التقوى قال : زدني قال

ث ما ذنبك قال : زدني بأبي أنت و أمي قال : و يسر لك حيغفر 

 كنت 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب الدعاء عند الخروج إلى السفرب  

 
 

ن حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد ـ يعني اب - 2533

زيد ـ عن عاصم ـ و هو بن سليمان األحول ـ عن عبد هللا بن 

ال : هللا عليه وسلم إذا سافر ق سرجس قال : كان النبي صلى

حبنا اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في األهل اللهم اص
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 في سفرنا و اخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء

السفر و كآبة المنقلب و من الحور بعد الكور و من دعوة 

 المظلوم و من سوء المنظر في األهل و المال

ا حماد عن عاصم بمثلهنا أحمد بن مقدار ثنث  

حمد بن مقدام ثنا حماد عن عاصم بمثلهأ  

م ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد ـ يعني ابن عباد ـ عن عاص و

ل بمثله و زادا : قيل لعاصم : ما الحور ؟ قال : أما سمعته يقو

 حار بعدما كان

 
 

ي اب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشب

على رفقائه الو لم يكن عيا  

 
 

ثنا  ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل بن جعفر - 2534

 جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا

حج فقيل عليه وسلم أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بال

شر : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاج فقدم المدينة ب

لم فذكر برسول هللا صلى هللا عليه وس كثير كلهم يحب أن يأتم

لم بعض الحديث و قال ثم خرج رسول هللا صلى هللا عليه وس

ان و يعني من مسجد ذي الحليفة ـ فركب و معه بشر كثير ركب

 مشاة ثم ذكر الحديث

 
 

-------------------------------------  

 

[   139صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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اب ربط األوساط باألزر و سرعة المشي إذا كان اب استحبب

 المرء ماشيا
 
 

حين ثنا إسماعيل بن حفص بن عمرو بن ميمون ثنا ي - 2535

بن اليمان عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي 

ليه الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال : حج النبي صلى هللا ع

: اربطوا  وسلم و أصحابه مشاة من المدينة إلى مكة و قال

 أوساطكم بأزركم و مشى خلط الهرولة 
 
 

قال األعظمي : إسناده منكر حمران بن أعين ضعيف وقد  

 خالف الثقات

ال األلباني : وابن اليمان ضعيف أيضا وهو مخرج في ق

2734الضعيفة   

 
 

يخف اب استحباب النسل في المشي عند اإلعياء من المشي لب

األعياء عنه الناسل و يذهب بعض  

 
 

ثنا  ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد - 2536

 جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا

اة من صلى هللا عليه وسلم خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المش

لى أصحابه و صفوا له و قالوا نتعرض لدعوات رسول هللا ص

قة فقال ا السفر و طالت الشهللا عليه وسلم فقالوا : اشتد علين

الوهاب  لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : استعينوا قال عبد

ه ـ أظنه ـ قال : بالنسل فإنه يقطع عنكم األرض و تخفون ل

 ففعلنا ذلك و خفنا له و ذهب ما كنا نجده
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-------------------------------------  

 

[   140صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا حدثنا إسحق بن منصور ثنا روح بن عبادة أخبرن - 2537

كا ابن جريح أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : ش

م و ناس إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المشي فدعا به

 قال : عليكم بالنسالن فنسلنا فوجدناه أخف علينا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

مصاحبة األربعة في السفر اب استحبابب  

 
 

و  ثنا محمد بن خلف العسقالني و إبراهيم بن مرزوق - 2538

ال عمي إسماعيل بن خزيمة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي ق

ن سمعت ويونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد هللا ب

ه عبد هللا عن ابن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا علي

ر ابة أربعة و خير السرايا أربعمائة و خيوسلم : خير الصح

 الجيوش أربعة ألف و لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

احبهاب حسن الصحابة في السفر إذ خير األصحاب خيرهم لصب  
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 ثنا الحسن بن الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا - 2539

بلى بي عبد الرحمن الححيوة بن شريح حدثني شرحبيل عن أ

ال : عن عبد هللا بن عمرو : عن النبي صلى هللا عليه وسلم ق

هللا  خير األصحاب عند هللا خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند

 خيرهم لجاره 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

يان أن اب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم و البب

ا للقرآنأكثرهم جمع أحقهم بذلك  

 
 

وسى ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الفضل بن م - 2540

ى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مول

يه أبي أحمد عن أبي هريرة قال : بعث رسول هللا صلى هللا عل

لم وسلم بعثا و هم نفر فدعاهم رسول هللا صلى هللا عليه وس

ستقرأهم كذلك حتى مر على فقال : ماذا معك من القرآن ؟ فا

رجل منهم هو من أحدثهم سنا قال : ماذا معك يا فالن ؟ قال : 

 معي كذا و كذا و سورة البقرة قال : اذهب فأنت أميرهم 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

-------------------------------------  

 

[   141صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا القاسم بن مالك حد - 2541

المزني عن األعمش عن زيد بن وهب قال : قال عمر : إذا كان 

 نفر ثالث فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح موقوف رجاله ثقات   

 
 

رادة الدواب عند إاب التكبير و التسبيح و الدعاء عند ركوب ب

مسافرا المرء الخروج  

 
 

جاج ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا ح - 2542

زدي بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا األ

لم أخبره : أن ابن عمر علمهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

ال : ثم قكان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثالثا 

ا سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربن

من  لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر و التقوى و

هم العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا و أطوعنا بعده الل

وذ من أنت الصاحب في السفر و الخليفة في األهل اللهم إني أع

مال لمنقلب و سوء المنظر في األهل و الوعثاء السفر و كآبة ا

ا فإذا رجع قالهن و زاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربن

 حامدون

و الزبير دثنا الزعفراني ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريح ثنا أبح

أن علي بن عبد هللا األزدي أخبره أن ابن عمر علمه فذكره 

 نحوه 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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اب األمر بتسمية هللا عز و جل عند الركوب و إباحة الحمل ب

المسير قدر طاقتها على اإلبل في  

 
 

 ثنا الحسن الزعفراني و إسحاق بن وهب الواسطي و - 2543

وا : محمد العذري قال عبد هللا بن الحكم بن أبي زياد و رجاء بن

حمد حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن إسحاق عن م

عى بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي الس الخزا

بل قال : حملنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إبل من إ

نا هذه الصدقة خفاف للحج فقلنا : يا رسول هللا ما نرى أن تحمل

 ن بعير إال و على ذروته شيطان فاذكروا هللا إذافقال : ما م

 ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها ألنفسكم فإنما يحمل هللا 

 
 

ي قال األلباني : إسناده حسن صرح ابن اسحق بالتحديث ف 

 رواية ألحمد

 
 

اب الزجر عن آتخاذ الدواب كراسي بوقفها و المرء راكبها ب

ال نازل عنها غير سائر عليها و  

 
 

ابن  ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم ـ يعني - 2544
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ثنا علي ـ ثنا ليث ـ و هو بن سعد ـ و ثنا الزعفراني أيضا حد

ن أنس شبابة أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ ب

 عليه عن أبيه في خبر شبابة و كان من أصحاب النبي صلى هللا

لم نبي صلى هللا عليه وسو سلم و في حديثهما جميعا : أن ال

قال : اركبوا هذه الدواب سالمة و ابتدعوها سالمة و ال 

 تتخذوها كراسي 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب استحباب اإلحسان إلى الدواب المركوبة في العلف و ب

ها إجاعتها و إعطاشها و ركوبها و السير علي السقي و كراهية

 جياعا عطاشا

 
 

-------------------------------------  
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لحذاء حدثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا مسكين ا - 2545

ثنا محمد ين المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة 

يه السلولي ثنا سهل بن حنظلة : أن رسول هللا صلى هللا عل

ي هذه ه فقال : اتقوا هللا فوسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطن

 البهائم المعجمة اركبوها صالحة و كلوها صالحة 
 
 

23قال األلباني : إسناده صحيح فانظر الصحيحة    
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ضاء اب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقب

صر ذكر اسم هللا عليها عند الركوب بذكر خبر مخت الحوائج إذا

 غير متقصى

 
 

باب عبدة بن عبد هللا الخزاعي أخبرنا زيد بن الح ثنا - 2546

عن أسامة حدثني محمد بن حمزة بن عمرو األسلمي عن أبيه 

عير قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فوق ظهر كل ب

اجةشيطان فإذا ركبتمهن فاذكروا اسم هللا و ال تقصروا عن ح  

ا موسى ثن حدثنا رجاء بن محمد العذري ثنا عبيد هللا بن و

أسامة عن محمد بن حمزة بن عمر و األسلمي قال : سمعت 

 أبي بمثله مرفوعا 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

ال األلباني : صحيح لغيرهق  

 
 

الحمل  اب الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أباحب

ز على الدواب المركوبة و أن ال تقصر على طلب حاجة إذ هللا ع

راقبه و رحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب و جل ي

 ليقضي الراكب حاجته
 
 

 ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني - 2547

 ابن أبي الزناد عن أبيه عن األعرج عن أبي هريرة رضي هللا

إن  عنه قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :

ل ن بالركوب و إنما يحمعلى ذروة كل بعير شيطان فامتهنوه

 هللا
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لى ال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه داللة عق

السير  أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أباح الحمل عليها في

 طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل

ي عليها ألنه قال : اركبوها سالمة و ابتدعوها سالمة و كذلك ف

خبر سهل : اركبوها صالحة و كلوها صالحة فإذا كان األغلب 

 من الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم

اشترط  يكن لراكبها الحمل عليها النبي صلى هللا عليه وسلم قد

ة أن تركب سالمة و يشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالم

أعلم أي ركوبا تسلم منه و ال تعطب و هللا   

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح لغيره   

 
 

-------------------------------------  
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باح أن اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أب

ر ال يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائ

نت األرض مخصبة و األمر بإمكان الركاب عن المنازل إذا كا

الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع 

 الحسن من جابر
 
 

ر ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهي - 2548

ابر ـ يعني ابن محمد ـ قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا ج

 يه وسلم إذابن عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عل
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اوزوا سافرتم في الخصب فامكنوا الركاب من أسنانها و ال تتج

إن المنازل و إذا سافرتم في الجذب فانجوا و عليكم بالدلجة ف

الة و األرض تطوى بالليل و إذا تغولتكم الغيالن فبادروا بالص

ى إياكم و المعرس على جواد الطريق و الصالة عليها فإنها مأو

و قضاء الحاجة عليها فإنها المالعن الحيات و السباع   

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

-------------------------------------  
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ام ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بن يمان ثنا هش - 2549

لم سعن الحسن عن جابر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و

و  : إذا كانت األرض مخصبة فامكنوا الركاب و عليكم بالمنازل

رض إذا كانت مجدبة فاستنجوا عليها و عليكم بالدلجة فإن األ

تطوى الليل و إياكم و قوارع الطريق فإنه مأوى الحيات و 

 السباع و إذا رأيتم الغيالن فأذنوا

أن  معت محمد بن يحيى يقول : كان علي بن عبد هللا ينكرس

 يكون الحسن سمع من جابر 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

حه ال األلباني : علته االنقطاع بين الحسن وجابر وتصريق

ر بن بالسماع كما في الرواية السابقة مما ال يحتج به ألن زهي

لم محمد فيه ضعف من قبل حفظه ال سيما وقد خالفه غيره ف
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إن كانت ظاهرة يذكر السماع فيه كما في هذه الرواية وهي و

بن  الضعف من أجل ابن يمان فقد تابعه محمد بن سلمة ويزيد

هارون ثنا هاشم رواه أحمد . . ثم إن في متنه نكارة ولذلك 

1140خرجته في الضعيفة   

 
 

نبي اب صفة السير في الخصب و الجدب و الدليل على أن الب

ي صلى هللا عليه وسلم إنما أمر بسرعة السير في الجدب ك

نقي  الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب يقطع

 عظامها من الهزل و العجف

 
 

بن  ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز ـ يعني - 2550

 محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي هللا

م في عنه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا سافرت

وا بل حقها و إذا سافرتم في السنة فابدرالخصب فأعطوا اإل

و  بنقيها و إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب

 مأوى الهوام بالليل

 
 

اب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه و فيه ما دل على أن ب

الوجه مباح الضرب على غير  

 
 

-------------------------------------  

 

[   146صفحة  - 4زء صحيح ابن خزيمة    ] ج   

 
 

عني ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا محمد ـ ي - 2551
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ر أنه ابن بكر البرساني ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبي

ه وسلم سمع جابر بن عبد هللا يقول : نهى النبي صلى هللا علي

 عن الوسم في الوجه و عن الضرب في الوجه

اعه النبي في قصة البعير الذي ابت ال أبو بكر : في أخبار جابرق

لى هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أعيا جملي فنخسه النبي ص

لى عليه وسلم بقضيب أو ضربه داللة على أن ضرب الدواب ع

 غير الوجه مباح خرجت تلك األخبار في كتاب البيوع

 
 

اب الزجر عن ركوب الجاللة من الدواب المركوبةب  

 
 

ـ  مرزوق ثنا أسد ـ يعني ابن موسى حدثنا نصر بن - 2552

ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن 

سقا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن الشرب من في ال

 و عن ركوب الجاللة و المجثمة

ال أبو بكر : يريد و نهى عن المجثمة و المجثمة هي ق

كتاب  يته فيالمصبورة التي تربط فترمي حتى تقتل قد أمل

م أنه األطعمة أو كتاب الجهاد و أخبار النبي صلى هللا عليه وسل

 نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

جرس اب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الب

تصحبها إذ المالئكة ال  

 
 

ه ن أبيثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل ع - 2553
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عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى هللا عليه وسلم : إن 

 المالئكة ال تصحب رفقة فيها جرس أو فيها كلب
 
 

-------------------------------------  
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س إذ اب ذكر الدليل على أن المالئكة ال تصحب رفقة فيها جرب

الشيطان الجرس مزمار  

 
 

ـ و هو  ثنا الربيع بن سليمان ثنا وهب حدثني سليمان - 2554

 ابن بالل ـ حدثني العالء عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي

 صلى هللا عليه وسلم قال : الجرس مزمار الشيطان

 
 

 اب استحباب الدلجة بالليل إذ هللا عز و جل يطوي األرضب

فرالسير بالليل أقطع للس بالليل فيكون  

 
 

ث عن ثنا محمد بن أسلم ثنا قبيصة بن عقبة ثنا اللي - 2555

عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا 

الليلصلى هللا عليه وسلم : عليكم بالدلجة فإن األرض تطوى ب  

يزيد  نا حميد بن الربيع الخزاز و أبو بشر قاال ثنا رويم بنث

  المقرىء عن الليث بن سعد بمثله

 
 

682قال األلباني : إسناده صحيح وهو في الصحيحة    
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اب الزجر عن التعريس على جواد الطريقب  

 
 

حمد حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن م - 2556

 الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول هللا

ا فإنه صلى هللا عليه وسلم قال : إذا عرستم فاجتنبوا الطريق

 طريق الدواب و مأوى الهوام بالليل

 
 

ه و ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل : بمثل - 2557

ام قال : إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهو

 بالليل

 
 

-------------------------------------  
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رساب صفة النوم في العب  

 
 

لمة ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن س - 2558

عن حميد عن بكر بن عبد هللا بن رباح عن أبي قتادة : أن 

لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان عرس بليل اضطجع ع

ع يمينه و إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا و وض

 رأسه على كفيه 

 
 

حيحقال األعظمي : إسناده ص   

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



اب كراهية سير أول الليلب  

 
 

ق ثنا يوسف بن موسى : ثنا جرير عن محمد بن إسح - 2559

عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عطاء بن يسار عن 

لم : جابر بن عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

ما  أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل إن هللا يبث في ليلة من خلقه

 شاء 

 
 

ن قال األلباني : حديث صحيح وإسناده حسن لوال عنعنة اب 

1518اسحق لكن له طرق أخرى ولذا خرجته في الصحيحة   

 
 

يهاب ذكر توقيت أول الليل الذي كره اإلنتشار و الخروج فب  

 
 

ة ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن فطر بن خليف - 2560

لى ول هللا صعن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا قال : قال رس

هللا عليه وسلم : و كفوا مواشيكم و أهليكم من عند غروب 

 الشمس إلى أن تذهب ـ قال لنا يوسف ـ فحوة العشاء

ال أبو بكر و هذا ـ علمي ـ تصحيف إنما هو فحوة العشاء ق

 اشتد الظالم هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر : فجوة 
 
 

ن لوال عنعنة ابقال األلباني : حديث صحيح وإسناده قوي  

905الزبير ... . . وهو في الصحيحة   

 
 

-------------------------------------  
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بيح عند اب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف و التسب

 الهبوط
 
 

ن ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن أسامة ب - 2561

ن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى يزيد ع

 أوصني النبي صلى هللا عليه وسلم يريد سفرا فقال يا رسو هللا

ضى قال : أوصيك بتقوى هللا و التكبير على كل شرف فلما م

 قال : اللهم أزو له األرض و هون عليه السفر 

 
 

1730قال األلباني : إسناده حسن وهو في الصحيحة    

 
 

ن عبد ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حصين ب - 2562

كنا  الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد هللا قال :

 إذا صعدنا كبرنا و إذا هبطنا سبحنا
 
 

ف في اب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرب

 األسفار
 
 

و أب ثنا محمد بن بشار ثنا مرحوم بن عبد العزيز ثنا - 2563

ي نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى األشعر

ما قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزاة فل

م فقال أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواته

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن ربكم ليس بأصم و ال
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 غائب هو بينكم و بين رأس رواحلكم

 
 

فضل الصالة عند تعريس الناس بالليلاب ب  

 
 

-------------------------------------  
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ي ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن منصور عن ربع - 2564

 بن خراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر : عن النبي

غضهم هللا هم هللا و ثالثة يبصلى هللا عليه وسلم قال : ثالثة يحب

م أحب أما الذين يحبهم هللا فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النو

ني و إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملق

 يتلوا آياتي فذكر الحديث 

 
 

 قال األلباني : إسناده ضعيف وإن صححه بعضهم زيد بن 

 ظبيان ما روى عنه غير ربعي

 
 

لدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولهااب اب  

 
 

 ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني - 2565

حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي 

ى هللا مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي صل

 ريةعليه وسلم حدثه : أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم ير ق

 يريد دخولها إال قال حين يراها : اللهم رب السموات السبع و
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ما أظللن و رب األرضيين و ما أقللن و رب الشياطين و ما 

و  أضللن و رب الرياح و ما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية

 خير أهلها و نعوذ بك من شرها و شر أهلها و شر ما فيها 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن لغيره   

 
 

اب استعاذة عند نزول المنازلب  

 
 

 ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أخبرنا أبي و - 2566

ارث بن شعيب قاال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الح

عيد يعقوب أن يعقوب بن عبد هللا حدثه أنه سمع بسر بن س

حكيم  يقول سمعت سعد بن أبي و قاص يقول سمعت خولة بنت

قول : ل : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يالسلمية تقو

من نزل منزال ثم قال : أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما 

 خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك

 
 

-------------------------------------  
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رني ى أخبرنا ابن وهب أخبثنا به يونس بن عبد األعل - 2567

وب عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب و الحارث بن يعق

 بن عبد هللا بن األشج بهذا اإلسناد : بمثله

 
 

اب توديع المنازل بالصالةب  
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بن  ثنا محمد بن أبي صفون الثقفي ثنا عبد السالم - 2568

ن عهاشم ثنا عثمان بن سعد الكاتب ـ و كان له مروءة و عقل ـ 

زل أنس بن مالك قال : كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال ين

 منزال إال ودعه بركعتين 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

اب النهي عن سير الوحدة بالليلب  

 
 

ابن  ثنا أبو األشعث أحمد بن المقدام ثنا بشر ـ يعني - 2569

ن بالمفضل ـ ثنا عاصم ـ و هو ابن محمد بن زيد بن عبد هللا 

عمر بن الخطاب ـ قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر : قال 

ا أعلم النبي صلى هللا عليه وسلم : لو يعلم الناس من الوحدة م

 لم يسر الراكب بليل وحده أبدا

ه بهذاحدثنا الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا عاصم عن أبي و  

 
 

من  اب النهي عن سير االثنين و الدليل على أن ما دون الثالثب

أعلم أن  فهم عصاة إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد المسافرين

قوله  الواحد شيطان و اإلثنان شيطانان و يشبه أن يكون معنى

ن شيطان أو عاصي كقوله شياطين أو عاصي كقوله شياطي

 األنس و الجن و معناه عصاة الجن و اإلنس
 
 

-------------------------------------  
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ـ و  حدثنا بندار و عبد هللا بن هاشم قاال حدثنا يحيى - 2570

 هو ابن سعيد ـ عن ابن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه

 عن جده قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الواحد

 شيطان و اإلثنان شيطانان و الثالثة ركب

ابن عجالن ال بندار قال : ثنا ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب دعاء المسافر عند الصباحب  

 
 

 ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب قال حدثني - 2571

ثنا  أيضا ـ يعني سليمان بن بالل ـ عن سهيل بن أبي صالح و

دثنا محمد بن يحيى ثنا أبو معصب أحمد بن أبي بكر الزهري ح

د عن عبد هللا بن عامر و حدثنا محمعبد العزيز بن أبي حازم 

ن بن يحيى أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن عبد هللا ب

 عامر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال :

دا له كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان في سفر فب

لينا الفجر قال : سمع سامع بحمد هللا و نعمته و حسن بالئه ع

لك ثالث احبنا فأفضل علينا سترا باهلل من النار يقول ذربنا ص

 مرات يرفع به صوته

ي ذا حديث أبي ضمرة و لم يقل في حديث سليمان و ابن أبه

ئه حازم : و نعمته و قال في حديث ابن أبي حازم : و حسن بال

 يقول ذلك ثالث مرات
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اب و ال أبو بكر عبد هللا بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتق

بي نما خرجت هذا الخبر عن سليمان بن بالل و عن سهيل بن أإ

 صالح فكتب هذا إلى جنبه 

 
 

هي قال األلباني : إسناده صحيح من طريق سليمان بن بالل و 

 طريق الحاكم

 
 

اب صفة الدعاء بالليل في األسفارب  

 
 

ن ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان ب - 2572

لوليد د الحضرمي أنه سمع الزبير بن اعمرو عن شريح بن عبي

 يحدث عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال :

ه كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ غزا أو سافر فأدرك

ر الليل قال : يا أرض ربي و ربك هللا أعوذ باهلل من شرك و ش

ر ما فيك و شر ما خلق فيك و شر ما دب عليك أعوذ باهلل من ش

كل أسد و أسود و حية و عقرب و من ساكني البلد و من شر 

 والد و ما و لد 

 
 

ما قال األلباني : إسناده ضعيف الزبير بن الوليد مجهول ك 

 أفاده الذهبي
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وقاب تقليد البدن و إشعارها عند السب  

 
 

 ثنا عبد الجبار بن العالء العطار و سعيد بن عبد - 2573

الرحمن المخزومي قاال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن 

ليه عائشة قالت : كنت أفتل قالئد هدى رسول هللا صلى هللا ع

 وسلم بيدي هاتين لم يذكر المخزومي هاتين

 
 

ك مالثنا يعقوب الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا  - 2574

بن أنس عن عبد هللا بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة : أن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلد هديه و أشعره 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

د اب إشعار البدن في شق السنام األيمن و سلت الدم عنها ضب

هللا  إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي صلى قول من زعم أن

ثلة بجهلهعليه وسلم م  

 
 

ادة عن ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قت - 2575

ه أبي حسان األعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى هللا علي

وسلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها األيمن و 

 قلدها نعلين و سلت عنها الدم

 
 

عن  ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي - 2576

هللا  تادة بهذا اإلسناد نحوه غير أنه قال : إن رسول هللا صلىق

 عليه وسلم أشعر الهدى في شق السنام األيمن
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اب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محلهب  

 
 

ثمان اسماعيل بن عبد أخبرنا األستاذ اإلمام أبو ع - 2577

الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن 

ن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد ب

رحيم إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن العالء بن كريب ثنا عبد ال

عا عن ـ يعني ابن سليمان ح و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جمي

 ه قال : حدثني ناجية الخزاعي صاحبهشام بن عروة عن أبي

ى هللا بدن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه سأل رسول هللا صل

كل  عليه وسلم كيف أصنع بما عطب من بدني فأمرني أن أنحر

ن الناس بدنة عطبت ثم يلقي نعلها في دمها ثم يخلي بينه و بي

حره فيأكلونها و قال في حديث وكيع عن ناجية و قال قال و ان

اغمس نعله في دمه و اضرب بها صفحته  و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب الزجر عن آكل سائق البدن و أهل رفقته من لحمها إذا ب

 عطبت و نحرت

 
 

وبة ثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عر - 2578
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ا عن قتادة عن سنان بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أن ذوبي

وسلم  اعي حدثه : أن رسول هللا صلى هللا عليهأبا قبيصة الخز

 بعث معه ببدنه فقال إن : عطب عليك شيء منها فانحرها و

اغمس نعلها في دم جوفها و ال تأكل منها أنت و ال أحد من أهل 

 رفقتك

ال : حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث و ق و

ب بعث مع ذؤي عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم

 ببدن وزاد : و اضرب صفحتها
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اب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر و ال ب

القلب من عبد هللا بن عامر األسلمي أخال فإن في  

 
 

شر بن ح بن أيوب قاال ثنا بثنا الربيع سليمان و صال - 2579

ن عمر بكر نا األوزاعي ثنا عبد هللا بن عامر حدثني نافع عن اب

ثم  : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أهدى تطوعا

يبدل ضلت فإن شاء أبدلها و إن شاء ترك و إن كانت في نذر فل  

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف   

 
 

بن عبد نا محمد بن عبد هللا بن بزيع ثنا زياد ـ يعني اث - 2580

ى ـ هللا البكائي ـ ثنا محمد بن عبد الرحمن ـ و هو ابن أبي ليل
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 عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال : قال رسول هللا

منه  صلى هللا عليه وسلم من ساق هديا تطوعا فعطب فال يأكل

علها ن لينحرها ثم يغمس نفإنه إن أكل منه كان عليه بدله و لك

إن  في دمها ثم يضرب في جنبها و إن كان هديا واجبا فليأكل

بين  شاء فإنه ال بد من قضائه قال أبو بكر : هذا الحديث مرسل

 أبي الخليل و أبي قتادة رجل 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف كما بين المؤلف   

 
 

لف سنة اب التطيب عند اإلحرام ضد قول من كره ذلك و خاب

عليه وسلم النبي صلى هللا  

 
 

حمن ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الر - 2581

ت بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها : طيب

بل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لحرمه حين أحرم و لحله ق

 أن يطوف بالبيت
 
 

ن الرحمن بو حدثناه عبد الجبار ثنا سفيان عن عبد  - 2582

يبت القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول و بسطت يديها : إني ط

أحرم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين

 و لحلبه قبل أن يطوف بالبيت

ن ال أبو بكر : هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أق

ا العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله و عائشة إنم

إلحرام أرادت أنها تطيبت النبي صلى هللا عليه وسلم حين أراد ا

 ال بعد اإلحرام و الدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن
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زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع األخبار التي 

 خرجتها في الكتاب الكبير

 
 

-------------------------------------  
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ى أن اب الرخصة في التطيب عند اإلحرام بالمسك و الدليل علب

يتة المسك طاهر غير نجس ال على ما زعم بعض التابعين أنه م

 نجس زعم أنه سقط من حي و هو ميت نجس

 
 

ثنا يعقوب الدورقي و أحمد بن منيع و محمد بن  - 2583

هو ابن زادان ـ عن هشام قالوا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و 

ت عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال : قالت عائشة طيب

بل أن النبي صلى هللا عليه وسلم قبل أن يحرم و يوم النحر ق

 يطوف بالبيت بطيب فيه مسك

ال ابن هشام : عن منصورق  

 قال أحمد : عن عائشة قالت طيبت ـ يعني النبي صلى هللا و

 عليه وسلم

 
 

لى ر أبي نضرة عن أبي سعيد : عن النبي صو في خب - 2584

من  هللا عليه وسلم أن أطيب المسك داللة واضحة على ضد قول

 زعم أنه نجس 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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لى ب يبقى أثره عاب الرخصة في التطيب عند اإلحرام بطيب

 المتطيب في اإلحرام
 
 

ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن  - 2585

ص إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : لكأني أنظر إلى وبي

مالطيب في رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و هو محر  

 
 

ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن األعمش عن  - 2586

ي ل : قالت عائشة : لقد رأيت الطيب فإبراهيم عن األسود قا

 مفارق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و إنه ليلبي

 
 

ا ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا روح شعبة ثن - 2587

الحكم و حماد و منصور و سليمان عن إبراهيم عن األسود : 

رق عن عائشة أنها قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مف

هللا عليه وسلم و هو محرم رسول هللا صلى  

قال  ال سليمان : في شعر و قال منصور : في أصول الشعر وق

 الحكم و حماد : في مفرق رأسه
 
 

حباب اب استحباب اإلغتسال بعد التطيب عند اإلحرام مع استب

جماع المرء امرأته إذا أراد اإلحرام كي يكون أقل شهوة لجماع 

د بجماعهنالنساء في اإلحرام إذا كان حديث عه  
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ن أبي ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد و محمد ب - 2588

 عدي عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه : أنه سأل

ابن عمر عن الطيب عند اإلحرام فقال : ألن أتطيب بقطران 

حم أحب إلي من أن أفعل ذلك قال : فذكرته لعائشة فقالت : ير

وسلم  رسول هللا صلى هللا عليه هللا أبا عبد الرحمن كنت أطيب

 فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا

ى النتن معت الربيع يقول : سئل الشافعي عن الذبابة تقع علس

تيبس  ثم تطير فتقع على ثوب المرء فقال الشافعي : يجوز أن

تسعأرجلها في طيرانها فإن كان كذلك و إال فالشيىء إذا ضاق ا  
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اب ذكر مواقيت اإلحرام بالحج و العمرة أو بأحدهما لمن ب

المواقيت منازلهم وراء  

 
 

ي بن حدثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان و ثنا عل - 2589

 خشرم أخبرنا ابن عيينة ح و حدثنا سعيد بن عبد الرحمن

لى نا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن النبي صحدث

 هللا عليه وسلم وقت ألهل المدينة ذا الحليفة و ألهل الشام

 الجحفة و ألهل نجد قرنا

ال : ال عبد الجبار في حديثه : قال و ذكر لي و لم أسمع أنه قق

ي و ألهل اليمن يلملم و قال المخزومي و قال عبد هللا : و بلغن
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لملمصلى هللا عليه وسلم قال : و يهل أهل اليمن من يأن النبي   

 
 

اب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه ب

ازلهم المواقيت التي وقتها النبي صلى هللا عليه وسلم لمن من

ورائها و البيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه 

 المواقيت منازلهم
 
 

يد ـ ن عبدة الضبي ثنا حماد ـ يعني ابن زحدثنا أحمد ب - 2590

عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن طاوس ابن عباس : أن 

يفة و رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل المدينة ذا الحل

 ألهل الشام الجحفة و ألهل اليمن يلملم و ألهل نجد قرنا فهن

 لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد الحج و

 العمرة فمن كان دونهن فمن أهله و كذلك حتى أهل مكة يهلون

 منها
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ها اب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منب

ق مر به من غير أهله إذا مر المديني على طري ألهله و لمن

اته الشام بالحجفة و حاد عن ذي الحليفة و لم يمر به كان ميق

الجحفة إذا هو مار بها و كذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة 

بيلملم  فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته و إذا مر النجدي

ن كان ميقاته يلملم و الدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كا
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يت عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواق ميقاته منزله و لم يجب

ا و خبر التي وقتها النبي صلى هللا عليه وسلم لمن منزله ورائه

ابن عباس هذا مفسر لخبر ابن عمر و في خبر ابن عباس 

منازل داللة على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما وقت تلك ال

 لإلحرام في خبر ابن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون

 من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل

 
 

ر ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعف - 2591

 غندر ثنا معمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس

ا قال : وقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهل المدينة ذ

 الحليفة و ألهل الشام الجحفة و ألهل نجد قرنا و ألهل اليمن

لملم قال هي لهم و لمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد ي

ةالحج و العمرة ثم من كان دون تلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مك  

 
 

اب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسنداب  

 
 

كر ـ ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن ب - 2592

عبد  جابر بن أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير : أنه سمع

ليه هللا يسأل عن المهل قال : أحسبه يريد النبي صلى هللا ع

وسلم فقال : مهل أهل المدينة ذو الحليفة و الطريق اآلخر 

الجحفة و مهل أهل العراق من ذات عرق و مهل أهل نجد من 

 قرن و مهل أهل اليمن من يلملم

 ال أبو بكر : قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراقق

د أخبار غير ابن جريح ال يثبت عند أهل الحديث شيء منها ق

 خرجتها كلها في كتاب الكبير
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 اب كراهية اإلحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى هللاب

 لهم وراءها إذ النبي صلىألهل اآلفاق الذين مناز عليه وسلم

ن هللا عليه وسلم وقت هذه المواقيت ألهلها و لمن أتى عليها م

رج غير أهلها و المصطفى صلى هللا عليه وسلم و جميع من خ

من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا 

الحليفة فأحرموا منه و لو كان اإلحرام وراء المواقيت أو من 

ن المواقيت سنة أو خير أو أفضل ألشبه أن يكومنازلهم وراء 

المصطفى صلى هللا عليه وسلم يحرم من المدينة و يأمر 

وسلم  أصحابه باإلحرام منها و اتباع سنة النبي صلى هللا عليه

 أفضل عما سواها
 
 

ابن  حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني - 2593

ى عمر : عن النبي صلجعفر ـ عن عبد هللا بن دينار عن ابن 

ة و هللا عليه وسلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليف

 أهل الشام من الجحفة و أهل نجد من قرن قال عبد هللا بن عمر

 : و أخبرت أنه قال : و يهل أهل اليمن من يلملم

 
 

-------------------------------------  
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و  اب أمر النفساء باإلغتسال و اإلستغفار إذا أرادت اإلحرامب

إن كان اإلغتسال ال يطهر غير النفساء و غير الحيض إذ 

طاع النفساء و الحيض ال يطهرن باإلغتسال ما لم يطهرن بانق

عها إذ دم النفاس و الحيض و البيان أن ليس في السنة إال اتبا

رأي لم يكن الغتسال النفساء و لو كان من جهة العقل و ال

الحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل و الرأي و لكن لما 

سل وجب أمر النبي صلى هللا عليه وسلم النفساء و الحيض بالغ

 قبول أمره و ترك الرأي و القياس

 
 

بن ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ـ و هو ا - 2594

عن  ر بن عبد هللا فسألناهمحمد ـ حدثني أبي قال : أتينا جاب

يسى حجة النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ولدت أسماء بنت ع

وسلم  محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول هللا صلى هللا عليه

 كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي و استثفري ثم أهلي

اس ال أبو بكر في قوله : و استثفري داللة على أن دم النفق

 كان غير منقطع

 
 

حباب اإلغتسال لإلحراماب استب  

 
 

ا عبد ثنا عبد هللا بن الحكم ابن أبي زياد القطواني ثن - 2595

جة هللا بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خار

هالله بن زيد عن أبيه : أن النبي صلى هللا عليه وسلم تجرد إل

 و اغتسل 

 
 

 دنيقال األعظمي : إسناده ضعيف عبد هللا بن يعقوب الم 
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 مجهول الحال

ال األلباني : لكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر في ق

وصححه هو والذهبي 447/  1المستدرك   

 
 

-------------------------------------  
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و  اب النهي عن اإلحرام بالحج في غير أشهر الحج إذ هللا جلب

بل أشهرا معلومات فغير جائر الدخول في الحج قعال جعل الحج 

 وقته كما ال يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها

 
 

بة ثنا محمد بن العالء بن كريب ثنا أبو خالد عن شع - 2596

عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : ال يحرم بالحج إال 

 في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر

 الحج

كم ثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الح و

 عن مقسم عن ابن عباس نحوه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح وهو موقوف   

 
 

اب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في اإلحرامب  

 
 

ني ثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني ثنا بشر ـ يع - 2597

ال قال عن نافع عن عبد هللا : أن رج ابن المفضل ـ ثنا عبيد هللا
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: يا رسول هللا ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : ال 

م و ال تلبسوا القمص و ال السراويالت و ال البرانس و ال العمائ

أسفل  القالنس و ال الخفاف إال أحد ليست له نعالن فليلبسهما

 و المن الكعبين و ال تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس 

 زعفران

فازينال و كان عبد هللا يقول : و ال تنقب المرأة و ال تلبس القق  

 
 

اب الزجر عن لبس األقبية في اإلحرامب  

 
 

اث حدثنا عبد هللا بن سعيد األشج ثنا حفص بن غي - 2598

لى عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول هللا ص

ين إال س أو األقبية أو الخفهللا عليه وسلم أن يلبس المحرم القم

أو  أن ال يجد نعلين أو السراويالت أو يلبس شيئا مسه ورس

 زعفران

 
 

-------------------------------------  
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اب الزجر عن انتقاب المرأة و عن التقفز في اإلحرامب  

 
 

نس ـ يسى ـ يعني ابن يوثنا علي بن خشرم أخبرنا ع - 2599

مر عن ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن ع

هللا ما  : أن رجال أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : يا نبي

ا تأمرنا أن نلبس من الثياب عند اإلحرام ؟ فقال : ال تلبسو
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فاف القمص و ال العمائم و ال البرانس و ال السراويالت و ال الخ

فل من يكون رجال ليست له نعالن فليلبس الخفين ما أس إال أن

قال  الكعبين و ال تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران و الورس

 : و ال تنتقب المرأة الحرام و ال تلبس القفازين

 
 

ثنا ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح و حد - 2600

جاع ـ و هو علي بن الحسين الدرهمي ـ و هذا حديثه ـ ثنا ش

 ابن الوليد أبو بدر ـ قال أبو داود قال ثنا و قال الدرهمي عن

 موسى بن عقبة عن نافع عن عبد هللا بن عمر : أن رسول هللا

لبس صلى هللا عليه وسلم قال : ال تنتقب المرأة الحرام و ال ت

 القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

في األزر و األردية و النعال اب اإلحرامب  

 
 

ن حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر ع - 2601

الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن رجال نادى فقال : يا 

وا رسول هللا ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : ال تلبس

السراويل و ال القمص و ال البرانس و ال العمامة و ال ثوب 

فران و ال ورس و ليحرم أحدكم في إزار ورداء و مسه الزع

تى يكونا نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما ح

 إلى الكعبين 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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د رام أن محله حيث يحبس ضاب اشتراط من به علة عند اإلحب

 قول من كره ذلك

 
 

مد بن ثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان و ثنا مح - 2602

العالء بن كريب حدثنا أبو أسامة كالهما عن هشام عن أبيه 

هي  عن عائشة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم مر بضباعة و

 ي وشاكية فقال : اتريدين الحج ؟ فقالت : نعم قال : فحج

ث اشترطي و قولي : اللهم محلي حيث تحبسني هذا لفظ حدي

 عبد الجبار

 
 

د اب اإلكتفاء بالنية عند اإلحرام بالحج أو العمرة أو هما عنب

النطق بذلك اإلهالل عن  

 
 

 ثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا - 2603

ن جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ع

وسلم  عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليهأبيه 

ن رسول مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل إ

لهم يحب هللا صلى هللا عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير ك

عل فخرج أن يأتم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم و يفعل كما يف

فة حتى أتا مسجد ذي الحليرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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كب معه فصلى فيه ثم خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و ر

لى بشر كثير ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسول هللا ص

ي إال هللا عليه وسلم حتى ظهر على البيداء فأهل و نحن ال ننو

ي الحج ال نعرف العمرة فنظرت أمامي و عن يميني و عن شمال

ل هللا لبصر ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسوو خلفي مد ا

 صلى هللا عليه وسلم

 
 

بيان اب إباحة القران بين الحج و العمرة واإلفراد والتمتع و الب

 أن كل هذا جائز طلق مباح و المرأ مخير بين القران و اإلفراد

 و بين التمتع يهل بما شاء من ذلك
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 ثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا حماد ـ يعني ابن - 2604

زيد ـ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : 

ه خرجنا موافيين هالل ذي الحجة فقال النبي صلى هللا علي

ل وسلم : من شاء أن يهل بحج فليهل بحج و من شاء أن يه

 بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل بحج و منا من أهل بعمرة

 
 

اني ثنا عبد الجبار بن العالء و زياد بن يحيى الحس - 2605

 قاال : حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت :

 أهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالحج و أهل به ناس و

مرةأهل ناس بالحج و العمرة و أهل ناس بالع  
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ن م يقل عبد الجبار : و أهل به ناس و زاد قالت : فكنت فيمل

 أهل بالحج و العمرة
 
 

 عليه اب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى هللاب

اق وسلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما س

 الهدى و لحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدى باإلهالل بعمرة
 
 

دثنا ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ح - 6062

 شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة

مضين  عن عائشة قالت : قدم النبي صلى هللا عليه وسلم ألربع

من ذي الحجة أو خمس فدخل على و هو غضبان فقلت : من 

ذا هم أغضبك ؟ فقال : أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإ

مري يترددون قال الحكم : يترددون ـ أحسب ـ لو استقبلت من أ

لواما استدبرت ما سقت الهدى معي حتى اشتريه ثم أحل كما ح  

 
 

-------------------------------------  
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 اب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدى باإلهالل بالحج معب

ز له العمرة ليصير قارنا إذ سائق الهدى المهل بالعمرة غير جائ

 اإلحالل منها قبل مبلغ الهدى محله
 
 

ب ثنا يونس بن عبد األعلى الصدقي أخبرنا ابن وه - 2607

ا أن مالكا أخبره ح و حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثن
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ن محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب ع

ه وة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليعر

ى هللا وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول هللا صل

 عليه وسلم : من كان معه هدى فليهل بالحج و العمرة

 
 

م ضد قول من زع اب تقليد الغنم عند اإلحرام إذا سبق اهدىب

غنم الذي وسلم قد قلد ال أن الغنم ال تقلد إذ النبي صلى هللا عليه

من أهدى و هو مقيم بالمدينة حالل و سنة الهدي في التقليد ل

و  كان مقيما ببلده يريد توجيه الهدى و من أراد الحج أو الحج

 العمرة و أهدى أو ساق الهدى معه في التقليد سيآن ال فرق

 بينهما

 
 

ي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبدة ـ يعن - 2608

رير ن حميد ـ حدثني منصور و حدثنا يوسف بن موسى ثنا جاب

عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : لقد 

ه وسلم ثم رأيتني أفتل قالئد الغنم لهدي رسول هللا صلى هللا علي

 يمكث حالال هذا حديث الزعفراني

 
 

اب حديث اإلحرام خلف الصالة المكتوبة إذا حضرتب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   167صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عبة حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن ش - 2609
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عن قتادة عن أبي حسان األعرج عن ابن عباس : أن النبي 

ن صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر م

ه نها الدم فلما استوت بشقها األيمن و قلدها نعلين و سدت ع

 البيداء أهل

هذا نا بندار أيضا ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا شعبة بث

نته و اإلسناد بمثله و قال صلى الظهر بذي الحليفة و أشعر بد

 لم يقل : و سلت عنها الدم

شعر ال أبو بكر : هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر و أق

ن في غير موضع من كتبنا أ إبدنته من الجنس الذي بينته

له : و العرب تضيف الفعل إلى اآلمر كإضافتها إلى الفاعل فقو

عارها أشعر بدنته يريد أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بإش

أن  ألن في خبر يحيى القطان و أمر ببدنه أن تشعر داللة على

 النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بإشعارها ال أنه تولى ذلك

ر غيره قد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده و أم بنفسه و

راد بإشعار بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أ

 بعضها و من قال أشعر بدنته أراد بعضها ال كلها فاألخبار

 متصادقة ال متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل

 
 

 اب إباحة اإلحرام من غير صالة متقدمة من مكتوبة أو تطوعب

الدليل أن غير المتطهرة و الجنب إن أحرم بالحج و العمرة  و

أمر  أولهما كان اإلحرام جائزا إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد

اء و النفساء و الحائض باإلحرام و هما غير طاهرتين إذ النفس

الحائض ال تجزئهما الصالة قبل أن تطهرا و ال تطهران 

الحيض و النفاسباالغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم   
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يم أخبرني محمد بن عبد هللا بن الحكم أن ابن أبي مر - 2610

معت حدثهم أخبرنا سليمان بن بالل عن يحيى بن سعيد قال س

ا القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر : أنه خرج حاج

ه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجة الوداع و معه امرأت

ماء عم فلما كانوا بالشجرة ولدت أسأسماء بنت عميس بن خث

ى هللا بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول هللا صل

م أن عليه وسلم فأخبره فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسل

إال  يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج و تصنع ما يصنع الناس

 أنها ال تطوف بالبيت 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   168صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب اإلهالل عند مسجد ذي الحليفةب  

 
 

وسى بن ثنا يحيى بن حكيم ثنا سفيان بن عيينة عن م - 2611

ي عقبة عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول : هذه البيداء الت

 ما أهل يه وسلم و هللاتكذبون فيها على رسول هللا صلى هللا عل

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال عند باب المسجد

 
 

 فةاب اإلهالل إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليب

ى ضد قول من زعم إن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يهل حت
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ي أتى البيداء و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع ف

شيء قبوله هو خير من يخير بسماع الكتبنا أن الخير الواجب 

 و رؤيته دون من ينكر الشيء و يدفعه

 
 

سلم ـ ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن م - 2612

عن أبي عمرو األوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن جابر : أن 

توت إهالل النبي صلى هللا عليه وسلم من ذي الحليفة حين اس

 به راحلته

 
 

ن علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن موسى بثنا  - 2613

ليه عقبة عن سالم قال قال ابن عمر : أن رسول هللا صلى هللا ع

 وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز و استوت به راحلته أهل

 
 

-------------------------------------  

 

[   169صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

إلهاللل بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب ااب استحباب اإلستقباب  

 
 

بيه حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أ - 2614

عن أيوب عن نافع : أن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر 

ه براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب حتى إذا استوت ب

سك حتى ماستقبل القبلة فأهل قال : ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أ

زعم أن إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل ف

 النبي صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك
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نابا بالنبي اب استحباب البيتوتة بذي الحليفة و الغدو منها استب

عليه وسلم صلى هللا  

 
 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا أحمد بن  - 2615

ي حدثني موسى بن عقبة حدثن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب

 نافع و سالم : أن ابن عمر كان إذا مر بذي الحليفة بات بها

لم كان حتى يصبح و يخبر هللا رسول هللا صلى هللا عليه وس

 يفعل ذلك

 
 

اب استحباب التعريس في بطن الوادي بذي الحليفةب  

 
 

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الخضر بن محمد بن  - 2616

الم إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سشجاع أخبرنا 

ى و هو بن عبد هللا عن أبيه : أن النبي صلى هللا عليه وسلم أت

ل موسى في معرسه في ذي الحليفة فقيل إنك ببطحاء مباركة قا

تحرى : و قد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد هللا ينيخ به ي

جد فل من المسمعرس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و هو أس

 الذي ببطن الوادي بينه و بين الطريق وسطا من ذلك
 
 

اب استحباب الصالة في ذلك الواديب  

 
 

مامي حدثنا الربيع بن سليمان و محمد بن مسكين الي - 2617

كثير  قاال ثنا بشر بن بكر أخبرنا األوزاعي حدثني يحيى بن

حدثني عكرمة حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب : 
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لة آت دثني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أتاني الليح

ل من ربي ـ و هو بالعقيق ـ أن صل في هذا الوادي المبارك و ق

 : عمرة في حجة

 
 

-------------------------------------  

 

[   170صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أو عمرة أو اب استحباب اإلهالل بما يحرم به المهل من حج ب

 هما

 
 

بكر  حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد األعلى ثنا خالد عن - 2618

يه بن عبد هللا عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عل

 وسلم قال : لبيك بحج و عمرة

 
 

حاق و ثنا علي بن حجر ثنا هشيم أخبرنا يحيى بن إس - 2619

نسا سمعت أعبد العزيز بن صهيب و حميد الطويل كلهم يقول 

يك يقول : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لب

 عمرة و حجا لبيك عمرة و حجا مرارا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب إباحة اإلحرام من غير تسمية حج و ال عمرة و من غير ب

عند ابتداء اإلحرام قصدنية واحد بعينه  
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 ثنا ابن أبي حازمثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي  - 2620

:  أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد هللا قال

حتى  خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال نرى إال الحج

بعا و قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة فطاف بالبيت س

ه فبدأ صلى خلف المقام ركعتين ثم قال : نبدأ بالذي بدأ هللا ب

ن رغ من آخر سبعة على المروة فجاءه علي ببالصفا حتى ف

ليه أبي طالب بهدية من اليمن فقال له رسول هللا صلى هللا ع

ك وسلم : بم أهللت ؟ قال قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسول

 قال : فإني أهلك بالحج فذكر الدورقي الحديث بطوله

 ال أبو بكر : فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبيق

 صلى هللا عليه وسلم و هو غير عالم في وقت إهالله ما الذي

ليه به أهل النبي صلى هللا عليه وسلم ألن النبي صلى هللا ع

وسلم إنما كان مهال من طريق المدينة و كان علي بن أبي 

 طالب رحمه هللا من ناحية اليمن و إنما علم علي بن أبي طالب

وسلم عند اجتماعهما ما الذي به أهل النبي صلى هللا عليه 

لى بمكة فأجاز صلى هللا عليه وسلم إهالله بما أهل به النبي ص

لى هللا عليه وسلم و هو غير عالم في وقت إهالله أهل النبي ص

ى هللا عليه وسلم بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا و قصة أب

 موسى األشعري من هذا الباب لما قدم على النبي صلى هللا

لم : قد و منيخ بالبطحاء فقال صلى هللا عليه وسعليه وسلم و ه

أمر  أحسنت غير أن النبي صلى هللا عليه وسلم في المتعقب

إذ  عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه

كان معه هدى فلم يجد له اإلحالل إلى أن بلغ الهدى محله و 

 دى و قد بينتأمر أبا موسى باإلحالل بعمرة إذ لم يكن معه ه

 هذه المسألة في كتاب الكبير
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-------------------------------------  

 

[   171صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب صفة تلبية النبي صلى هللا عليه وسلمب  

 
 

ل ثنا أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام قاال ثنا إسمعي - 2621

عن نافع عن ابن عمر قال أحمد أخبرنا و قال مؤمل عن أيوب 

يك لبيك ال : أن تلبية النبي صلى هللا عليه وسلم : لبيك اللهم لب

 شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك ال شريك لك

ال مؤمل في حديثه : و زاد بن عمر : لبيك لبيك لبيك و ق

 سعديك و الخير في يديك و الرغباء إليك و العمل

 
 

ني نافع ثنا يحيى ثنا عبيد هللا أخبر ثنا محمد بن بشار - 2622

 عليه عن ابن عمر قال : تلقفت التلبية من رسول هللا صلى هللا

 وسلم فذكر مثل حديث مؤمل

 
 

-------------------------------------  

 

[   172صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مر عن اب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عب

 هللا عليه وسلم جائز و الدليل على أن بعض النبي صلى

ب عن أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم قد يحفظ عنه ما يغر

سلم بعضهم ألن أبا هريرة قد حفظ عن النبي صلى هللا عليه و
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 في تلبيته ما لم يحك عنه غيره

 
 

عزيز بن ثنا عبد هللا بن سعد األشج ثنا وكيع ثنا عبد ال - 2623

عبد  عبد هللا بن أبي سلمة و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن

عن  العزيز بن أبي سلمة عن عبد هللا عن عبد هللا بن الفضل

 عبد الرحمن بن األعرج عن أبي هريرة : أن النبي صلى هللا

 عليه وسلم قال في تلبيته : لبيك إله الحق 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

ال عبد األعلى ثنا عبد هللا بن وهب قثنا يونس بن  - 2624

بن  حدثني عبد العزيز بن عبد هللا بن أبي سلمة أن عبد هللا

الفضل أخبره عن عبد الرحمن األعرج عن أبي هريرة قال : 

ه الحقكان من تلبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لبيك إل  

 
 

ل من واب إباحة الزيادة في التلبية : ذا المعارج و نحوه ضد قب

ليه كره هذه الزيادة و ذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى هللا ع

 وسلم مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي صلى هللا

عليه وسلم و كان أعلم قد كان يخفي عليه الشيء من علم 

ي الخاصة فعلمه من هو دونه في السن و العلم ألن سعد بن أب

نهم مع تقدم صحبته خبر أ وقاص مع مكانه من اإلسالم و العلم

ابر لم يقولوا : ذا المعارج مع النبي صلى هللا عليه وسلم و ج

ى هللا بن عبد هللا دونه في السن و العلم و المكان مع النبي صل

 عليه وسلم قد أعلم أنهم كانوا يزيدون : ذا المعارج و نحوه و

في على النبي صلى هللا عليه وسلم يسمع ال يقول شيئا فقد خ
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عد بن أبي وقاص مع موضعه من اإلسالم و العلم ما علمه س

 جابر بن عبد هللا

 
 

-------------------------------------  

 

[   173صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا ثنا عبد الجبار بن العالء و أحمد بن منيع قاال ثن - 2625

بن  حارثسفيان عن عبد هللا بن أبي بكر عن عبد الملك بن ال

ليه هشام عن خالد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى هللا ع

وسلم قال : أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا 

ة أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع باإلهالل و التلبي  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

عفر حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ج - 2626

ة النبي ني أبي قال : أتينا جابر بن عبد هللا فسألناه عن حجحدث

حلته صلى هللا عليه وسلم فقال : فخرج حتى إذا استوت به را

يك لك على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ال شر

لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك ال شريك لك قال : و أما 

سلم و النبي صلى هللا عليه و الناس يزيدون ذا المعارج و نحوه

 يسمع ال يقول شيئا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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اب استحباب رفع الصوت بالتلبيةب  

 
 

ا ثنا عبد الجبار بن العالء و أحمد بن منيع قاال ثن - 2627

كر بن سفيان عن عبد هللا بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي ب

عن أبيه : عن النبي الحارث بن هشام عن خالد بن السائب 

ابك أن صلى هللا عليه وسلم قال : أتاني جبريل فقال : مر أصح

و  يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع : باإلهالل

 التلبية
 
 

ر اب البيان أن رفع الصوت باإلهالل من شعار الحج و إنما أمب

الصوت به إذ هو من شعار الحج المهل برفع  

 
 

-------------------------------------  

 

[   174صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 بن ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد هللا - 2628

أبي لبيد عن المطلب بن عبد هللا بن حنطب عن خالد بن 

هللا  السائب عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول هللا صلى

فقال : يا محمد مر أصحابك  عليه و سلم : جاءني جبريل

 فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

ى ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الزبرقان ثنا موس - 2629
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ن بن عقبة حدثني المطلب بن عبد هللا بن حنطب عن خالد ب

لى هللا السائب عن يزيد بن خالد الجهني قال : قال رسول هللا ص

إنها شعار عليه و سلم : أتاني جبريل فقال لي : أشعر بالتلبية ف

 الحج

ي ال أبو بكر : هذه اللفظة : فإنها شعار الحج من الجنس الذق

كنت أعلمت أن العرب قد تقول : إن أفضل العمل كذا و إنما 

ل و تريد : من أفضل و خير العمل كذا و إنما تريد من خير العم

ار الحج عليه و سلم إنما أراد بقوله : فإنهما شع النبي صلى هللا

 أي من شعار الحج
 
 

ة أن ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني أسام - 2630

ن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان و عبد هللا ب

با أبي لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد هللا قال سمعت أ

ي  صلى هللا عليه و سلم : أمرنهريرة يقول : قال رسول هللا

بكر :  جبريل برفع الصوت باإلهالل فإنه من شعار الحج قال أبو

 خرجت طريق هذا الخبر في كتاب الكبير 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب ذكر البيان أن رفع الصوت باإلهالل من أفضل األعمالب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   175صفحة  - 4بن خزيمة    ] جزء صحيح ا   
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ديك ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي ف - 2631

ن أخبرنا الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن ب

يه يربوع عن أبي بكر الصديق : أن رسول هللا صلى هللا عل

 وسلم سئل أي األعمال أفضل قال : الحج و الثج

بدن ؟ : العج رفع الصوت بالتلبية و الثج نحر الال أبو بكر ق

 الدم من المنحر 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

وت و اب استحباب وضع اإلصبعين في األذنين عند رفع الصب

ت يكون اإلصبعين في األذنين عند رفع الصو التلبية إذا وضع

 أرفع صوتا و أمده
 
 

بن  ثنا يحيى ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي - 2632

 أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال ثنا ابن

من  عباس : قال : انطلقنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

نا مكة إلى المدينة فلما أتينا وادي األزرق قال : أي واد هذا ؟ قل

: وادي األزرق قال : كأنما أنظر إلى موسى فنعت من طوله و 

التلبية اضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى هللا بشعره و لونه و

مارا بهذا الوادي ثم نظرنا حتى أتينا قال داود : أظنه ثنية 

أنظر  موسى فقال أي ثنية هذه ؟ فقلنا ثنية موسى قال : كأنما

من  إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلية عليه جبة له

 صوف بهذه الثنية ملبيا 

 
 

: إسناده صحيحقال األلباني    
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ثنا أبو موسى ثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي  - 2633

عليه  العالية عن ابن عباس قال : سرنا مع رسول هللا صلى هللا

وسلم بين مكة و المدينة فمررنا بوادي فقال أي واد هذا ؟ 

فقالوا : وادي األزرق قال : كأني أنظر إلى موسى فذكر من 

ذنيه له ظه داود ـ واضعا أصبعيه في ألونه و شعره شيئا لم يحف

أتينا  جواز إلى هللا بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى

ال : على ثنية قال : أي ثنية هذه ؟ فقالوا : هو شيء أو كذا فق

ام كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خط

 ناقته خلية مارا بهذا الوادي ملبيا 

 
 

ني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه قال األلبا 

 بسند المصنف

 
 

-------------------------------------  

 

[   176صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي و اب ذكر تلبية األشجار و األحجار اللواتي عن يمين الملبب

تلبية الملبي عن شماله عند  

 
 

ثمان إسماعيل بن عبد أخبرنا األستاذ اإلمام أبو ع - 2634

الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن 

بن  الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد

ا إسحاق بن خزيمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثن
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زم عبيدة ـ يعني ابن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي حا

لم : ول هللا صلى هللا عليه وسعن سهل بن سعد قال : قال رس

ر و ما من ملبي يلبي إال لبى ما عن يمينه و عن شماله من شج

له هجر حتى تنقطع األرض ها هنا ـ يعني عن يمينه و عن شما  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ة اب الزجر عن معونة المحرم للحالل على االصطياد باإلشارب

للحالل على االصطياد الذي يكون عونا و مناولة السالح  

 
 

ح  حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة - 2635

ن و حدثنا محمد بن عبد هللا بن بزيع حدثنا ابن أبي عدي ع

ة عن شعبة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا ابن أبي عدي عن شعب

قتادة  عثمان بن عبد هللا بن موهب قال : سمعت عبد هللا بن أبي

ل : ه : أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم قايحدث عن أبي

ن فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا م

ه وسلم لحمه ثم كأنهم هابو ذلك فسألوا رسول هللا صلى هللا علي

 عليه فقال : اشتركتم أو أشرتم ؟ قالوا : ال قال النبي صلى هللا

 و سلم : فكلوه

بن أشرتم أو أعنتم و في خبر ا في خبر ابن أبي عدي قال : و

الوا أبي عدي عن شعبة بمثله و قال أشرتم أو صدتم أو أعنتم ق

 : ال قال فكلوه

 
 

-------------------------------------  
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[   177صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحالل الصيد ب

جز أكله للمحرمي فاصطاده الحالل لم  

 
 

عني حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد ـ ي - 2636

ابن هارون ـ أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد هللا بن موهب 

 عن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبيه : أنه أصاب حمار وحش و

لم هو مع قوم و هم محرمون فذكروه للنبي صلى هللا عليه وس

أو أشرتم قالوا : ال : قال : فكلوه فقال : أصدتم أو أعنتم  

 
 

اب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه و ب

المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه الدليل على أن  

 
 

مر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا مع - 2637

عن الزهري و حدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا محمد بن 

بيد البرساني أخبرنا ابن جريح أخبرني ابن شهاب عن عبكر 

عب بن هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عبد هللا بن عباس عن الص

جثامة قال : مر بي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و أنا 

باألبواء قال : ابن معمر أو بودان فأهديت له حمارا و حشيا 

ية في وسلم الكراه فرده إلي فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه

 وجهي قال : إنه ليس براد عليك و لكنا حرم

: ال  في خبر ابن جريح : قلت البن شهاب : الحمار عقير قال و

 أدري

اللة ال أبو بكر : في مسألة ابن جريح الزهري و إجابته إياه دق
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على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل 

د أعلم أنه ال يدري الحمار كان حمار واهم فيه إذ الزهري ق

يروى  عقيرا أم ال حين أهدى للنبي صلى هللا عليه وسلم و كيف

ار أن النبي صلى هللا عليه وسلم أهدى له لحم حمار أو رجل حم

و هو ال يدري كان الحمار المهدي إلى النبي صلى هللا عليه 

ير وسلم عقيرا أم ال قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكب

ن قال في الخبر : أهديت له لحم حمار أو قال : رجل حمار أو م

 قال : حمارا

 
 

-------------------------------------  

 

[   178صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

احة اب ذكر خبر روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم في إبب

ال ن أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض م

رم إذا يميز بين الخبر المجمل و المفسر أن أكل لحم الصيد للمح

 اصطاده الحالل طلق حالل بكل حال
 
 

و  حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ح - 2638

مد قرأته على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال أخبرني مح

ا كن بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال :

مع طلحة و نحن حرم فأهدي له طير و طلحة راقد فمنا من أكل 

ناه و منا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل و قال : أكل

 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ذا لفظ حديث الدورقي و قال بندار : عن محمد بن المكندره  
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  عليهال أبو بكر : أخبر أبي قتادة و تصويب النبي صلى هللاق

 وسلم فعل من أكل الصيد الذي اصطاده أبو قتادة و مسألته

إياهم هل معكم من لحمه شيء و أكله من ذلك اللحم من هذا 

 الباب و خبر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب أيضا
 
 

ه لهم اب ذكر خبر روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم في ردب

 يحسب بعضصيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر و قد 

ار أن لم يتبحر العلم و ال يميز بين المجمل و المفسر من األخب

 لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال و إن اصطاده الحالل
 
 

-------------------------------------  

 

[   179صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قرأت على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال :  - 2639

ما برني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال : لأخ

لحم  قدم زيد بن أرقم قال ابن عباس استذكره كيف حدثتنا عن

هدي إلى أهدي للنبي صلى هللا عليه وسلم ؟ فاستذكرته فقال : أ

ال : النبي صلى هللا عليه وسلم لحم صيد و هو محرم فرده و ق

 إنا حرم

 ي الزبير عن طاووس عن ابنال أبو بكر : رواه زهير عن أبق

 عباس عن البراء بن عازب قال :

وال إنا هدي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لحم صيد فقال : لأ

 حرم قبلناه

ن دثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بح
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 مسلم عن زهير

 ال أبو بكر : فخبر طاووس عن ابن عباس دال أن من قال عنق

اد للنبي صلى هللا عليه وسلم حمار وحش أر ابن عباس أهدي

خبره عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له حمارا و 

ه حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل من قال أهديت ل

ن حمارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل خبر اب

عب بن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الص

 جثامة

و هو  خبر عائشة أهدي للنبي صلى هللا عليه وسلم لحم ظبي و

 محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم و البراء بن عازب

 
 

حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد ـ يعني ابن بكر  - 2640

د أخبرنا ابن جريح ح و حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عب

 عن الرازق عن ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم عن عطاء

ة ابن عباس قال : قدم زيد بن أرقم مكة ـ لم يقل ابن معمر مك

بي فقال ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم أهدي للن

 صلى هللا عليه وسلم حراما قال : نعم أهدي له رجل عضوا من

 لحم صيد فرده عليه و قال : إنا ال نأكله إنا حرم 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   180صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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 اب ذكر الخبر المفسر لألخبار التي ذكرناها في البابينب

نما أباح المتقدمين و الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إ

أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحالل إذا لم يكن الحالل 

ل المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد اصطاده من أج

الذي اصطاده الحالل من أجل المحرم و إنه إنما كره للمحرم 

 أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحالل من أجل الحرام
 
 

ي حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب حدثن - 2641

 يعقوب ـ يعني ابن عبد الرحمن الزهري ـ و يحيى بن عبد هللا

بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب و عن 

لى عبد هللا بن حنطب عن جابر بن عبد هللا : عن رسول هللا ص

رم ما هللا عليه وسلم أنه قال : لحم صيد البر لكم حالل و أنتم ح

 لم تصيده أو يصد لكم

نا دثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ حدثح

مرو ن يحيى بن عبد هللا و هو بن سالم ـ عن عالليث بن سعد ع

 مولى المطلب بهذا اإلسناد مثله سواء غير أنه قال :

يد البر و لم يقل : لحم ص  

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

ن و قد روي معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد هللا ب - 2642

يه لأبي قتادة عن أبيه : قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا ع

ا وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي و لم أحرم فرأيت حمار

 عليه فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول هللا صلى هللا

وسلم و ذكرت إني لم أكن أحرمت و إني اصطدته لك فأمر 
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ه حين النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه فأكلوا و لم يأكل من

 أخبرته إني اصطدته له

ى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمردثنا محمد بن يحيح  

ل ال أبو بكر : هذه الزيادة : إنما اصطدته لك قوله : و لم يأكق

 منه حين أخبرته إني اصطدته لك ال أعلم أحدا ذكره في خبر

 أبي قتادة غير معمر في هذا اإلسناد فإن صحت هذه اللفظة

حمار فيشبه أن يكون صلى هللا عليه وسلم أكل من لحم ذلك ال

تادة يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو ق قبل

أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعالمه إياه إنه 

ه قد اصطاده من أجله ألنه قد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أن

 أكل من لحم ذلك الحمار 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   181صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي - 2643

ه حازم عن أبيه عن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبي قتادة : أن

خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و هم محرمون و هو 

 غير محرم فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه و سألهم أن

عليه  يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله ثم شد

م فذكروا فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ذلك له فقال : هل معكم من لحمه شيء ؟ قالوا : نعم فأتوا 
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 برجله فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي

لحم  هللا عليه وسلم أكل منقتادة و ذلك من قال أن النبي صلى 

 ذلك الحمار

 
 

اب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من ب

 أجل المحرم
 
 

حدثنا محمد بن عبد هللا المخرمي ثنا إسحاق بن  - 2644

عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن 

 لىعباس : أنه قال : يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول هللا ص

:  هللا عليه وسلم أهدى له بيضاة نعام و هو حرام فردهن ؟ قال

 نعم

رم ما ال أبو بكر في خبر جابر : لحم الصيد حالل لكم و أنتم حق

لمحرم لم تصيدوه أو يصد لكم داللة على أن بيض الصيد مباح ل

ثر إذا لم يؤخذ من أجل المحرم ألن حكم بيض الصيد ال يكون أك

 من حكم لحمه 

 
 

ألعظمي : إسناده حسنقال ا   

 
 

-------------------------------------  

 

[   182صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عليه  إذ النبي صلى هللا اب الزجر عن قتل الضبع في اإلحرامب

لم أن وسلم المولى ببيان ما أنزل هللا عليه من الوحي إليه قد أع
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رم تنزيله قد نهى المحالضبع صيد و هللا عز و جل في محكم 

{ال تقتلوا الصيد و أنتم حرم  }عن قتل الصيد فقال   

 
 

يح ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن ابن جر - 2645

بو عن عبد هللا بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار ح و ثنا أ

ن موسى و ثنا محمد بن عبد هللا ـ يعني األنصاري أخبرنا اب

بن   بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمنجريح أخبرني عبد هللا

ته عن عبد هللا بن أبي عمار قال : لقيت جابر بن عبد هللا فسأل

:  الضبع أناكلها ؟ قال : نعم قلت أصيد هي ؟ قال : نعم قلت

 سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ قال : نعم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

تله المحرماب ذكر جزاء الضبع إذا قب  

 
 

ن حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم ع - 2646

ر عبد هللا بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي عما

ه وسلم عن جابر بن عبد هللا قال : جعل رسول هللا صلى هللا علي

د في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا و جعله من الصي  

 
 

حيحقال األعظمي : إسناده ص   

 
 

م ثنا يعقوب الدورقي و محمد بن هشام قاال ثنا هشي - 2647

أخبرنا منصور ـ و هو بن زاذان ـ عن عطاء عن جابر بن عبد 

 هللا قال : قضى في الضبع بكبش
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ال ابن هشام : عن منصور ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   183صفحة  - 4] جزء  صحيح ابن خزيمة      

 
 

 اب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هوب

 المسن مع الدليل على هللا عز و جل أراد المسن منه ال ما دون

البدن بقوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب األشياء شبها ب

لعلم من النعم ال مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ ا

ك و أن قيمة الضبع تختلف في األزمان و البلدان و كذل محيط

ان و لو قيمة الكبش قد تزيد و تنقص في بعض األزمان و البلد

الضبع  كان المثل في القيمة لم يجعل صلى هللا عليه وسلم جزاء

 كبشا في كل وقت و زمان و في كل بلد

 
 

حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن  - 2648

 قال م ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد هللاإبراهي

ا أصابه : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الضبع صيد فإذ

 المحرم ففيه جزاء كبش مسن و توكل 
 
 

 قال األلباني : إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو 

1050في اإلرواء   
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احهاب الزجر عن تزويج المحرم و خطبته و إنكب  

 
 

عن  ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك - 2649

نافع عن نبيه ـ و هو ابن وهب ـ عن أبان بن عثمان عن 

 ينكح عثمان بن عفان : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ال

 المحرم و ال ينكح

ال أبو بكر : خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبيرق  

 
 

ت ل اختلف الناس في إباحته للمحرم نصماع أبواب ذكر أفعاج

هللا عليه وسلم أو دلت على إباحتها سنة النبي صلى  

 
 

اب الرخصة في غسل المحرم رأسهب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   184صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

زيد  ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان قال سمعت - 2650

أبيه  ن أسلم يقول حدثني إبراهيم بن عبد هللا بن حسين عنب

قال : امترى المسور بن مخرمة و ابن عباس و هما بالعرج 

 في غسل المحرم رأسه و قال مرة في غسل النبي صلى هللا

ه بالعرج عليه وسلم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله فأتيت

م الثوب رآني ضو هو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما 

عبد  إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره فقلت : إن ابن أخيك

لى هللا بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول هللا ص
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هللا عليه وسلم يغسل رأسه و هو محرم فأمر بدلو فصب 

ال : فأفاض على رأسه فأقبل بيديه و أدبر بهما في رأسه و ق

ابن  عليه وسلم يفعل فأتيتهكذا رأيت رسول هللا صلى هللا 

ها عباس فأخبرته فقال له المسور : ال أماريك في شيء بعد

 أبدا
 
 

قهاب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر و ال حلب  

 
 

عمرا ـ  ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان قال سمعت - 2651

 يعني ابن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس

ثم  حتجم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و هو محرميقول : ا

سمعت عمرا بعد ذلك يقول أخبرني طاوس قال سمعت ابن 

و عباس يقول : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و ه

 محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا

 
 

إن جاز  اب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطيبب

 هذه اللفظة من روايته أن اإلحتجاج بفرقد السبخي وصحت

النبي صلى هللا عليه و سلم أدهن و هو محرم ألن أصحاب 

 حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة أنا خائف أن

 يكون فرقد السبخي واهم في رفعه هذا الخبر

 
 

-------------------------------------  

 

[   185صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ن ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان بن مسلم و يحيى ب - 6522

بير عن عباد قاال ثنا حماد بن سلمة أخبرنا فرقد عن سعيد بن ج

ير ابن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدهن بزيت غ

 مقتت و هو محرم

عه ال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفق

 روى عن منصور عن سعيد بن جبيرهذا الخبر فإن الثوري 

 قال : كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم 

 
 

عيفقال األعظمي : إسناده ضعيف فرقد بن يعقوب السبخي ض   

 
 

ق حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق ثنا عبد الراز - 2653

أخبرنا الثوري ـ : قال أبو بكر : و هما علمي هو الصحيح 

ابن  ت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعلاإلدهان بالزي

عمر ال من فعل النبي صلى هللا عليه وسلم و منصور بن 

المعتمر أحفظ و أعلم بالحديث و أتقن من عدد مثل فرقد 

 السبخي و هكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد

نا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهالث  

نا قال عند اإلحرام ثواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فر

 سلم بن جنادة ثنا وكيع

رواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال : إذا أراد أن يحرمو  

دثناه محمد بن يحيى إنا الهيثم بن جميلح  

ثم بن ال أبو بكر : فاللفظة التي ذكرها وكيع و التي ذكرها الهيق

اد جميل لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز اإلدهان به إذا أر

 إلحرام إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد تطيب حين أرادا

 اإلحرام بطيب فيه مسك و المسك أطيب الطيب على ما خبر
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 المصطفى صلى هللا عليه وسلم

معت محمد بن يحيى يقول : غير مقتت غير مطيب س  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

براب إباحة مداواة المحرم عينه ـ إذا أصابه رمد ـ بالصب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   186صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن أيوب ب - 2654

موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن 

 عفان حدث : عن النبي صلى هللا عليه وسلم : أن الرجل إذا

و هو محرم ضمدهما بالصبراشتكى عينيه   

 
 

اب الرخصة في السواك للمحرمب  

 
 

بن  ثنا محمد بن يحيى نا الحكم بن موسى ثنا يحيى - 2655

ن حمزة و ثنا أبو حاتم محمد بن ادريس الدرامي ثنا الهيثم ب

 خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء و

صلى هللا عليه طاووس و مجاهد عن ابن عباس : أن النبي 

وسلم احتجم و هو محرم و هل تسوك النبي صلى هللا عليه 

 وسلم و هو محرم ؟

ال : نعمق  
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و  اب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي ال يتأذى بالقملب

اإلحرام الصيبان في  

 
 

ونس ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب أخبرني ي - 2656

أبيه قال : سمعت  عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن

 النبي صلى هللا عليه وسلم يهل متلبدا

أسه نا يونس أخبرنا ابن وهب قال قلت لمالك : يلبد المحرم رث

 ؟ قال : بالصمغ و الغاسول

 
 

اب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس و إن كان ب

بذكر خبر مختصر غير متقصى المحجوم ذا جمة أو وفرة  

 
 

-------------------------------------  

 

[   187صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نا ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ث - 2657

ن زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال قال اب

م ـ عباس : احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ و هو محر

 على رأسه

نه من هذا البابال أبو بكر خبر ابن بحيق  

 
 

حتجم اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما اب

وجع وجده برأسه على رأسه من  
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معت ثنا محمد بن األعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال س - 2658

ى إن حميدا قال : سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال : ما كنا نر

لى قد احتجم النبي صذلك يكره إال لجهده و لم يسنده و قال : 

 هللا عليه وسلم و هو محرم و من وجع وجده في رأسه

 
 

اب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم و الدليل على أن ب

لى النبي صلى هللا عليه وسلم قد احتجم محرما غير مرة مرة ع

 الرأس و مرة على ظهر القدم
 
 

ن عمر عحدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا م - 2659

و قتادة عن أنس : أن النبي صلى هللا عليه وسلم احتجم و ه

 محرم على ظهر القدم من وجع كان به 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ليه اب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى هللا عب

ره إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظه وسلم في

 أو بوركه ال بقدمه
 
 

ني ثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني ثنا خالد ـ يع - 2660

ن ابن الحارث ـ ح و ثنا بندار حدثني عبد األعلى و ثنا أحمد ب

شام عن المقدام العجلي ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ قالوا ثنا ه

يه أبي الزبير عن جابر قال : احتجم رسول هللا صلى هللا عل

بظهره أو بوركهوسلم و هو محرم من وثء كان   
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لم  م يقل لنا بندار : أو بوركه قيل لنا : إنه كان في كتابه ول

 يتكلم به

لى هللا ال أبو بكر في خبر ابن عباس و ابن بحينة أن النبي صق

عليه وسلم احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه فدل 

خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم و إنما كانت 

 ن بظهره أو بوركه ألن في خبر حميد عن أنسللوثء الذي كا

أن إحدى الحجامتين كان من وجع وجده في رأسه و في خبر 

جابر أن إحداهما كان من وثء كان بظهره أو بوركه و قد 

 روى ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر : 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   188صفحة  - 4ابن خزيمة    ] جزء صحيح    

 
 

ـ : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم من  - 2661

 رهصة أصابته

دثناه الزيادي ثنا الفضل بن سليمان عن ابن خثيمح  

ر ال أبو بكر : فهذه الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكق

 في خبر أبي الزبير عن جابر

 
 

سردن إذ اساقه بلفظ مجمل غير مفاب إباحة ركوب المحرم البب  

 
 

شرم و ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا شعبة و ثنا علي بن خ - 2662
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أبي  حدثنا عيسى عن شعبة و حدثنا يحيى بن حكيم ثنا ابن

ن عدي عن شعبة حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد ع

جل قتادة عن أنس : أن النبي صلى هللا عليه وسلم أتى على ر

لك أو دنة فقال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها و ييسوق ب

 ويحك هذا لفظ حديث أبي داود 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   189صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ها و اب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتب

البدن  ليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أباح ركوبالد

إذا كان راكبها ال يجد ظهرا يركبه ال إذا وجد ظهرا مع الدليل 

على أنه إذا ركب البدنة عند االعواز من وجود الظهر ثم وجد 

نهاظهرا يركبه لم يجز له الثبوت على البدنة و كان النزول ع  

 
 

ناه نا يحيى عن ابن جريح و حدثثنا محمد بن بشار ث - 2663

 قال مرة ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد هللا

 : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسئل عن ركوب

 البدنة قال : أركبها حتى تجد ظهرا 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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اح باب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أب

ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند اإلعواز من وجود 

دنةالظهر ركوبا بالمعروف و من غير أن يشق الركوب على الب  

 
 

بي ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن أ - 2664

ن عبد بكر ـ ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ب

 عت رسول هللا صلى هللاهللا سئل عن ركوب الهدى قال : سم

جد عليه وسلم يقول : إركب بالمعروف إذا الجئت إليها حتى ت

 ظهرا

 
 

لفظة  اب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في اإلحرام بذكرب

ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا مجملة في  

 
 

ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب  - 2665

ن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد هللا ب أخبرني يونس عن

لم و عمر قال : قالت حفصة : قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

سلم : خمس من الدواب ال جناح على من قتلهن العقرب و 

 الحدأة و الفأرة و الكلب العقور
 
 

-------------------------------------  

 

  [  190صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء  

 
 

نا حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ث - 2666

وب سعيد بن الحكم ـ و هو ابن أبي مريم ـ أخبرنا يحيى بن أي
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 عن ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي

ليث هريرة : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نحو حديث ال

يه بي صلى هللا علو مالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن الن

وسلم قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن 

ال جناح : الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور إ

و  أنه قال في حديث ـ يعني حديث أبي هريرة ـ الحية و الذئب

 الكلب العقور

ه قال دثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم بهذا و قال : إال أنح

 في حديثه : و الحية و الذئب و النمر و الكلب العقور

لب ال ابن يحيى : كأنه يفسر الكلب العقور يقول : من الكق

 العقور الحية و الذئب و النمر
 
 

ا ابن حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن بحر ثنى حاتم ثن - 2667

عجالن عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : إن 

  عليه وسلم قال : خمس قتلهن حل فيرسول هللا صلى هللا

ال الحرم : الحية و العقرب و الفأرة و الحدأة و الكلب العقور ق

ير أبو بكر : هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفس

ى هذا الكلب العقور و ذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إل

الحية  ليست الحية من الكلب في شيء و ال يقع اسم الكلب على

م بن فأما النمر و الذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حات

ين الحية إسماعيل بيان أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد فرق ب

بر الكلب و بين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخ

 العقور يريد الحية إنها تقع اسم الكلب عليها 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   
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األلباني : صحيح لغيرهال ق  

 
 

-------------------------------------  

 

[   191صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي اب إباحة قتل المحرم الحية و إن كان قاتلها في الحرم ال فب

 الحل
 
 

بن ثنا محمد بن العالء بن كريب ثنا حفص ـ يعني ا - 2668

األسود عن عبد هللا : أن غياث ـ عن األعمش عن إبراهيم عن 

رم النبي صلى هللا عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الح  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

عض ما اب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بب

ه وسلم أبيح قتله للمحرم و الدليل على أن النبي صلى هللا علي

تل ال كلها و إنه إنما أباح ق إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان

 األبقع منها دون ما سواه من الغربان
 
 

عبة ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا ش - 2669

عن  قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة :

ي الحل النبي صلى هللا عليه وسلم قال : خمس فواسق يقتلن ف

قع و الفأرة و الكلب العقور و و الحرم الحية و الغراب األب

 الحديأة
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اب ذكر طيب المحرم و لبسه في اإلحرام ما ال يجوز لبسه ب

بأن ذلك غير جائز في اإلحرام و إسقاط الكفارة عن  جاهال

فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه و إن كان 

ذكر جاهال بأن التطيب و لبس ما لبس من الثياب غير جائز له ب

 ر لفظه في الطيب غلط في االحتجاج بها بعض من كرهخب

مقدم الطيب عند اإلحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين ال

فرق و بين المؤخر من سنن النبي صلى هللا عليه وسلم و ال ي

 بين المجمل من األخبار و بين المفسر منها

 
 

ريح ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن ابن ج - 2670

بن  أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية : أن يعلى

حين  أمية قال لعمر : ليت إني أرى النبي صلى هللا عليه وسلم

ه معه يتنزل عليه فلما كان بالجعرانة و عليه ثوب قد ظلل علي

ال : فيه ناس من أصحابه قال : فجاءه رجل قد تضمخ بطيب ق

مخ جبة بعدما تضيا رسول هللا كيف ترى في رجل أحرم في 

ل بطيب ؟ قال : فنظر إليه ساعة ثم أنزل عليه الوحي فأرس

عمر إلى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه 

مرة كذلك ساعة ثم سرى عنه ثم قال : أين الذي يسألني عن الع

فقال :  آنفا فالتمس الرجل فأمر به النبي صلى هللا عليه وسلم

ثم  سلها ثالث مرات و أما الجبة فأنزعهاأما الطيب الذي بك فاغ

 اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك
 
 

-------------------------------------  
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[   192صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 الطيب اب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها فيب

م في أمر المحرو الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم لما 

يب به الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تط

ال من طيب النساء خلوقا ال ذاك الطيب التي هي من طيب الرج

امالتي قد تطيب به النبي صلى هللا عليه وسلم عند اإلحر  

 
 

قاال  ثنا عبد الجبار بن العالء و سعيد بن عبد الرحمن - 2671

 رو بن دينار عن عطاء عن صفوان بنحدثنا سفيان عن عم

ليه يعلى عن أبيه قال : وددت أني أرى رسول هللا صلى هللا ع

ه وسلم حين يتنزل عليه فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل علي

ذا مقطعات متضمخ بخلوق فقال : إني أهللت بالعمرة و علي ه

: كيف  فكيف أصنع ؟ فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ل : نع لي حجتك ؟ قال : أنزع هذه الثياب و أغسله قاكنت تص

ه فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قال و أنزل علي

سول فسجى بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت ر

 هللا صلى هللا عليه وسلم يغط محمرا وجهه

ذا حديث عبد الجبار و قال المخزومي قال : كنا مع النبي ه

ي م بالجعرانة و قد قلت لعمر : وددت أنصلى هللا عليه وسل

ا أرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و قال و اغسل عني هذ

 الخلوق
 
 

-------------------------------------  
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[   193صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا اب ذكر البيان أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أمر هذب

لذي ه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب االمحرم الذي ذكرنا

إن  كان عليه خلوق فيه زعفران و التزعفر غير جائز أيضا و

ي كان المحرم منهيا عنه ال كما توهم بعض العراقيين أن النب

ر صلى هللا عليه وسلم أمره بغسل ذلك الطيب ألن المحرم غي

 ه وجائز أن يكون به أثر الطيب و هو محرم و إن كان تطيب ب

ار هو حالل قبل أن يحرم قال أبو بكر : في خبر عمرو بن دين

قال : و عليه مقطعات متضمخ بخلوق و الخلوق ال يكون ـ 

 علمي ـ إال فيه زعفران و في خبر منصور بن زاذان و عبد هللا

اء بن أبي سليمان و ابن أبي ليلى و الحجاج بن أرطاة عن عط

 دغ من زعفران إال أنهمعن يعلى بن أمية قال : و عليه جبة ر

 أسقطوا صفوان بن يعلى من اإلسناد
 
 

ثناه محمد بن هشام ثنا هشيم عن منصور و عبد  - 2672

ن الملك و ابن أبي ليلى و الحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى ب

م و أمية قال : جاء أعرابي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسل

سول هللا إني عليه جبة عليها ردغ من زعفران فقال : يا ر

أحرمت فما ترى و الناس يسخرون مني ؟ قال : فأطرق عنه 

ك هنيهة قال : ثم دعاه فقال : إخلع عنك هذه الجبة و اغسل عن

ير هذا الزعفران و اصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك غ

ن أنه قال في آخر الحديث قال حجاج : ثنا عطاء بهذا الحديث ع

عن  ا محمد بن هشام ثنا هشيمصفوان بن يعلى عن أبيه و ثن

 الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث
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 يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   194صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ل و صلى هللا عليه وسلم عن تزعفر المحاب ذكر زجر النبي ب

مية و الدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أ المحرم جميعا

أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أمر المحرم الذي ذكرنا 

وقا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به إذ كان طيبه خل

 فيه زعفران

 
 

عن عبد ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد  - 2673

لى العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : نهى رسول هللا ص

وقهللا عليه وسلم الرجال عن التزعفر قال حماد : يعني الخل  

 
 

اعيل حدثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قاال ثنا إسم - 2674

ى ثنا بن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب و ثنا عمران بن موس

ول ز عن أنس بن مالك قال : نهى رسعبد الوهاب ثنا عبد العزي

 هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتزعفر الرجل

 
 

ى هللا اب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي صلب

محرم إذ خبر يعلى يغسل الطيب الذي كان على ال عليه وسلم في
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لوق النبي صلى هللا عليه وسلم قد أمر المحل أيضا بغسل الخ

 خلق به فسوى في األمر بغسل الخلوق بينالذي كان قد ت

 المحرم و المحل
 
 

ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا عبيدة بن حميد  - 2675

ه عن حدثني عمر بن عبد هللا بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبي

جده قال : شحيت يوما فقال لي صاحب لي : إذهب بنا إلى 

لى  صالمنزل قال فذهبت فاغتسلت و تخلفت و كان رسول هللا

ده عن هللا عليه وسلم يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يجافى ي

الخلوق فلما فرغ قال لي : يا يعلى ما حملك على الخلوق 

لم أتزوجت ؟ قلت : ال فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وس

م جعلت فاذهب فاغسله قال فمررت على ركية فجعلت أقع فيها ث

لى هللا ما رآني رسول هللا صأتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فل

ماءعليه وسلم قال و عاد بخير دينه العال تاب و استهلت الس  

ة بغسل ال أبو بكر : فقد أمر صلى هللا عليه وسلم يعلى بن مرق

 الخلوق و هو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

-------------------------------------  
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 اب البيان ضد قول من زعم إن المحرم في الجبة عليه خرقب

بر له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر : في خ الجبة و غير جائز
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هشام  صفوان بن يعلى عن أبيه قال : إنزع جبتك ثنا محمد بن

غنا ل أن يبلثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قب

ه هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا ب

 قال الحجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن

 أبيه
 
 

اب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو ب

الصيبان أو هما و إيجاب الفدية على حالق الرأس و إن كان 

رأسهحلقه من مرض أو أذى ب  

 
 

ا خالد ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي حدثن - 2676

 الحذاء عن أبي قالبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب

من بن عجرة قال : أتى علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ز

؟  الحديبية و أنا كثير الشعر فقال : كأن هوام رأسك يؤذيك

ة أيام ح شاة نسكية أو صم ثالثفقلت : أجل قال : فأحلقه و اذب

 أو تصدق بثالثة آصع بين ستة مساكين
 
 

سلم اب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى هللا عليه وب

ين لهم بحلق رأسه و يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل أن يب

صول أنهم يحلقون بالحديبية و يرجعون إلى المدينة من غير و

 إلى مكة
 
 

-------------------------------------  

 

[   196صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر و  - 2677

 الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي

مر به  ليلى عن كعب بن عجرة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم

ى تحت قدر و القمل تتساقط عل و هو يوقد تحت برمة أو قال

قال : وجهه فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم يؤذيك هذه ؟ ف

نسك  ففدية من صيام أو صدقة أو }نعم يا رسول هللا فنزلت : 

يبين  فأمره النبي صلى هللا عليه وسلم و هم بالحديبية ولم {

 لهم أنهم يحلقون بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل هللا

لق و عز و جل الفدية فأمره النبي صلى هللا عليه وسلم أن يح

ح شاةيصوم ثالثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذب  

ضا ال أبو بكر : خبر شبل عن أبن أبي نجيح من هذا الباب أيق

 خرجته في الباب الذي يلي هذا

 
 

وسكم وال تحلقوا رؤ }اب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى : ب

حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 

لقتم اختصار كالم معناه : فح {رأسه ففدية من صيام أو صدقة 

ب اضر }ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل و عال : 

صر أراد : فيهن جميعا فضرب فاخت {بعصاك البحر فانفلق 

سه جر ابنجاالكالم و حذف فضرب و العلم محيط أن أنفجار الح

ه و انفالق البحر إنما كان عن ضربات موسى صلى هللا علي

ن وسلم و ال شك و ال ارتياب أن موسى أطاع هللا فيما أمر به م

 ضرب الحجر و البحر فكان انفالق البحر و انفجار الحجر و

 انبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه
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بن ح ثنا شبل عن اثنا محمد بن معمر القيسي ثنا رو - 2678

عن  أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى

مله كعب بن عجرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رآه و ق

 يسقط على وجهه فقال : ايؤذيك هوامك ؟ قال : نعم فأمره أن

طمع  يحلق و هو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها و هم على

لى أنزل هللا عز و جل الفدية فأمر رسول هللا صأن يدخلوا مكة ف

صوم هللا عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو ي

 ثالثة أيام

غ الفرق ال أبو بكر : قد بينت في كتاب األيمان و الكفارات مبلق

 و أنه ثالثة آصع و بينت أن الصاع أربعة أمداد و أن الفرق

صاع إذ الفرق ثالثة آصع و الستة عشر رطال و أن الصاع ثلثه 

لم و خمسة أرطال و ثلث بدالئل أخبار النبي صلى هللا عليه وس

ة هذه اآلية من الجنس الذي يقول إن هللا عز و جل أجمل فريض

 عز و و بين مبلغه على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم إذ هللا

ر في جل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذك

دق اب عدد أيام الصيام و ال مبلغ الصدقة و ال عدد من يصالكت

ليه الفدية عليهم و ال وصف النسك فبين النبي صلى هللا ع

وسلم الذي واله هللا عز و جل بيان ما أنزل عليه من وجه أن 

ن و أن الصيام ثالثة أيام و الصدقة ثالثة آصع على ستة مساكي

من الجنس الذي  النسك شاة و ذكر النسك في هذا الخبر هو

رة و يقول إن الحكم بالمثل و الشبه والنظير واجب فسبع بق

ع بدنة سبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة و سب

تلف يقوم مقام شاة في الفدية و في األضحية و الهدى و لم يخ

ام شاة العلماء أن سبع بدنة و سبع بقرة يقوم كل سبع منها مق

األمر  ران و األضحية لم يختلفوا في ذلكفي هدي التمتع و الق
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هل زعم أن القرآن ال يكون إال بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أ

از العلم : أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أج

شر عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من الع

 و قد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه اآلية و

و قد  بينت أن هللا عز و جل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى

كتاب يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي أوجبه هللا في ال

لى إما على لسان نبيه المصطفى صلى هللا عليه وسلم أو ع

لسان أمته ألن هللا عز و جل إنما أوجب في هذه اآلية على من 

 رأسه و قد تجب أصابه أذى في رأسه أو كان به مرض فحلق

به  عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس و إن لم يكن

م أذى من رأسه و ال كان مريضا و كان عاصيا بحلق رأسه إذا ل

أن  يكن برأسه أذى و ال كان به مرض فبينت في ذلك الموضع

ز الحكم بالنظير و الشبيه في هذا الموضع واجب و لو لم يج

أسه و النظير لم يجب على من جز شعر ر الحكم المثل و الشبيه

بمقراض أو فدية إذ إسم الحلق ال يقع على الجز و لكن إذا 

ر وجب الحكم بالنظير و الشبيه و المثل كان على جائز شع

الرأس في اإلحرام من الفدية ما على الحالق و هذه مسألة 

 طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع

 
 

-------------------------------------  
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اب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى ب

 فاستحق األدب على ذلك
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سلم  ثنا عبد هللا بن سعيد األشج و سلم بن جنادة قال - 7926

و  حدثنا ابن إدريس و قال األشج حدثني عبد هللا بن إدريس

ن ي قال ثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بكتبه لي و أخرجه إل

بكر  عباد بن عبد هللا بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي

ن قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجاما و إ

دة زمالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و زمالة أبي بكر واح

لس جفنزلنا العرج و كانت زمالتنا مع غالم أبي بكر قالت : ف

ه و رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و جلست عائشة إلى جنب

ن جلس أبي بكر إلى جنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م

تى الشق اآلخر و جلست إلى جنب أبي ننتظر غالمه و زمالتنا م

بكر :  يأتينا فطلع الغالم يمشي ما معه بعيره قال فقال له أبو

ضربه و فقام إليه أبو بكر ي أين بعيرك ؟ قال أضلني الليلة قال

صلى  يقول : بعير واحد أضللت و أنت رجل فما يزيد رسول هللا

حرم و هللا عليه وسلم على أن يبتسم و يقول أنظروا إلى هذا الم

ة ما يصنع هذا حديث األشج قال سلم : و كانت زاملتنا و زامل

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

نا عبد و يوسف بن موسى قاال ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ث

 هللا بن إدريس أخبرنا محمد بن إسحاق نحوه

لم و ال الدورقي : و كانت زمالة رسول هللا صلى هللا عليه وسق

 زمالة أبي بكر

لى قال يوسف : و كانت زاملة أبي بكر و زاملة رسول هللا ص و

 هللا عليه وسلم 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق   
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اب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر و الرجزب  

 
 

ن ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر ب - 2680

: دخل  سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال

حها و عليه و سلم مكة معتمرا قبل أن يفت رسول هللا صلى هللا

 ابن رواحة يمشي بين يديه و هو يقول :

له (خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزي)   

ضربا يزيل الهام عن مقيلة و يذهل الخليل عن خليله ()   

 قال عمر : يا ابن رواحة في حرم هللا و بين يدي رسول هللاف

ى هللا تقول هذا الشعر ؟ فقال النبي صلصلى هللا عليه و سلم 

أشد  عليه و سلم : خل عنه يا عمر فو الذي نفسي بيده لكالمه

 عليهم من وقع النبل 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ار اب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند اإلعواز من اإلزب

ي و الخفين عند عدم وجود النعلين بلفظ مجمل غير مفسر ف

الخفين عند عدم وجود النعلينذكر   

 
 

ز ثنا أحمد بن عبدة الضبي و عمران بن موسى القرا - 2681

رو و أحمد بن المقدم العجلي قالوا : حدثنا حماد بن زيد ثنا عم
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ل بن دينار عن جابر بن زيد أن ابن عباس قال : سمعت رسو

لمن  هللا صلى هللا عليه و سلم و هو يخطب و يقول : السراويل

د اإلزار و الخفان لمن ال يجد النعلين قال : أحمد بن ال يج

 المقدم عن عمرو بن دينار
 
 

احة اب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إبب

صلى  ال يجد النعلين و الدليل على أن النبي لبس الخفين لمن

فل هللا عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أس

نكلما وقع عليه إسم خف و إن كان فوق الكعبيالكعبين ال   

 
 

-------------------------------------  

 

[   200صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد عن أيوب عن  - 2682

 نافع عن عبد هللا بن عمر : أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا

س ك المكان فقال : يا رسول هللا ما ال يلبعليه وسلم و هو بذا

ال  المحرم من الثياب ؟ قال : ال يلبس القمص و ال السراويل و

ل من العمامة و ال الخفين إال أن ال يجد نعلين فليلبسهما أسف

الكعبين و ال شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران و ال 

 البرنس
 
 

ا ابن هشيم أخبرنثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا  - 2683

عون و ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن ابن عون عن نافع 

م عن ابن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا ل
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من  يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما أسفل

 الكعبين 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

باح يه وسلم إنما أاب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا علب

أباح له  الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين ال أنه للمحرم لبس

من  لبس الخفين اللذين لها ساقان و إن شق أسفل الكعبين

بين على الخفين شقا و ترك الساقان فلم يبانا مما أسفل من الكع

 ما توهمه بعض الناس

 
 

بن  ثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني ثنا بشر - 2684

: يا  المفضل ثنا عبيد هللا عن نافع عن عبد هللا : أن رجال قال

سوا رسول هللا ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : ال تلب

القمص و ال السراويالت و ال البرانس و ال العمائم و ال 

أسفل  القالنس و ال الخفاف إال أحد ليست له نعالن فليلبسهما

 من الكعبين

بسها اد بن زيد عن أيوب الذي أمليته قبل : فليلفي خبر حم و

عن  أسفل من الكعبين و هكذا قال ابن علية عن أيوب عن نافع

لين ابن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم : فمن لم يجد نع

 فليلبسهما ـ يعني الخفين ـ أسفل من الكعبين

اعيل ناه أبو هاشم زياد بن أيوب و أحمد بن منيع قاال ثنا إسمث

ذا أنا أيوب و قال ابن جريح : أخبرني نافع عن ابن عمر في ه

 الخبر : فليقطعهما يجعلهما أسفل من الكعبين

د ناه محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح و قث
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 خرجت طرق هذا اللفظ في كتاب الكبير 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   201صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ح و في خبر سالم عن ابن عمر : عن النبي صلى هللا - 2685

قطعهما حتى عليه وسلم : فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين و لي

 يكونا أسفل من الكعبين

نا ناه عبد الجبار بن العالء و سعيد بن عبد الرحمن قاال ثث

الم عن أبيهسفيان عن الزهري عن س  

 
 

نما اب ذكر ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إب

رخص باألمر بقطع الخفين للرجال دون النساء إذ قد أباح 

 للنساء الخفين و إن وجدن نعاال فرخص للنساء في لبس

 الخفاف دون الرجال
 
 

بد ثنا الفضل بن يعقوب الجزري بخبر غريب ثنا ع - 2686

 محمد ـ يعني بن إسحاق ـ حدثني الزهري عن األعلى قال قال

سالم : أن ابن عمر قد كان صنع ذلك ـ يعني قطع الخفين 

ن رسول للنساء ـ حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أ

 هللا صلى هللا عليه وسلم قد رخص للنساء في الخفين 
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قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  

 

[   202صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب الرخصة في استظالل المحرم و إن كان نازال غير سائرب

نهى عنه ضد قول من كرهه و  

 
 

اتم بن ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد هللا بن النفيل ثنا ح - 2687

ر بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال : دخلنا على جاب

فذكر الحديث بطوله و قال :عبد هللا   

ر مر ـ يعني النبي صلى هللا عليه و سلم ـ بقية له من شعأ

م حتى فضربت له بخمرة فسار رسول هللا صلى هللا عليه و سل

 أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها
 
 

اب إباحة استظالل محرم و إن كان راكبا غير نازلب  

 
 

رقي حدثنا عبد هللا بن جعفر ال حدثنا محمد بن يحيى - 2688

أبي  حدثنا عبيد هللا يعني ابن عمرو الرقي ـ عن زيد و هو ابن

دته أنيسة ـ عن يحيى بن الحصين األحمسي عن أم الحصين ج

داع قالت : حججت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجة الو

فرأيت أسامة بن زيد و بالال يقود أحدهما بخطام راحلته و 

افعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبةاآلخر ر  
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س اب إباحة إبدال المحرم ثيابه في اإلحرام و الرخصة في لبب

الثياب و إن كان الممشق مصبوغا غير أنه  الممشق من

 مصبوغ بالطين

 
 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن  - 2689

إذا  لبس من الثيابجريج عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا ن

 أهللنا ما لم نهل فيه و نلبس الممشق إنما هو طين

 دثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريجح

 أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا يقول :

 نا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب و ال زعفران و نلبسك

 الممشق إنما هو طين 
 
 

ر ي : إسناده صحيح صرح ابن جريج وأبو الزبيقال األلبان 

ي بالتحديث في الطريق التالي ومحمد بن بكر هو البرسان

 ومحمد بن معمر هو البحراني وكلهم من رجال الشيخين

 
 

-------------------------------------  

 

[   203صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن الرجال بذكر خبر مجمل اب إباحة تغطية المحرمة وجهها مب

 أحسبه غير مفسر
 
 

دي حدثنا محمد بن العالء بن كريب حدثنا زكريا بن ع - 2690

عن إبراهيم بن حميد حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت 
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المنذر عن أسماء قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال و كنا 

 نمتشط قبل ذلك 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 لخبر المفسر لهذه اللفظة التي حبستها مجملة واب ذكر اب

للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب و ال  الدليل على أن

وب إمساس الثوب إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الث

من فوق رأسها على وجهها أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو 

جر ز ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها قال أبو بكر : في

لى أن النبي صلى هللا عليه و سلم المحرمة عن االنتقاب داللة ع

 ليس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها
 
 

 و قد روي يزيد بن أبي زياد ـ و في القلب منه ـ عن - 1269

 مجاهد عن عائشة قالت : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و

لنا الثوب على سلم و نحن محرمون فإذا مر بنا الركب سد

 وجهنا

معت دثناه عبد هللا بن سعيد األشج حدثنا ابن إدريس قال : سح

ر ح يزيد بن أبي زياد ح و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جري

زياد حدثنا محمد بن هشام حدثنا هشيم جميعا عن يزيد بن أبي  

ا ال في حديث جرير : فإذا جاوزنا و في حديث هشيم : فإذق

 جاوزنا كشفناه 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   
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-------------------------------------  

 

[   204صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء برسول هللا صلى هللاب

ى ذي عليه و سلم و البيوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إل

الطوى ليكون دخوله مكة نهارا ال لي  

 
 

نا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدث - 2692

 عليه عبيد هللا أخبرني نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى هللا

 و سلم أنه بات بذي طوى حتى أصبح فدخل مكة

 
 

ي صلى اب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبب

أحد   يعتاض منههللا عليه و سلم إذ في االقتداء الخير الذي ال

 ترك اإلقتداء به

 
 

ليم حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا يحيى بن س - 2693

 الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر : أن

و يخرج  النبي صلى هللا عليه و سلم كان يدخل من الثنية العليا

 من الثنية السفلى

 
 

-------------------------------------  

 

[   205صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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يه اب استحباب اإلغتسال لدخول مكة إذ النبي صلى هللا علب

إرادته دخول مكة وسلم اغتسل عند  

 
 

في ـ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر ـ يعني الحن - 2694

ذي  حدثنا عبد هللا بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : أهل مرة

سلم ن عند الشجرة و أن رسول هللا صلى هللا عليه والحليفة م

ن لما جاء ذا طوى بات حتى يصلي الصبح فاغتسل ثم دخل م

 أعلى مكة من كدى و خرج حين من كدى من أسفل مكة
 
 

بيه حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أ - 2695

عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر 

تقبل براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب إذا استوت به اس

ى ذا القبلة فأهل ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أت

نبي طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل و زعم أن ال

 صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك

 
 

غ من اب ذكر قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراب

الصفا و المروة سعي بينال  

 
 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي  - 2696

 حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن حنين قال :

حججت مع عبد هللا بن عمر بن الخطاب بين حجة و عمرة 

ت اثنتي عشرة مرة قال : قلت له : يا أبا عبد الرحمن لقد رأي

لت قال : رأيتك إذا أهللت فدخمنك أربع خصال فذكر الحديث و 

ع العرش قطعت التلبية قال : صدقت يا ابن حنين خرجت م
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لبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما دخل العرش قطع الت

 فال تزال تلبيتي حتى أموت

م الحجر ال أبو بكر : قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلق

اء ليلى عن عط أول ما يبتدىء الطواف لعمرته لخبر ابن أبي

ك عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يمس

 عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر

 
 

-------------------------------------  

 

[   206صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

م حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن هشا - 2697

م : م أخبرني ابن أبي ليلى قال محمد بن هشاقاال حدثنا هشي

 عن ابن أبي ليلى

ما دل  ال أبو بكر : فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين كان فيهق

ة عند على أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد كان يقطع التلبي

ر دخول عروش مكة و خبر عبيد بن حنين أثبت إسنادا من خب

ماإن كان فقيها عال عطاء ألن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ و  

 أرى للمحرم كان بحج أو عمرة أو بهما جميعا قطع التلبيةف

إن  عند دخول عروش مكة فإن كان معتمرا لم يعد إلى التلبية و

ين كان مفردا أو قارنا عاد إلى التلبية عند فراغه من السعي ب

 الصفا و المروة ألن فعل ابن عمر كالدال على أنه رأى النبي

من  يه وسلم قطع التلبية في حجته إلى الفراغصلى هللا عل

 السعي بين الصفا و المروة

عي قال دثناه الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن األوزاح
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 قال عطاء بن أبي رباح : كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل و

 يراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا و المروة 

 
 

 رواه ابن أبي ليلى عن عطاءقال األعظمي : إسناده ضعيف  

عن ابن عباس مرفوعا ورواه عبد الملك وهمام عن عطاء 

موقوفا على ابن عباس فالصواب وقفه ورواية ابن عمر 

 أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما
 
 

-------------------------------------  

 

[   207صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 مد بن مهدي العطار حدثنا عمرو ـ يعني ابنحدثنا مح - 2698

بر ـ أبي سلمة ـ حدثني ابن زبر ـ و هو عبد هللا بن العالء بن ز

ع حدثني القاسم بن محمد : قال : رأيت عبد هللا بن عمر يقط

 التلبية إذا دخل الحرم و يعاود إذا طاف بالبيت و إذا فرغ من

 الطواف بين الصفا و المروة

ال أبو بكر :ق  

ى رمى خبار النبي صلى هللا عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتأ و

رم جمرة العقبة دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الح

 قطعا لم يعاود سأذكر تلبيته إلى أن رمى جمرة العقبة في

 موضعها من هذا الكتاب إن وفق هللا لذلك و شاء 

 
 

غير  معروفونقال األلباني : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات  

محمد بن مهدي العطار وأظنه محمد بن مهدي الزيلعي الذي 
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 ترجمه ابن أبي حاتم فقال : " روى عن أبي داود الطيالسي

روى عنه أبو زرعة " وأبو زرعة ال يروي إال عن ثقة كما هو 

هذا  معروف ويكفي في توثيقه أنه من شيوخ ابن خزيمة في

صحيح وهللا أعلم الصحيح وبعيد جدا أن يكون مثله غير  

 
 

يت اب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبب

 عند مقدمه مكة

 
 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي  - 2699

أخبرني عمر ـ و هو ابن الحارث ـ عن أبي األسود و محمد بن 

عبد الرحمن : أن رجال من أهل العراق قال له : سل عروة بن 

 عن رجل يهل بالحج فسألته فقال : قد حج رسول هللاالزبير 

أ به صلى هللا عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بد

بعض  حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت فذكر حديثا فيه

 الطول
 
 

اب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبةب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   208صفحة  - 4مة    ] جزء صحيح ابن خزي   

 
 

ا عبد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن األصبهاني حدثن - 2700

يم الرحيم ـ يعني ابن سليمان عن عبد هللا بن عثمان بن خث

اف أخبرنا أبو الطفيل و سألته عن الرمل بالكعبة الثالث أطو
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سلم فزعم أن ابن عباس أخبره : أن رسول هللا صلى هللا عليه و

م ا قدم في عقد قريش فلما دخل مكة دخل من هذا الباب األعظلم

و قد جلست قريش مما يلي الحجر أو الحجر فذكر الحديث 

 بطوله

ال أبو بكر : لم أقيد في التصنيف الحجر أو الحجر ق  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

و  اباب األمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثيب

عورة و لى أن لبس الثياب زينة للمالبسين و لسترة الالدليل ع

هللا عز  إن لم تكن الثياب مزينة بصبغ و ال كانت ثيابا فأخرة إذ

و لم  {خذوا زينتكم عند كل مسجد  }و جل قال في محكم تنزيله 

ال  يرد بهذا األمر لبس الثياب المزينة بالصبغ و الموشى و

العورة  الثياب التي توارىلبس الثياب الفاخرة و لكن أراد لبس 

كانت فاخرة أو دنيئة إذ اآلية إنما نزلت زجرا عما كان أهل 

الجاهلية يفعلونه من الطواف بالبيت عراة غير ساتري 

 عوراتهم بالثياب

 
 

ن حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ع - 2701

ن سلمة ـ و هو ابن كهيل ـ قال سمعت مسلم البطين عن سعد ب

 ير عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت و هيجب

 عريانة و تقول :

ا بني ي }ليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فال أحله فنزلت ا

  {آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   209فحة ص - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عن  حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب - 2702

 يونس بن يزيد و عمرو بن الحارث عن ابن شهاب :

 ن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : يوم النحر يوم الحجع

 األكبر قال ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن

أمره  الحجة التيأبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق في 

ي رهط عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل حجة الوداع ف

 يؤذنون الناس يوم النحر : أال ال يحج بعد اليوم مشرك و ال

وم يطوف بالبيت عريان قال ابن شهاب و كان حميد يقول : ي

 النحر يوم الحج األكبر من أجل حديث أبي هريرة
 
 

ير ة البيت بذكر خبر مجمل غاب كراهة رفع اليدين عند رؤيب

سر قد توهم بعض من ال يميز بين الخبر المجمل و المف مفسر

ت أنه خالف خبر عمر بن الخطاب أنه رفع يديه حين رأى البي

ن و يحسب أنه خالف خبر مقسم عن ابن عباس و نافع عن اب

بع عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم ترفع األيدي في س

ند استقبال البيتمواطن في الخبر : و ع  

 
 

عن  حدثناه عبد هللا بن سعيد األشج حدثنا المحاربي - 2703

ع ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس و عن ناف
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 عن ابن عمر قال : قال النبي صلى هللا عليه وسلم : ترفع

يتاأليدي في سبعة مواطن و في الخبر : و عند استقبال الب  

هذا  هذا الخبر بابا ألنهم قد اختلوا فيال أبو بكر : لم أجعل لق

 اإلسناد و بينته في كتاب الكبير 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا - 2704

ي شعبة قال : سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المك

يديه ؟  فعقال : سئل جابر بن عبد هللا عن الرجل يرى البيت أير

قال : ما أظن أحدا يفعل هذا إال اليهود و قد حججنا مع رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يكن يفعل هذا 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

-------------------------------------  

 

[   210صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يل ة التي ذكرتها و الدلاب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملب

ذا أي على أن جابر بن عبد هللا إنما أراد بقوله : لم يكن يفعل ه

ن لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ م

بعد ذلك ال  الطواف و الصالة لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا

 أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول ما نراه
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ة ثنا محمد بن يحيى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قزع - 2705

ألنا حدثني أبي سويد بن حجير ثنا المهاجر بن عكرمة قال : س

رج جابر بن عبد هللا عن الرجل يقضي صالته و طوافه ثم يخ

ذا إال من المسجد فيستقبل البيت فقال : ما كنت أرى يفعل ه

 اليهود 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

دعاء عند دخول المسجداب الب  

 
 

ثنا  ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر ـ يعني الحنفي ـ - 2706

أن  الضحاك بن عثمان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة :

د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسج

ك و إذا فليسلم على النبي و ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمت

ان على النبي و ليقل : اللهم أجرني من الشيط خرج فليسلم

 الرجيم 
 
 

حاك قال األلباني : إسناده جيد وهو على شرط مسلم وفي الض 

 كالم ال يضر

 
 

اب االضطباع بالرداء عند طواف الحج و العمرة أو أحدهماب  

 
 

-------------------------------------  
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ن حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى ب - 2707

ن أبي سليم الطائفي قال حدثني عبد هللا بن عثمان بن خثيم ع

طبع الطفيل عن عبد هللا بن عباس في حديث طويل قال : فاض

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و أصحابه و رملوا ثالثة 

 أطواف و مشوا أربعة
 
 

هللا  أن السنة قد كان يسنها النبي صلى اب ذكر الدليل علىب

ة إلى حادثة فتزول العلة و تبقى السنة قائم عليه وسلم لعلة

و  األبد إذ النبي صلى هللا عليه وسلم إنما رمل في االبتداء

طباع و اضطبع ليرى المشركين قوته و قوة أصحابه فبقي االض

 الرمل سنتان إلى آخر األبد
 
 

ام فع حدثنا ابن أبي فديك عن هشحدثنا محمد بن را - 2708

بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر بن 

طأ الخطاب يقول فيم الرمالن اآلن و الكشف عن المناكب و قد أ

نا هللا اإلسالم و نفى الكفر و أهله و مع ذلك ال نترك شيئا ك

 نضعه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
 

صحيحقال األلباني : إسناده    

 
 

اب استالم الحجر األسود عند ابتداء الطوافب  

 
 

عيد ـ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ـ يعني ابن س - 2709

سألناه عن حدثنا جعفر حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد هللا ف
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ال الحج حجة النبي صلى هللا عليه وسلم فقال فخرجنا ال ننوي إ

سلم الحجر  صلى هللا عليه وحتى أتينا الكعبة فاستلم رسول هللا

 األسود ثم رمل ثالثا و مشى أربعا
 
 

-------------------------------------  

 

[   212صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قال  حدثنا يونس بن عبد األعلى و عيسى بن إبراهيم - 2710

دثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس و قال عيسى ح

 وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عنابن 

كة أبيه قال : رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم حين يقدم م

واف يستلم الركن األسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثالث أط

 من السبع

 
 

سلماب تقبيل الحجر األسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المب  

 
 

ني دثنا ابن وهب قال أخبرحدثنا عيسى بن إبراهيم ح - 2711

 يونس بن يزيد و عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم أن

 أباه حدثه قال : قبل عمر بن الخطاب الحجر فقال : أمل و هللا

ليه لقد علمت إنك حجر و لوال إني رأيت رسول هللا صلى هللا ع

ن أسلم وسلم يقبلك ما قبلتك قال عمرو : و حدثني بمثلها زيد ب

أسلم عن أبيه  

 
 

د بن اب البكاء عند تقبيل الحجر األسود و في القلب من محمب
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اليدين على الحجر و مسح الوجه بهما و  عون هذا و وضع

 لكن خبر محمد بن علي ثابت
 
 

مد بن حدثنا سلمة بن شيب نا يعلى بن عبيد حدثنا مح - 2712

هللا  عون عن نافع عن ابن عمر قال : استقبل رسول هللا صلى

ي طويال وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكعليه 

لعبرات فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فقال : يا عمر ها هنا تسكب ا  

 
 

قال األعظمي : إسناده منكر فيه محمد بن عون متروك   

 
 

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا  - 2713

هو  ـ و عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر

 محمد بن علي ـ عن جابر بن عبد هللا قال : فدخلنا مكة حين

م باب ارتفاع الضحى فأتى يعني النبي صلى هللا عليه وسل

لم و المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاست

مشى  فاضت عيناه بالبكاء فذكر الحديث و قال : و رمل ثالثا و

م حجر و وضع يديه عليه ثأربعا حتى فرغ فلما فرغ قبل ال

 مسح بهما وجهه 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق   

 
 

-------------------------------------  
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 اب السجود على الحجر األسود إذا وجد الطائف السبيل إلىب

المسلم ذلك من غير إيذاء  

 
 

ر بن دثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا جعفح - 2714

جد عبد هللا قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر و س

و قال  عليه ثم قال : رأيت خالك ابن عباس يقبله و يسجد عليه

:  ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبل و سجد عليه ثم قال

ا ففعلت رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل هكذ  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ل الحجر و اب استالم الحجر باليد و تقبيل اليد إذا لم يكن تقبيب

عليه ال السجود  

 
 

برني حدثنا عبد هللا بن سعيد األشج حدثنا أبوخالد أخ - 2715

ه و قبل عبيد هللا عن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيد

سلم منذ رأيت رسول هللا صلى هللا عليه ويده و قال : ما تركته 

 يفعله

ردثنا به أبو كريب حدثنا أبو خالد حدثنا عبد هللا بن عمح  

 
 

الطواف اب التكبير عند استالم الحجر و استقباله عند افتتاحب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   214صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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على أحمد بن أبي شريح الرازي أن عمر بن قرأت  - 2716

مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 

ه عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استوت ب

بيك راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فقال ل

 اللهم لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة و الملك ال

تى إذا شريك لك فهذه تلبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح

جر ثم رمل انتهى إلى البيت استقبله الحجر فكبر ثم استقبل الح

 ثالثة أشواط و مشى أربعة أشواط ثم صلى ركعتين

 
 

اب الرمل في األشواط الثالثة و المشي في األربعةب  

 
 

م و عاصحدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدثنا أب - 2717

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : رمل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم ثالثا و مشى أربعا

 
 

اب الرمل بالبيت من الحجر األسود إلى الحجر األسودب  

 
 

حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا مالك و  - 2718

 حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد هللا بن وهب عن مالك بن

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول هللا  أنس

الثا صلى هللا عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر زاد على : ث

 و مشى أربعا

 
 

ي اب ذكر العلة التي لها رمل النبي صلى هللا عليه وسلم فب
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 اإلبتداء
 
 

بد حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن ع - 2719

لرمل ري عن ابن الطفيل قال : قلت البن عباس اهللا ـ عن الجري

نة ثالثة أشواط بالبيت و أربعة مشيا إن قومك يزعمون أنها س

ة فلما قال : صدقوا و كذبوا قدم النبي صلى هللا عليه و سلم مك

سمع به أهل مكة قالوا : أنظروا إلى أصحاب محمد ال يقدرون 

ليه لى هللا عأن يطوفوا بالبيت من الهزال فقال رسول هللا ص

 وسلم أروهم ما يكرهون

 
 

-------------------------------------  
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حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد أخبرنا حماد بن  - 2720

شا سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس أن قري

حمى يثرب فلما قدم  قالت : أن محمدا و أصحابه قد وهنتهم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعامه الذي قدم فيه قال 

لما رملوا ألصحابه أرملوا بالبيت ثالثا ليرى المشركون قوتكم ف

 قالت قريش : ما وهنتهم

 
 

اب الدعاء بين الركن اليماني و الحجر األسودب  

 
 

د عن حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعي - 2721

نا جريح عن يحيى بن عبيد و حدثنا محمد بن معمر حدثابن 
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ي محمد ـ يعني ابن بكر البرساني ـ أخبرنا ابن جريح أخبرن

ن يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد هللا ب

ما بين السائب أخبره : أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم في

ا حسنة في الدني ركن بني جمح و الركن األسود يقول : ربنا آتنا

 و في اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار

ال الدورقي : يقول بين الركن اليماني و الحجرق  

يحيى  دثنا الدورقي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرنيح

 بن عبيد بمثل حديث ابن معمر 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

اب التكبير كلما انتهى إلى الحجرب  

 
 

بد هللا نا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني ابن عحدث - 2722

ـ عن خالد ـ و هو الحذاء ـ عن عكرمة عن ابن عباس : أن 

ر كلما النبي صلى هللا عليه وسلم طاف بالبيت و هو على بعي

 أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده و كبر
 
 

-------------------------------------  

 

[   216صفحة  - 4] جزء  صحيح ابن خزيمة      

 
 

عاب استالم الحجر و الركن اليماني في كل طواف من السبب  

 
 

ت حدثنا محمد بن عبد األعلى حدثنا المعتمر قال سمع - 2723
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بن  عبد العزيز ـ و هو بن أبي رواد ـ حدثني نافع عن عبد هللا

ت عمر : أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا طاف بالبي

قال : استلم الحجر و الركن في كل طواف  مسح أو  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب اإلشارة إلى الركن عند االنتهاء و البدء إذا لم يمكن ب

 استالمه
 
 

ا حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد و حدثن - 2724

بشر بن هالل حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن 

لى هللا صلى هللا عليه وسلم طاف بالبيت ع عباس : أن رسول

 بعير فكلما أتى على الركن أشار إليه

ذا حديث بنداره  

 
 

ي يليه اب استالم الركنين الذين يليان الحجر ركن األسود و الذب

الركنان اليمانيان و هما  

 
 

ن حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن اب - 2725

عمر عن أبيه قال : لم يكن  شهاب عن سالم بن عبد هللا بن

ال الركن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استلم من أركان البيت إ

 األسود و الذي يليه من نحو دار الجمحين
 
 

-------------------------------------  
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رك سلم تاب ذكر العلة التي نرى أن النبي صلى هللا عليه وب

الذين يليان الحجر هما استالم الركنين  

 
 

 حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن - 2726

كر شهاب عن سالم بن عبد هللا أن عبد هللا بن محمد بن أبي ب

ى هللا الصديق أخبر عبد هللا بن عمر عن عائشة : أن النبي صل

صروا الكعبة اختعليه وسلم قال : ألم ترى إلى قومك حين بنوا 

لى عن قواعد إبراهيم ؟ قالت : فقلت يا رسول هللا أفال تردها ع

ابن  قواعد إبراهيم ؟ قال : لوال حدثان قومك بالكفر قال : فقال

عمر : ألن كانت عائشة سمعت هذا من رسول هللا صلى هللا 

تالم عليه وسلم ما أرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترك اس

واعد يليان الحجر إال أن البيت لم يصم على ق الركنين الذين

 إبراهيم
 
 

اب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيلهب  

 
 

 حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا أبو سعيد مولى - 2727

بد هللا بني هاشم عبد الرحمن بن عبد هللا ـ حدثنا إسرائيل عن ع

هللا  بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس : أن رسول

ه صلى هللا عليه وسلم قبل الركن اليماني و وضع خده علي  

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف ورواه البيهقي في السنن  

وقال : تفرد به عبد هللا بن مسلم بن هرمز  76/  5الكبرى 
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 وهو ضعيف

 
 

زق اب الدعاء بين الركنين أن يرزق هللا الداعي القناعة بما رب

على كل غائبة له بخير فيه و يخلف و يبارك له  

 
 

 حدثنا نصر بن مرزوق المصري حدثنا أسد ـ يعني - 2728

سائب ابن موسى السنة ـ حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عطاء بن ال

وا هذا حدثنا سعيد بن جبير قال : كان ابن عباس يقول : احفظ

ان الحديث و كان يرفعه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم و ك

يه و نين رب قنعني بما رزقني و بارك لي فيدعو به بين الرك

 اخلف على كل غائبة لي بخير 
 
 

طاء قال األلباني : إسناده ضعيف وقد استغربه الحافظ ألن ع 

بن السائب كان اختلط وسعيد بن زيد سمع منه آخرا على 

 ضعف في حفظه ورواه غيره عنه موقوفا

 
 

-------------------------------------  
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اب فضل استالم الركنين و ذكر حط الخطايا بمسحهاب  

 
 

ن حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا عطاء ب - 2729

ول السائب عن عبد هللا بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه : يق

ود البن عمر مالي ال أراك تستلم إال هذين الركنين الحجر األس
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ول ركن اليماني ؟ فقال ابن عمر : إن أفعل فقد سمعت رسو ال

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :

ن مسحهما يحط الخطايا إ  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

ه ال األلباني : صحيح لغيره فإن ابن السائب قد رواه عنق

وبع سفيان أيضا وهو ممن سمع منه قبل االختالط على أنه قد ت

ده ورواية سفيان في مصنف عبد الرزاق كما في الذي بع

8877 

 
 

بن  و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و ثنا علي - 2730

بيد هللا المنذر ثنا ابن فضيل و ثنا الحسن بن الزعفراني ثنا ع

هللا  بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر : عن النبي صلى

 عليه و سلم بمثله

 
 

يت ان أنهما ياقوتتان من يواقاب صفة الركن و المقام و البيب

 الجنة
 
 

-------------------------------------  
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وي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن سويد أبو عميرة البل - 2731

 مؤذن مسجد الرملة ثنا أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري

 عمرو قال : قال رسول هللا عن مسافع الحجبي عن عبد هللا بن
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ت صلى هللا عليه وسلم : الركن و المقام ياقوتتان من ياقو

و  الجنة طمس هللا نورهما و لوال ذلك ألضاءتا ما بين المشرق

 المغرب

ي ال أبو بكر : هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهرق

 غير أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه

شيبة مرفوعا غير الزهري رواه قد رواه عن مسافع بن  و

 رجاء أبو يحيى 

 
 

يء قال األلباني : إسناده حسن لغيره فإن أيوب بن سويد س 

ي وهو ثقة الحفظ وقد تابعه شبيب بن سعيد الحبطي عند البيهق

 عن رواية ابنه أحمد عنه وهذا منه فإسناده صحيح

 
 

اء ثنا الحسن الزعفراني ثنا عفان بن مسلم ثنا رج - 2732

ن عمرو بو يحيى ثنا مسافع بن شيبة قال سمعت : ـ عبد هللا بأ

ل هللا أنشد باهلل ثالثا و وضع أصبعيه في أذنيه سمعت رسو

 صلى هللا عليه وسلم يقول : أن الحجر و المقام بمثله

ال أبو بكر : لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة و ال جرح و ق

 لست أحتج بخبر مثله 
 
 

ه ضعيفقال األعظمي : إسناد   

بان ال األلباني : يتقوى بما قبله ال سيما وقد أخرجه ابن حق

 أيضا في صحيحه
 
 

ن اب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر و صفة نزوله مب

الجنة و الدليل على أنه سودته خطايا بني آدم إذ كان عند 
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 نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج

 
 

ئب عن عطاء بن السا ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير - 2733

طاء ح و ثنا محمد بن موسى الحرشي و زياد بن عبد هللا ثنا ع

صلى  بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : عن النبي

ضا هللا عليه وسلم قال : نزل الحجر األسود من الجنة أشد بيا

 من الثلج فسودته خطايا بني آدم 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  
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اب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بن آدم ب

المسلمين المشركين دون خطايا  

 
 

 ثنا محمد بن البصري ثنا أبو الجنيد ثنا حماد بن - 2734

ر عن سلمة عن عبد هللا بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبي

ابن عباس : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : الحجر 

يا األسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة و إنما سودته خطا

قبله  المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه و

 من أهل الدنيا 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   
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جمة ير له ترال األلباني : أبو الجنيد هو الحسين خالد الضرق

ة . في التاريخ والميزان واللسان قال ابن معين : ليس بثق

و ووقع في المصدرين األخيرين " خالد بن الحسين " وهو ه

 انقلب عليهما
 
 

ه مع اب ذكر صفة الحجر يوم القيامة و بعثة هللا عز و جل إياب

من إعطائه إياه عينين يبصر بهما و لسانا ينطق به يشهد ل

ل ربنا و تعالى و هو فعال لما يريداستلمه بحق ج  

 
 

سليمان  ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا فضيل ـ يعني ابن - 2735

ت ـ قال سمعت عبد هللا بن عثمان ـ و هو ابن خثيم ـ قال سمع

صلى  سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال : قال رسول هللا

ينان ع هللا عليه وسلم : ليبعثن هللا هذا الركن يوم القيامة له

  يبصر بهما و لسانا ينطق به يشهد على من استلمه بحق

 
 

يمان وإن قال األلباني : إسناده صحيح لغيره فإن فضيل بن سل 

عه كان فيه كالم من جهة حفظه مع إخراج الشيخين له فقد تاب

د عند جرير بن عبد الحميد عند الترمذي وحسنه وثابت بن يزي

 المصنف بعده
 
 

-------------------------------------  
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راد اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أب
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دليل في هذا الخبر نفس الحجر األسود ال غير و ال بذكره الركن

ن على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أراد بقوله على م

ستلمه ه في خبر فضيل بن سليمان لمن ااستلمه أي لمن استلم

هبحق و في حديث حماد بن سلمة أيضا : لمن استلمه و قبل  

 
 

يب ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا الحسن بن موسى األش - 2736

بن  حدثني ثابت ـ و هو بن يزيد أبو يزيد األحول عن عبد هللا

ال عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ق

فتين هللا صلى هللا عليه وسلم : إن لهذا الحجر لسانا و شرسول 

 يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

ية اب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنب

لنبي دون من استلمه ناويا باستالمه طاعة هللا و تقربا إليه إذا ا

قد أعلم أن للمرء ما نوىصلى هللا عليه وسلم   

 
 

ا عبد ثنا الحسن الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثن - 2737

 هللا بن المؤمل سمعت عطاء يحدث عن عبد هللا بن عمرو : أن

قيامة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : يأتي الركن يوم ال

لمه أعظم من أبي قبيس له لسان و شفتان يتكلم عن من است

يمين هللا التي يصافح بها خلقه  بالنية و هو  

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف عبد هللا بن المؤمل ضعيف   
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جعل  اب استحباب ذكر هللا في الطواف إذ الطواف بالبيت إنماب

لى هللا ال بحديث الناس و االشتغال بما ال يجري ع إلقامة ذكر

ف االطائف نفعا في اآلخرة و إن كان التكلم بالخير في الطو

 طلقا مباحا و إن لم يكن ذلك الكالم ذكر هللا

 
 

-------------------------------------  
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نا عبيد ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ـ يعني ابن سعيد ث - 2738

نا يحيى هللا بن أبي زياد القداح و ثنا علي بن سعيد المسروقي ث

ثنا  ائدة و ثنا يحيى بن حكيم ثنا مكي بن إبراهيم وبن أبي ز

أبي  سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان كلهم عن عبد هللا بن

لم زياد عن القاسم عن عائشة : عن النبي صلى هللا عليه وس

 قال : إنما جعل رمي الجمار و الطواف بالبيت إلقامة ذكر هللا

و  في الحديث : ليس لغيره انتهى حديث بندار و زاد اآلخرون

 السعي بين الصفا و المروة 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

كالم اب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف و الزجر عن الب

 السيىء فيه
 
 

ب ثنا يونس بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائ - 9273

ه عن طاووس : عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى هللا علي
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ون ن الطواف بالبيت مثل الصالة إال أنكم تتكلموسلم قال : إ

 فمن تكلم فال يتكلم إال بخير

يسير  ال أبو بكر : أمر النبي صلى هللا عليه وسلم قائد الرجلق

الم قد زنقه به أن يقوده بيده و هو طائف بالبيت من باب الك

 الحسن في الطواف قد خرجته في باب آخر 
 
 

ائب جاله كلهم ثقات وابن السقال األلباني : إسناده صحيح ور 

و وإن كان اختلط فقد رواه عنه سفيان الثوري عند الحاكم وه

كما  ممن روى عنه قبل االختالط على أنه قد تابعه ثقتان آخران

 هو مبين في اإلرواء فصح الحديث والحمد هلل

 
 

اب الطواف من وراء الحجرب  

 
 

ن ان عثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفي - 2740

هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس : قال : الحجر من 

من  البيت ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاف بالبيت

{و ليطوفوا بالبيت العتيق  }ورائه و قال هللا :   

ذي ال أبو بكر : هذه اللفظة : الحجر في البيت من الجنس الق

األلف معرفة بأعلمت في غير موضع من كتبنا أن اإلسم باسم ال

ه وسلم و الالم قد يقع على بعض الشيء و النبي صلى هللا علي

اد أمر عائشة أن يصلي في الحجر و قال : الحجر من البيت أر

بعض الحجر ال كله و ابن عباس رحمه هللا لم يرد بقوله : 

ت الحجر من البيت جميع الحجر و إنما أراد بعضه على ما خبر

 عليه وسلم أن بعض الحجر منعائشة عن النبي صلى هللا 

 البيت ال جميعه 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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ان اب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس و البيب

البيت ال جميعه أن بعض الحجر من  

 
 

برنا فضل بن يعقوب الجزري أخبرنا ابن بكر أخثنا ال - 2741

بن ابن جريح ح و ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرازق أخبرنا ا

عطاء  جريح قال سمعت عبد هللا بن عبيد بن عمير و الوليد بن

ن عبيد عن الحارث بن عبد هللا بن أبي ربيعة قال قال عبد هللا ب

د ته فقال عب: وفد الحارث بن عبد الملك بن مروان في خالف

شة الملك : ما أظن أبا خبيب ـ يعني ابن الزبير ـ سمع من عائ

ا ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث : بلى أنا سمعته منه

ليه قال : سمعتها تقول ماذا ؟ قالت قال رسول هللا صلى هللا ع

داثة وسلم : إن قومك استقصروا من بنيان البيت و إني لوال ح

دت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي عهدهم بالشرك أع

عة أن يبنوه فهلمي فألريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سب

اء : أذرع هذا حديث عبد هللا بن عبيد و زاد عليه الوليد بن عط

وعين قال النبي صلى هللا عليه وسلم : لجعلت له بابين موض

 افي األرض شرقياو غربيا و هل تدرين لم كان قومك رفعو

بابها ؟ قلت : ال قال : تعززا ال يدخلها إال من أرادوا فكان 
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الرجل إذا كرهوا أن يدخلها دعوه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل 

ذا ؟ دفعوه فسقط قال عبد الملك للحارث أأنت سمعتها تقول ه

ما  قال : نعم فنكت ساعة بعصاه ثم قال : وددت إني تركته و

 تحمل

محمدا قال : الوليد بن عطاء بن  ميعها لفظا واحدا غير أنج

 جناب و قال قال الحارث : أنا سمعته منها قال : فكان الحارث

ول مصدقا ال يكذب قال : سمعتها تقول ماذا ؟ قال : سمعتها تق

ابين : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و قال : لجعلت لها ب

 و قال يدعونه يرتقي

 
 

-------------------------------------  
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ن اب ذكر العلة التي لها طاف النبي صلى هللا عليه وسلم مب

 إذ الطائف ببناء البيت إذا خلف الحجر وراءه عن وراء الحجر

 طائف لجميع الكعبة إذ بعض الحجر من الكعبة على ما خبر

اف ل أمر بالطوالمصطفى صلى هللا عليه وسلم و هللا عز و ج

 بالبيت العتيق ال ببعضه

 
 

ام ثنا محمد بن العالء بن كريب ثنا أبو أسامة عن هش - 2742

وسلم  عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه

لى : لوال حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته ع

لها  أساس إبراهيم فإن قريشا استقصرت في بنائه و جعلت

لفاخ  
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ال أبو بكر : يعني بابا آخر في خلفق  

عن  ناه سلم صلى هللا عليه وسلم بن جنادة ثنا أبو معاويةث

 هشام بهذا مثله و لم يقل : لي

 
 

اب ذكر طواف القارن بين الحج و العمرة عند مقدمه مكة و ب

 البيان أن الواجب عليه طواف واحد في االبتداء ضد قول من

بتداء طوافين و سعيينزعم إن على القارن في اال  

 
 

ن ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن أيوب ب - 2743

موسى عن نافع : قال : أراد ابن عمر الحج فقال : اجعلها 

عليه  عمرة فإن أنا صددت صنعت كما صنع رسول هللا صلى هللا

حدا وسلم فلما أشرف على البيداء قال : ما أرى سبيلهما إال وا

قد أوجبت مع عمرتي حجة فلما أتى قديدا و أشهدكم إني 

لى اشترى هدايا و ساقه معه حتى قدم مكة فطاف بالبيت و ص

 خلف المقام ركعتين و بين الصفا و المروة ـ يعني طاف ـ و

 هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل

 
 

-------------------------------------  
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ال ثنا ثنا العباس بن عبد العظيم و يحيى بن حكيم قا - 2744

عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن 

عروة عن عائشة : أن أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم 

 الذين قرنوا طافوا واحدا
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 ثنا هشام بن يونس بن وائل بن وضاح حدثنا ابن - 2745

عن عبيد هللا عن ناقع عن ابن عمر قال : سمعت  الدراوردي

عمرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من أهل بالحج و ال

ل أجزاه لهما طوافا و احدا ثم لم يحل حتى يقضي حجة ثم يح

 منهما جميعا 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

نا الكالبي ثثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن عثمان  - 2746

ن داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع ع

 ابن عمر : أنه لبى بالحج و العمرة فطاف لهما طوافا واحدا و

 قال : هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صنع 

 
 

فيه قال األلباني : حديث صحيح رجاله ثقات غير الكالبي ف 

أخرى عن نافع به وهو  ضعف لكن رواه ابن حبان من طرق

 في الصحيحين مطوال

 
 

و  اب إباحة الطواف و الصالة بمكة بعد الفجر و بعد العصرب

وسلم  الدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي صلى هللا عليه

و  إنما أراد بزجره عن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

 بعد العصر حتى تغرب الشمس بعض الصالة ال جميعها

 
 

ن ثنا عبد الجبار بن العالء و علي بن خشرم و أحمد ب - 7274

ي الزبير منيع قالوا ثنا سفيان قال عبد الجبار قال سمعته من أب
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ول : قال سمعت عبد هللا بن باباه بخبر عن جبير بن مطعم يق

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يا بني عبد مناف ال

 ساعة كان من ليل أويمنعن أحد طاف بهذا البيت و صلى أي 

 نهار

 لفظ متن الحديث لفظ علي بن خشرم و قال علي و أحمد : و

 عن أبي الزبير عن عبد هللا بن باباه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   226صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لم لعابدي ثنا سعيد بن ساثنا عبد هللا بن عمران ا - 2748

ى القداح عن عبد هللا بن مؤمل ـ يعني المخزومي ـ عن حيد مول

غفرة عن مجاهد عن أبي ذر قال : قال رسول هللا صلى هللا 

ة بمكة عليه وسلم : ال صالة بعد الصبح و ال بعد العصر إال بمك

 إال بمكة

ال أبو بكر : أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر ق  

 
 

األعظمي : إسناده ضعيفقال    

 
 

ن عمر ثنا سعيد بن عبد هللا بن عبد الحكم ثنا حفص ب - 2749

ية قال ـ يعني العدني ـ ثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي ملك

 : طاف السور بن مخرمة ثمانية عشر أسبوعا ثم صلى لكل
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: يا بني  سبع ركعتين و قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 اف إن وليتم هذا البيت من بعدي فال تمنعوا أحدا منعبد من

 الناس أن يطوف به أي ساعة ما كان من ليل أو نهار
 
 

ي اب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر فإن فب

 القلب من هذا اإلسناد و أنا خائف أن يكون عبد السالم أو من

 دونه و هم في هذه اللفظة أعنى قوله : في الطواف

 
 

ن ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو غسان مالك ب - 0275

 إسماعيل بن درهم أخبرنا عبد السالم بن حرب عن شعبة عن

يه عاصم عن الشعبي عن ابن عباس : أن النبي صلى هللا عل

 وسلم شرب ماء في الطواف 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   227صفحة  - 4بن خزيمة    ] جزء صحيح ا   

 
 

اب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة ب

 البهائم
 
 

ثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو عاصم عن ابن جريح  - 2751

أخبرني سليمان األحول أن طاووسا أخبره : أن رسول هللا 

رجال  صلى هللا عليه وسلم مر و هو يطوف بالكعبة برجل يقود
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ثم أمره  خزامة في أنفه فقطعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلمب

و هو  أن يقوده بيده قال : و مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

شيىء يطوف بالكعبة برجل قد زنق بسير يد رجل أو بخيط أو ب

ه بيدكغير ذلك ـ فقطعه النبي صلى هللا عليه وسلم و قال : قد  

 
 

سليمان األحول أن طاووسا  قال أخبرني هذا أجمع - 2752

سلم أخبره : أن ابن عباس قال ذلك عن النبي صلى هللا عليه و

: 

 ال أبو بكر : في الخبر داللة على الرخصة في الكالم فيق

 الطواف باألمر و النهي
 
 

و حط  اب فضل الطواف بالبيت و ذكر كتبه حسنة و رفع درجةب

 طوافه و خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في

 إعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ

ن النبي صلى هللا عليه وسلم جعل محصى األسبوع الواحد م

 الطواف كعتق رقبة
 
 

ئب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السا - 2753

ن عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه و ثنا علي بن المنذر نا اب

مير عن السائب عن عبد هللا بن عبيد بن عفضيل ثنا عطاء بن 

نين أبيه : أنه قال لعبد هللا بن عمر إنك لتزاحم على هذين الرك

م يقول قال أن أفعل فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل

م : مسحهما يحط الخطايا و سمعته يقول : من طاف بالبيت ل

طيئة و خ يرفع قدما و لم يضع إال كتب هللا له حسنة و يحط عنه

ق كتب له درجة و سمعته يقول : من أحصى أسبوعا كان كعت
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 رقبة قال يوسف في حديثه و رفعت له بها درجة

 
 

-------------------------------------  

 

[   228صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أن  و الدليل على اب الصالة بعد الفراغ من الطواف عند المقامب

 جل قد يأمر باألمر أمر ندب و إرشاد و فضيلة ال أنهللا عز و 

كل أمره أمر فرض و إيجاب إذ هللا عز و جل أمر باتخاذ مقام 

ة عند إبراهيم مصلى و تال النبي صلى هللا عليه وسلم هذه اآلي

فراغه من الطواف لما عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه 

لين ن المصركعتين و ليس بفرض على الطائف و ال على أحد م

 الصالة خلف المقام إذ الصالة بعد الفراغ من الطواف جائزة

ب خلف المقام و في غيره من المسجد مستقبل الكعبة و أحس

هذه اللفظة من مقام إبراهيم من الجنس الذي كنت أعلمت أن 

ن العرب قد تدخل من في بعض كالمها في الموضع الذي يكو

و  { غفر لكم من ذنوبكمي }معناها معنى حذف من كقوله تعالى 

لهم  العلم محيط أن نوحا لم يدع قومه إلى اإليمان باهلل ليغفر

ع بعض ذنوبهم التي ارتكبوها في الكفر دون أن يكفر جمي

فروا قل للذين ك }ذنوبهم قال هللا عز و جل لنبيه عليه السالم 

ا آمن فأعلم ربنا أن الكافر إذ {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 

نوبه السالفة كلها ال بعضها دون بعضغفر ذ  

 
 

ر حدثني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعف - 2754

صلى  أبي قال : أتينا جابر بن عبد هللا فسألناه عن حجة النبي
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من  هللا عليه وسلم فذكر الحديث بطوله و قال : إذا فرغ يريد

و  }ال الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين و ت

حيد قال : أي يقرأ فيهما بالتو {اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 

 و قل يا أيها الكافرون

 
 

-------------------------------------  

 

[   229صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لى اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما صب

ام براهيم خلف المقام جعل المقالركعتين حين عمد إلى مقام إ

ينه و بينه و بين الباب ال أنه وقف بين يدي المقام و ال عن يم

 ال عن يساره

 
 

ثنا  ثنا محمد بن العالء بن كريب ثنا معاوية بن هشام - 2755

بد سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن ع

ه وسلم  عليهللا : فذكر الحديث بطوله في حجة النبي صلى هللا

و  }و قال : ثم رمل ثالثا و مشى أربعا ثم أتى المقام ثم قرأ : 

و جعل المقام بينه و بين  {اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 

حديثالباب فلما فرغ أتى البيت و استلم الركن فذكر باقي ال  

 
 

اب الرجوع إلى الحجر و استالمه بعد الفراغ من ركعتي ب

 الطواف
 
 

ر بن عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن جعف حدثنا - 2756
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ين محمد عن أبيه عن جابر : أن النبي صلى هللا عليه وسلم ح

 صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه

 
 

اء و اب الخروج إلى الصفا بعد استالم الركن و صعود الصفب

دء الصاعد البيت على الصفا و المروة و الب المروة حتى يرى

كر روة إذ هللا عز و جل بدأ بذكر الصفا قبل ذبالصفا قبل الم

دء المروة و أمر المبين عن هللا عز و جل النبي المصطفى بالب

 بما بدأ هللا به في الذكر

 
 

-------------------------------------  

 

[   230صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ر حدثنا عفثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ج - 2757

صلى  أبي قال : أتينا جابر بن عبد هللا فسألناه عن حجة النبي

تلمه هللا عليه وسلم فذكر بعض الحديث ثم عاد إلى الحجر فاس

إن  }و خرج إلى الصفا و قال : أبدأ بما بدأ هللا به و قرأ : 

ذا نظر فرقي على الصفا حتى إ {الصفا و المروة من شعائر هللا 

ريك ثا يعني و قال : ال إله إال هللا و حده ال شإلى البيت كبر ثال

 له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير ال إله إال هللا

أنجز وعده و نصر عبده و غلب األحزاب وحده ثم أعاد هذا 

الكالم ثالث مرات ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي 

تى يها حلسعى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي عل

 إذا نظر إلى البيت قال عليه كما قال على الصفا
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اب رفع اليدين عند الدعاء على الصفاب  

 
 

ا ثنا عبد هللا بن هاشم ثنا بهز ـ يعني ابن أسد ثن - 2758

قال :  سليمان بن المغيرة عن ثابت قال : ثنا عبد هللا بن رباح

ي وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم و أبو هريرة و ذاك ف

رة رمضان فذكر حديث طويال من فتح مكة و قال فقال أبو هري

ح مكة : أال أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر األنصار فذكر فت

ذكر قال : و أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل مكة ف

سلم الحديث بطوله و قال : فأقبل رسول هللا صلى هللا عليه و

ية و في يده قوس أخذ بس إلى الحجر فاستلمه و طاف بالبيت

فجعل  القوس فأتى في طوافه صنما في جنبة البيت يعبدونه

تى يطعن بها في عينيه و يقول : جاء الحق و زهق الباطل ثم أ

ذكر هللا بما الصفا فعاله حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل ي

 شاء أن يذكره و دعوه و األنصار تحته ثم ذكر باقي الحديث

بناني عن بن سليمان ثنا أسد بن المغيرة عن ثابت ال ناه الربيعث

 و عبد هللا بن رباح بنحوه و قال : فرفع يديه فجعل يحمد هللا

 يدعوه بما شاء هللا

 
 

-------------------------------------  

 

[   231صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

دي الوا اب المشي بين الصفا و المروة خال السعي في بطنب

 فقط
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ه في قال أبو بكر في خبر جابر : حتى إذا انصبت قدما - 2759

 الوادي سعى حتى إذا صعد مشى
 
 

عام  اب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا و المروة بلفظب

مراده خاص أنا خائف أن يخطر ببال بعض من ال يميز بين 

 عىالخبر المجمل و المفسر أن النبي صلى هللا عليه وسلم س

 بينهما من الصفا إلى المروة و من المروة إلى الصفا

 
 

هو  ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن عمرو ـ و - 2760

 ابن دينار ـ قال سألنا ابن عمر فقال : إن رسول هللا صلى هللا

كعتين عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف المقام ر

ول هللا قد كان لكم في رسل }و سعى بين الصفا و المروة سبعا 

{أسوة حسنة   

 
 

عام  اب ذكر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظب

نما مرادها خاص و الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إ

سعى مما بين الصفا و المروة بطن المسيل دون سائر ما 

 بينهما ال أنه سعى جميع ما بين الصفا و المروة

 
 

ى ال أبو بكر : في خبر جابر الذي ذكرته قبل : حتق - 2761

 إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى
 
 

ا عبيد و ثنا بشر بن معاذ ثنا أيوب ـ يعني ابن واقد ثن - 2762

ليه هللا عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا ع

 وسلم يسعى ببطن المسيل بين الصفا و المروة
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-------------------------------------  

 

[   232صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن  - 2763

 مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال

ه : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استوت به راحلت

 حليفة في حجه أو عمره أهل فذكر الحديث وعند مسجد ذي ال

إذا مر قال : ثم أتى الصفا فسعى بين الصفا و المروة سبعا ف

 بالسعي سعى 

 
 

قال األعظمي : ضعيف بهذا اإلسناد   

 
 

ه اب ذكر البيان أن السعي بين الصفا و المروة واجب ال أنب

 فمن حج البيت أو اعتمر فال }مباح غر واجب لقوله تعالى 

اح فال جن }و الدليل على أن قوله  {عليه أن يطوف بهما  جناح

يكم فليس عل }ليس في المعنى كقوله  {عليه أن يطوف بهما 

{جناح أن تقصروا من الصالة   

 
 

ثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم  - 2764

نيه عن المقدمي ثنا الخليل بن عثمان قال : سمعت عبد هللا بن ب

كانت  بة عن جدتها بنت أبي تجزأة قالت :جدته صفية بنت شي

لمروة لنا خلفه في الجاهلية قالت اطلعت من كوة بين الصفا و ا

ى و إذا فأشرفت على النبي صلى هللا عليه وسلم و إذا هو يسع
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قد رأيته هو يقول ألصحابه اسعوا فإن هللا كتب عليكم السعي فل

نه ض بطمن شدة السعي يدور اإلزار حول بطنه حتى رأيت بيا

 و فخذيه 

 
 

عثمان  قال األلباني : حديث صحيح رجاله ثقات غير الخليل بن 

لم أجد له ترجمة وقد أورده المزي في التهذيب في شيوخ 

 المقدمي و " بنية " أظنه محرفا من " خثيم " وهو عبد هللا

 بن عثمان بن خيثم ثقة معروف بالرواية عن صفية

1072في اإلرواء للحديث طرق أخرى بعضها جيد كما و  

 
 

-------------------------------------  

 

[   233صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ع - 2765

ت واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بن

 هشيبة أن امرأة أخبرتها : أنها سمعت النبي صلى هللا علي

اسعواوسلم بين الصفا و المروة يقول : كتب عليكم السعي ف  

بة ال أبو بكر : هذه المرأة التي لم تسم في هذا الخبر : حبيق

 بنت أبي تجراة 

 
 

ى قال األلباني : حديث صحيح ورجاله ثقات غير موسى موس 

لجرح بن عبيد أورده البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في ا

لذي فيه جرحا وال تعديال وانظر تخريج ا والتعديل ولم يذكرا

 قبله
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ي اب ذكر الدليل على أن هللا عز و جل إنما أعلم أصحاب النبب

وسلم تحرجوا من الطواف بينهما إذ كان  صلى هللا عليه

الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاة بعض أهل الشرك و 

األوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض أوثانهم و كانوا 

لى يتحرجون من الطواف بينهما فأعلم هللا جل و عال نبيه ص

ما هللا عليه وسلم و أمته أن ال جناح عليهم في الطواف بينه

 كما توهم بعضهم

 
 

ن ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن الزهري ع - 2766

 إن الصفا و المروة من شعائر }عروة قال : قرأت عن عائشة 

ئس على من لم يطف بينهما شيئا قالت : بقلت : ما أرى  {هللا 

ما قلت يا ابن أختي إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي 

م بالمشلل يطوفون من بين الصفا و المروة فلما كان اإلسال

قالوا يا رسول هللا : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر 

 يةالجاهلية قالت : فنزلت الصفا و المروة من شعائر هللا اآل

ة و قال قالت : فطاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكانت سن

هللا  غيرها قال هللا : فمن تطوع خيرا فتطوع رسول هللا صلى

د عليه وسلم فطاف قال الزهري : فحدثت به أبا بكر بن عب

الرحمن فقال : إن هذا لعلم و لقد سمعت رجاال من أهل العلم 

لمروة فون بين الصفا و ايقولون : سأل الناس الذين كانوا يطو

نا أن النبي صلى هللا عليه وسلم فقالوا : يا رسول هللا إنا أمر

أنزل نطوف بالبيت و لم نؤمر أن نطوف بين الصفا و المروة ف

لت فأرها نز {إن الصفا و المروة من شعائر هللا  }هللا عز و جل 

 في هؤالء و في هؤالء
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 روة بنحوه دونناه المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عث

 قصة أبي بكر بن عبد الرحمن

 
 

-------------------------------------  

 

[   234صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا ابن وهب عن يونس عن - 2767

ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن 

غسان يهلون لمناة األنصار كانوا قبل أن يسلموا هم و 

ي فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا و المروة و كان ذلك سنة ف

ن أيامهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا و المروة و أنهم حي

عز و  أسلموا سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا

يم إلى قوله شاكر عل {إن الصفا و المروة من شعائر هللا  }جل 

 لت عائشة : هي سنة سنها رسول هللا صلى هللاقال عروة قا

 عليه وسلم

 ال أبو بكر : الصحيح ما رواه يونس عن الزهري أن من كانق

ا يهل لمناة و كانوا يتحرجون من الطواف بينهما ال أنهم كانو

اية يطوفون بينهما كخبر ابن عيينه و الدليل على صحة رو

 لمعنى سأخرجيونس و متابعة هشام بن عروة أياه على هذا ا

 خبر هشام بن عروة في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء هللا

و خبر عاصم عن أنس دال أيضا أن األنصار كانوا هم الذين 

 يتحرجون من الطواف بينهما قبل نزول هذه اآلية

 
 

-------------------------------------  
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[   235صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ثنا بخبر عاصم عن أنس بن مالك قال : كانت  - 2768

لت : األنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا و المروة حتى نز

واإن الصفا و المروة من شعائر هللا زاد سلم بن جنادة : فطاف  

 
 

نها اب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها : هي سنة سب

تم ما سنة يرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن الطواف بينه

 الحج بتركه
 
 

ي ثنا محمد بن العال بن كريب ثنا عبد الرحيم ـ يعن - 2769

ة ابن سليمان ـ عن هشام بن عروة عن عروة قال : قلت لعائش

 : ما أرى علي جناح أن ال أتطوف بين الصفا و المروة قالت :

ناح فمن حج البيت أو اعتمر فال ج }و لم ؟ قلت : إن هللا يقول 

ناح فقالت لو كان كما تقول : لكان فال ج {يطوف بهما عليه أن 

ار عليه أن ال يطوف بهما إنما أنزل هللا هذا في أناس من األنص

وا كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فال يحل لهم أن يطوف

ليه بين الصفا و المروة فلما قدموا مع رسول هللا صلى هللا ع

ا أتم نزل هللا هذا اآلية فلعمري موسلم في الحج ذكروا ذلك له فأ

هللا حج من لم يطف بين الصفا و المروة ألن هللا عز و جل 

هللا فهما من شعائر {إن الصفا و المروة من شعائر هللا  }يقول   

ينهمال أبو بكر قولها فال يحل لهم : تريد عند أنفسهم في دق  

 
 

 اب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بينب

دليل سعيا كان أو مشيا بسكينة و تؤده و ال الصفا و المروة و
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فا و على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الص

 المروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه و أن المشي بينهما

ع جائز و هذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم السعي قد يق

ي و على سرعة المشعلى المشي على السكينة و التؤدة و يقع 

ين يا أيها الذ }استدللت في ذلك الموضع بقول هللا عز و جل 

 {آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا 

 عز و فبين النبي صلى هللا عليه وسلم المولى بيان ما أنزل هللا

 جل من الوحي أن هذا السعي الذي أمر هللا به في هذه اآلية هو

: إذا  المشي إلى الجمعة على السكينة و الوقار بقوله المضي و

ال و عال أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة و الوقار فلو كان هللا ج

ى أمر بسرعة المشي إلى الجمعة في هذه اآلية لما قال المصطف

 صلى هللا عليه وسلم إذا أتيتم الصالة فآتوها تمشون و ال

نت اعلمت في ذلك تأتوها تمشون و ال تأتوها تسعون و ك

الموضوع أن جائز أن يقع اسم الواحد على فعلين أحدهما 

ي منهي عنه و اآلخر مأمور به إذ اسم السعي قد يقع على المش

على السكينة و الوقار و على سرعة المشي الذي هو هرولة 

هللا  فأمر هللا جل و عال بالسعي إلى الجمعة و زجر النبي صلى

ي الصالة فالسعي الذي أمر هللا فعليه وسلم عن السعي إلى 

 هذه اآلية المشي الذي هو ضد الهرولة و السعي الذي زجر هللا

 عنه إتيان الصالة هو سرعة المشي الذي هو شبه الهرولة أو

 الهرولة
 
 

-------------------------------------  

 

[   236صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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لسائب نذر ثنا ابن فضيل ثنا عطاء بن اثنا علي بن الم - 2770

 عن كثير بن جمهان السلمي قال : رأيت ابن عمر يمشي في

روة ؟ المسعى فقلت له : تمشي في المسعى بين الصفا و الم

م يسعى و فقال : لئن سعيت لقد رأيت النبي صلى هللا عليه وسل

شي و لئن مشيت لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يم

يخ كبير أنا ش  

 
 

جهمان  قال األلباني : حديث صحيح ورجاله ثقات غير كثير بن 

أتي بعد لم يوثقه غير ابن حبان لكن تابعه سعيد بن جبير كما ي

 حديث

 
 

-------------------------------------  

 

[   237صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن سفيان ع ثنا أبو موسى ثنا الضحاك بن مخلد عن - 2771

عطاء بن السائب عن كثير بن جبهان قال : رأيت ابن عمر 

قد يمشي بين الصفا و المروة فقلت له : فقال : إن أمشي ف

قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمشي و إن أسعى ف

 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسعى 

 
 

هقال األلباني : حديث صحيح ورجاله ثقات كالذي قبل   

 
 

فيان و ثنا أبو موسى ثنا في عقبه ثنا الضحاك عن س - 2772

عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : 
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 نحوه 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

ن و روى سعيد بن بشير حدثني قتادة عن عكرمة ع - 2773

شى ابن عباس : أن النبي صلى هللا عليه وسلم سعى عاما و م

 عاما

  ناه محمد بن يحيى حدثنا المغيرة ثنا سعيد بن بشيرث

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

ل اب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا و المروة قبب

جهال بأن الطواف بالبيت قبل السعي الطواف بالبيت  

 
 

 ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق ـ و - 2774

:  عالقة عن أسامة بن شربك قال هو الشيباني ـ عن زياد بن

 خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاجا و كان الناس

وف أو يأتونه فمن قائل يقول : يا رسول هللا سعيت قبل أن أط

 أخرت شيئا أو قدمت شيئا و كان يقول لهم : ال حرج ال حرج

إال رجل اقترض من عرض رجل مسلم و هو ظالم فذاك الذي 

 حرج و هلك 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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[   238صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن اب الدعاء على أهل الملل و األوثان على الصفا و المروة بأب

يزلزلوا يهزموا و  

 
 

د ـ ثنا ثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى ـ يعني ابن سعي - 2775

رسول  علية ثنا عبد هللا بن أبي أوفى قال : اعتمرإسماعيل بن 

ين هللا صلى هللا عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج يطوف ب

نه الصفا و المروة فجعلناه نستره من أهل مكة أن يرميه أحد م

منزل  أو يصيبه بشيء فسمعه يدعو على األحزاب يقول : اللهم

و زلزلهم الكتاب سريع الحساب أهزم األحزاب اللهم اهزمهم   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ين اب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت و بب

 الصفا و المروة
 
 

ن ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن ب - 2776

ن مهدي ثنا عن مالك و ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن ب

عمر  ثنا بشر بن مهدي عن مالك ح و ثنا يحيى بن حكيم أيضا

ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن 

زينب بنت أم سلمة : عن أم سلمة أنها قدمت و هي مريضة 

اس و فذكرت ذلك للنبي عليه الصالة فقال : طوفي من وراء الن
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 أنت راكبة

ذا حديث الدورقيه  

 
 

م ه وسلاب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي صلى هللا عليب

المروة و هذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن  بين الصفا و

تبقى  استنان السنة قد تكون في اإلبتداء لعلة فتزول العلة و

عى السنة إلى آخر األبد إذ النبي صلى هللا عليه وسلم إنما س

قيت هذه بالبيت و بين الصفا و المروة ليرى المشركون قوته فب

 السنة إلى آخر األبد
 
 

-------------------------------------  

 

[   239صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ثنا عبد الجبار بن العالء و أحمد بن منيع و  - 2777

 المخزومي قالوا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن

م و ابن عباس قال : إنما سعى رسول هللا صلى هللا عليه وسل

وتهو المروة ليرى المشركون ق أصحابه بالبيت و بين الصفا  

قال المخزومي : ليرى قريشا قوته و  

 
 

اب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة و المسألة عن ب

لم  أمر دينهم بين الصفا و المروة إذا كثر الزحام على العالم و

 يمكن سؤاله إذا كان العالم ماشيا بين الصفا و المروة

 
 

ح  ني عيسى عن أبي جريحثنا علي بن خشرم أخبر - 2778
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نا و ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى عن ابن جريح ح و ث

محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر ثنا ابن جريح أخبرنا أبو 

ى هللا الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا يقول : طاف النبي صل

ا و عليه وسلم في حجة الوداع بالبيت على راحلته و بالصف

 س فإن الناس غشوه زاد عبد الرحمن و ابنالمروة ليراه النا

 معمر ليسألوه و إن الناس غشوه قال عبد الرحمن : إن الناس

 غشيوه

 
 

ئف اب الرخصة في الركوب بين الصفا و المروة إذا أوذي الطاب

احة ال بينهما باإلزحام عليه و الدليل على هللا الركوب بينهما إب

ي سنة إباحةأنه سنة واجبة و ال أنه سنة فضيلة بل ه  

 
 

بي ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن الجريري عن أ - 2779

و  الطفيل قال قلت البن عباس : أرأيت الركوب بين الصفا

 المروة قال قومك يزعمون أنها سنة قال : صدقوا و كذبوا جاء

صفا و النبي صلى هللا عليه وسلم إلى مكة فجعل يطوف بين ال

 رج النساء و كان ال يضرب أحدالمروة فخرج أهل مكة حتى خ

شي عنده و ال يدعونه فدعا براحلته فركب و لو يترك لكان الم

 أحب إليه

ا أن ال أبو بكر قول ابن عباس : صدقوا و كذبوا يريد صدقوق

ل إنه النبي صلى هللا عليه وسلم قد ركب بينهما و كذبوا بقو

 ليس بسنة واجبة و ال فضيلة و إنما هي إباحة ال حتم و ال

 فضيلة

 
 

-------------------------------------  
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[   240صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب استالم الحجر بالمحجن للطائف الراكبب  

 
 

 ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني - 2780

ن يونس عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ع

جة ل هللا صلى هللا عليه وسلم طاف في حابن عباس : أن رسو

 الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنه
 
 

 بن ثنا محمد بن عبد هللا بن يزيد المقرىء ثنا عبد هللا - 2781

ر رجاء عن موسى بن عقبة عن عبد هللا بن دينار عن ابن عم

قال : طاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على راحلته 

ستلم الركن بمحجنه القصوى يوم الفتح لي  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   241صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ر فإن اب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبب

هذا اإلسناد في القلب من  

 
 

يعني  ثنا حفص ـثنا سعيد بن عبد هللا بن عبد الحكم  - 2782
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ل قال : ابن عمر العدني ثنا يزيد بن مليك العدني ثنا أبو الطفي

ى ناقته ـ رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطوف بالبيت عل

نأو على راحلته ـ و هو ليستلم بمحجنه و يقبل طرف المحج  

 
 

ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن ابن  - 2783

 عليه الطفيل قال : رأيت رسول هللا صلى هللاخربوذ حدثني أبو 

نه قال وسلم يطوف على راحلته بالبيت و يستلم األركان بمحج

: و أراه يقبل طرف المحجن ثم خرج إلى الصفا فطاف على 

 راحلته

 
 

مروةاب إحالل المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا و الب  

 
 

ا وهب أن مالك ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن - 7842

الك ـ أخبره و ثنا الفضل بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا م

 يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت

مرة : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأهللنا بالع

ثم  فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت و بين الصفا و المروة

 حلوا

 
 

ي بن الوليد القرشي ثنا عبد الوهاب ـ يعنثنا محمد  - 2785

ر بن الثقفي ـ ثنا حبيب ـ و هو المعلم ـ قال قال عطا حدثني جاب

عبد هللا : أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر أصحابه أن 

ن يجعلوها عمرة ثم يطوفون ثم يقصروا أو يحلقوا إال من كا

 معه هدى
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[   242صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لى اب إباحة وطىء المتمتع النساء ما بين اإلحالل من العمرة إب

بالحج و إن كان بينهما قريب اإلحرام  

 
 

ريح ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن ج - 2786

عليه  قال عطاء قال جابر بن عبد هللا : قدم رسول هللا صلى هللا

 سلم صبيحة رابع مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا أنو

لم  نحل فقال : أحلوا و أصيبوا النساء قال عطاء قال جابر : و

 يعزم عليهم أن يصيبوا النساء و لكنه أحله لهم

 
 

اب ذبح المعتمر و نحره و هديه حيث شاء من مكةب  

 
 

 ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب قال و حدثني - 2787

ني مة ح و ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبرأسا

 أسامة أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد هللا

كة يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : و كل فجاج م

 طريق و منحر 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب المهلة بالعمرة تقدم مكة و هي حائضب  
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ا نا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكث - 2788

حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها 

ة قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حج

ف الوداع فأهللنا بعمرة قالت : فقدمت مكة و أنا حائض و لم أط

 هللا بالبيت و ال بين الصفا و المروة فشكوت ذلك إلى رسول

هلي صلى هللا عليه وسلم فقال : انقضى رأسك و امتشطي و أ

لني بالحج و دعي العمرة قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرس

كر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي ب

 إلى التنعيم فاعتمرت قال : هذه مكان عمرتك

فظة للال أبو بكر : قد كنت زمانا يتخالج في نفسي من هذه اق

لها :  التي في خبر عائشة و قول النبي صلى هللا عليه وسلم

بي انقضي رأسك و امتشطي و كنت أفرق أن يكون في أمر الن

صلى هللا عليه وسلم لها بذلك داللة على صحة مذهب من 

لم خالفنا في هذه المسألة و زعم أن النبي صلى هللا عليه وس

ا و على صحة مذهبنأمر عائشة برفض العمرة ثم وجدت الدليل 

ذلك أن عائشة كانت ترى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له 

ة جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة و كان يحل لعائش

ذي بعد دخولها الحرم نقض رأسها و اإلمتشاط حدثنا بالخبر ال

 ذكرت

اهك بد الجبار ثنا سفيان سمعه ابن جريح عن يوسف بن مع

لحة أن عائشة أمرتها أن تنقض يخبر عن عائشة بنت ط

شعرها و تغسله و قالت : إن المعتمر إذا دخل الحرم فهو 

 بمنزلة الحاج إذا رمى جمرة العقبة

 عليه ال أبو بكر قال الشافعي : إنما أمرها رسول هللا صلى هللاق

ض وسلم أن تترك العمل بعمرة من الطواف و السعي ال أن ترف
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عي فتصير قارنة و هذا عند الشافالعمرة و أمرها أن تهل بالحج 

كفعل ابن عمر حين أهل بعمرة ثم قال : ما أرى سبيلهما إال 

 واحدا أشهدكم إني قد أوجبت حجة مع عمرتي فقرن الحج إلى

نى العمرة قبل أن يطوف للعمرة و يسعى لها فصار قارنا و مع

ي لم قول النبي صلى هللا عليه وسلم لها : هذه مكان العمرة الت

ك العمل لهايمكن  

تأليف  ال أبو بكر : قد بينت هذا الخبر في المسألة الطويلة فيق

ظهم أخبار أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم و اختالف ألفا

 في حجة الوداع

 
 

-------------------------------------  
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و اإلحرام إلى يوم النحراب مقام القارن و المفرد بالحج ب  

 
 

ا ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك - 2789

بن  أخبره ثنا الفضل بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك

أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من كان معه هدى فليهل 

يحل حتى يحل منهما جميعا بالحج مع العمرة ثم ال  

 
 

-------------------------------------  

 

[   244صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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 ثنا عبده بن عبد هللا الخزاعي أخبرنا محمد ـ يعني - 2790

 ابن بشر العبدي عن محمد و هو ابن عمر عن يحيى بن عبد

ليه  صلى هللا عالرحمن عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول هللا

رة وسلم في الحج على أنواع ثالثة : فمنا من أحرم بحجة و عم

معا و منا من أهل بحجة مفردا و منا من أهل بعمرة مفردة فمن 

كان أهل بعمرة و حجة فال يحل من شيء مما حرم عليه حتى 

 يقضي مناسك الحج و من أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت و

بل حجاقد قضى عمرته حتى يستقسعى بين الصفا و المروة ف  

 
 

ب من اب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب

هذا عيسى بن سوادة  

 
 

بن  ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا عيسى - 2791

سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان قال : مرض ابن 

 لعباس مرضا شديدا فدعى ولده فجمعهم فقال : سمعت رسو

 هللا صلى هللا علي وسلم يقول : من حج من مكة ماشيا حتى

سنة يرجع إلى مكة كتب هللا له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل ح

نة مثل حسنات الحرم قيل له ما حسنات الحرم ؟ قال : بكل حس

 مئة ألف ألف حسنة 

 
 

قال األعظمي : إسناده منكر   

 
 

ر صح الخب اب عدد حج آدم صلوات هللا عليه و صفة حجه إنب

القاسم بن عبد الرحمن هذا فإن في القلب من  
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بد ثنا محمد بن أحمد بن يزيد بعبادان ثنا محمد بن ع - 2792

م و هو هللا األنصاري حدثني القاسم بن عبد الرحمن ثنا أبو حاز

 مولى ابن عباس عن ابن عباس : عن النبي صلى هللانبتك 

يهن عليه وسلم قال : إن آدم أتى البيت ألف آتية لم يركب قط ف

 من الهند على رجليه 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف جدا من أجل القاسم هذا وهو  

5092األنصاري كما في الضعيفة   

 
 

الناس اب خطبة اإلمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم ب

 مناسكهم

 
 

قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن  - 2793

 مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال

ة بيوم : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان قبل التروي

 خطب الناس و أخبرهم بمناسكهم 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

بالحج يوم التروية من مكةاب إهالل المتمتع ب  
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اني ثنا محمد بن معمر ثنا محمد ـ يعني ابن بكر البرس - 2794

ن ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع : ـ جابر ب

فأمرنا  عبد هللا يخبر عن حجة النبي صلى هللا عليه وسلم قال :

م أردت بعد ما طفنا أن نحل قال النبي صلى هللا عليه وسلم فإذا

 أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا قال : فأهللنا من البطحاء
 
 

 ثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن داود ثنا إسحاق بن - 2795

أبي  إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا عبد األعلى ثنا داود عن

ليه نضر عن أبي سعيد قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا ع

عه وها عمرة إال من كان موسلم حتى إذا طفنا بالبيت قال : إجعل

لحج هدى قال : فجعلناها عمرة فلما كان يوم التروية صرخنا با

 و انطلقنا إلى منى 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

-------------------------------------  
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ن مكة إلى منىاب وقت الخروج يوم التروية مب  

 
 

نا ثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا إسحاق األزرق ث - 2796

بن  سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت أنس

 مالك فقلت : أخبرني بشيء عقلته عن رسول هللا صلى هللا

ت : عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال : بمنى قل
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عل كما ؟ قال : باألبطح ثم قال : إف فأين صلى العصر يوم النفر

 فعل أمراءك

 
 

 ثنا يعقوب بن إبراهيم و أحمد بن منيع و محمد بن - 2797

يع قال : هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش ثنا عبد العزيز بن رف

ة لقيت أنس بن مالك على حمار متوجها إلى منى يوم التروي

اليوم  وسلم هذافقلت له : أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه 

 الظهر ؟ قال : صلى حيث يصلي أمراءك و قال ابن هشام : عن

 عبد العزيز بن رفيع

 
 

بل اب ذكر عدد الصلوات التي يصلي اإلمام و النسا بمنى قب

 الغدو إلى عرفة
 
 

ال ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن يحيى ق - 2798

حج ـ ن سنة السمعت القاسم يقول سمعت ابن الزبير يقول : م

 و قال مرة سنة اإلمام ـ أن يصلي الظهر و العصر و الغروب و

 العشاء و الصبح بمنى 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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نا ثثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا األسود بن عامر  - 2799
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ن أبو كريب يحيى بن المهلب البجلي عن األعمش عن الحكم ع

لى مقسم عن ابن عباس : أن النبي صلى هللا عليه وسلم ص

 خمس صلوات بمنى 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح لغيره   

 
 

اب وقت الغدو من منى إلى عرفةب  

 
 

اسم ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يحيى عن الق - 2800

لي بد هللا بن الزبير قال : من سنة الحج أن يصبن محمد عن ع

اإلمام الظهر و العصر و المغرب و العشاء اآلخرة و الصبح 

الت بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتى إذا ز

 الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر و العصر جميعا ثم وقف

لفة أو حيث بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزد

لشمس هللا ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع ا قضى

اء فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إال النس

 و الطيب حتى يزور البيت 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

ول ال األلباني : قوله " أو حيث قضى هللا " يخالف ظاهره قق

آلتي ضريس االنبي صلى هللا عليه وسلم في حديث عروة بن 

" من صلى منا هذه الصالة ... . " يعني  2821و  2820

أنه  صالة الصبح في المزدلفة فإما أن يحمل حديث الباب على

شك من الراوي أو على النساء والضعفة وهذا أولى وهناك 

ة إشكال آخر وهو قوله " والطيب " فإنه مخالف لحديث عائش
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شير إليه وغيره مما سي 2938و  2937و  2935اآلتي 

 المؤلف
 
 

ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ  - 2801

ن أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت اب

لحرف الزبير يقول : من سنة فذكر الحديث و ربما اختلفا في ا

وف و السن و قال : فقد حل له ما حرم عليه إال النساء حتى يط

 بالبيت

و هذا هو الصحيح إذا رمى الجمرة حل له كل  ال أبو بكر :ق

هللا  شيء خال النساء ألن عائشة خبرت أنها طست النبي صلى

 عليه وسلم قبل نزول البيت 

 
 

2800قال : انظر ما قبله    

 
 

-------------------------------------  
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وع الغدو من منى إلى عرفات بعد طل اب ذكر البيان أن السنةب

 الشمس ال قبله
 
 

ي ثنا ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد هللا بن محمد النفيل - 2802

ر بن حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جاب

ة عبد هللا فذكر الحديث بطوله و قال : فلما كان يوم التروي

و  ى بنا الظهرفركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصل
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لعت العصر و المغرب و العشاء و الصبح ثم مكث قليال حتى ط

ول الشمس و أمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة فسار رس

د ضربت هللا صلى هللا عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة ق

 له بنمرة فنزل بها
 
 

اتبع  اب ذكر البيان أن محمدا النبي صلى هللا عليه وسلم إنماب

يل هللا في غدوه من منى حين طلعت الشمس إذ قد أمر خل

قتده أولئك الذين هدى هللا فبهداهم ا }بإتباعه قال هللا عز و جل 

و ابن أبي ملكية قد سمع من عبد هللا بن عمر {  

 
 

ب ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد ـ يعني ابن زيد عن أيو - 2803

 و مؤمل بنو ثنا يعقوب الدورقي و زياد بن أيوب أبو هاشم 

هشام قالوا ثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي ملكية : أن 

هل رجال من قريش قال لعبد هللا بن عمرو : إني مصفف من األ

و الحمولة إنما حمولتنا هذه الحمر الديانة أفأفيض من جمع 

لع بليل ؟ فقال : أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى أصبح و ط

نزل منزله منها و قال حاجب الشمس سار إلى عرفة حتى 

مؤمل منزله من عرفة و قالوا : ثم راح فوقف موقفه منه و 

قال : مؤمل : منها و قالوا حتى غابت الشمس أفاض فأتى 

م جمعا قال زياد : فنزل منزله منه و قال مؤمل : منها و قالوا ث

ان بات به حتى إذا كان لصالة الصبح المعجلة وقف حتى إذا ك

قد أمر  فرة أفاض فتلك ملة أبيكم إبراهيم ولصالة الصبح المس

ة نبيكم صلى هللا عليه وسلم أن يتبعه هذا حديث ابن علي  

 
 

ع قال األلباني : إسناده صحيح موقوفا وهو في حكم المرفو 
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 والذي بعده كالصريح في ذلك

 
 

-------------------------------------  
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ن اب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أب

كما  جبريل قد أرى النبي صلى هللا عليه وسلم محمدا المناسك

 أرى إبراهيم خليل الرحمن
 
 

ي ليلى ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان ثنا ابن أب - 2804

 عن ابن أبي ملكية عن عبد هللا بن عمرو قال : أتى جبريل

ه راهيم يريه المناسك فذكر الحديث بطوله و قال ثم دفع بإب

حتى رمى الجمرة فقال له : أعرف اآلن و أراه المناسك كلها و 

 فعل ذلك بالنبي صلى هللا عليه وسلم 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن بما قبله   

 
 

د و من منى اب ذكر التخيير بين التلبية و بين التكبير في الغب

 إلى عرفة
 
 

ير ثنا أبو عمار الحسن بن حريث ثنا عبد هللا بن نم - 8052

ن أبي ثنا عبد هللا بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد هللا ب

ا مع سلمة عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال : غدون

ملبي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من منى إلى عرفات منا ال
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 و منا المكبر

أعلم أحدا مما روى هذا الخبر عن يحيى بن ال أبو بكر : ال ق

عمر في  سعيد تابع ابن نمير في إدخاله عبد هللا بن عبد هللا بن

 هذا اإلسناد و قد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير

 
 

-------------------------------------  
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عرفة و التلبية في الغدو من منى إلى اب التكبير و التهليلب  

 
 

ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا صفوان بن  - 2806

عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد 

 عن أبن سخبرة قال : غدوت مع عبد هللا من منى إلى عرفة و

 كان عبد هللا رجال آدم له ضفيران عليه مسحة أهل البادية و

إن  تمع عليه غوغاء من غوغاء الناس يا أعرابيكان يلبي فاج

ت إلي و هذا ليس بيوم تلبية إنما هو تكبير قال : فعند ذلك إلتف

قال : أجهل الناس أم نسوا و الذي بعث محمدا بالحق لقد 

ة خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من منى إلى عرف

تهليل طها بفما ترك التلبية حتى رمى الجمرة العقبة إال أن يخل

 أو تكبير 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب ذكر خطبة اإلمام بعرفة و وقت الخطبة في ذلك اليومب  
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قال أبو بكر في خبر ابن الزبير : حتى إذا زالت  - 2807

 الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر و العصر جميعا
 
 

اب صفة الخطبة يوم عرفةب  

 
 

 ثنا و يوسف بن موسى قاال ثنا علي بن حجر السعدي - 2808

 جرير عن المغيرة عن موسى بن زياد بن حزيم السعدي عن

 أبيه عن جده حزيم عن عمرو قال : سمعت رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع :

علموا إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم كحرمة إ

هذا و كحرمة بلدكم هذا  يومكم هذا و كحرمة شهركم  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن لغيره   

 
 

-------------------------------------  

 

[   251صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عرفة اب ذكر البيان أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما خطب بب

 نراكبا ال نازال باألرض قال أبو بكر : في خبر زيد بن هارو

طب عن يحيى بن سعيد عن القاسم سمعت ابن الزبير قال : خ

 الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر و العصر
 
 

ى ثنا ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد و ثنا محمد بن يحي - 2809

This file was downloaded from QuranicThought.com



فر بن عبد هللا بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جع

ديث  فذكر الحمحمد عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد هللا

رفة و قال : فأجاز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى أتى ع

 حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى

أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال : إن دماءكم و أموالكم 

 عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أال

موضوع تحت قدمي هاتين و  وإن كل شيء من أهل الجاهلية

دماء الجاهلية موضوعة و أول دم أضعه دماءنا دم ابن ربيعة 

با بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هزيل و ر

د الجاهلية موضوع و أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عب

تموهن المطلب فإنه موضوع كله اتقوا هللا في النساء فإنكم أخذ

ن أن ال ستحللتم فروجهن بكلمة هللا و إن لكم عليهبأمانة هللا و ا

ا غير يوطين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضرب

مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف و إني قد 

و أنتم  تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب هللا

غت بل مسؤولين عني ما أنتم قائلون ؟ فقالوا : نشهد إنك قد

رساالت ربك و نصحت ألمتك و قضيت الذي عليك فقال 

:  بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء و ينكسها إلى الناس

 اللهم أشهد اللهم أشهد

ين ال أبو بكر : قد بينت في كتاب النكاح أن قوله : ال يوطق

ال فرشكم أحدا تكرهونه إنما أراد وطىء الفراش باألقدام كما ق

هللا عليه وسلم :رسول هللا صلى   

م يرد  تجلس على تكرمته إال بأذنه و فراش الرجل تكرمته و لال

 ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطأ الفروج
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-------------------------------------  

 

[   252صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب قصر الخطبة يوم عرفةب  

 
 

 برنا ابن وهب أخبرنيثنا يونس بن عبد األعلى أخ - 2810

مر مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا : أن عبد هللا بن ع

عه جاء للحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس و أنا م

:  فقال : الرواح إن كنت تريد السنة فقال : هذه الساعة ؟ قال

وم نعم قال سالم : فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب الي

:  خطبة و عجل الصالة قال عبد هللا بن عمرالسنة فاقصر ال

 صدق

 
 

مااب الجمع بين الظهر و العصر بعرفة و األذان و اإلقامة لهب  

 
 

بن  ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا حفص - 2811

ى غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن النبي صل

ات رفهللا عليه وسلم جمع بين الصالتين الظهر و العصر بع

 بأذان و إقامتين و المغرب و العشاء بجمع بأذان و إقامتين

 
 

فة و اب ترك التنفل بين الظهر و العصر إذا جمع بينهما بعرب

الموقف وقت الرواح إلى  

 
 

ي ثنا ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد هللا بن محمد النفيل - 2812
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ر بن حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جاب

صلى عبد هللا فذكر الحديث و قال : فخطب ثم أذن بالل ثم أقام ف

ل الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى العصر لم يص

 بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف

 
 

-------------------------------------  

 

[   253صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ايوم عرفة و ترك تأخير الصالة به اب التجهيز بالصالةب  

 
 

ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن  - 2813

 يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره عن أبيه قال : كان عمر

 بن الخطاب يصلي بأهل مكة ركعتين ثم يسلم ثم يقومون

بير فيتمون صالتهم و إن سالما قال للحجاج علم نزل بابن الز

لموقف عبد هللا بن عمر أن يريه كيف يصنع في االحجاج فكلم 

الة في قال سالم : فقلت للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالص

لظهر يوم عرفة قال عبد هللا : صدق و إنهم كانوا يجمعون بين ا

سول هللا و العصر في السنة يوم عرفة فقلت لسالم : أفعل ذلك ر

سنتهصلى هللا عليه وسلم ؟ فقال : إنما يتبعون   

 
 

اب تعجيل الوقوف بعرفةب  

 
 

 ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا أشهب عن مالك أن - 2814

بن  ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد هللا قال : كتب عبد الملك
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ي مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن ال يخالف ابن عمر ف

أمر الحج فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت 

معه فصاح عند سراقه أين هذا ؟ فخرج إلية  الشمس و أنا

ال الحجاج و عليه ملحفة فقال له : مالك يا أبا عبد الرحمن ؟ ق

ثم  : الرواح إن كنت تريد السنة فقال : نعم : أفيض على ماء

قلت له : أخرج إليك فانتظره حتى خرج فسار بيني و بين أبي ف

قوف الوإن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة و عجل 

ابن  فجعل ينظر إلى ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك

 عمر قال : صدق

 
 

-------------------------------------  

 

[   254صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا منه اب الوقوف بعرفة و الرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوب

موقف و جميع عرفة  

 
 

م الفقيه أبو الحسن علي بن المسل أخبرنا الشيخ - 2815

اذ السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا األست

 اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءه

بن  عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق

 خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة ثنا محمد بن

نا جابر بن ا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي قال : أتيبشار ثن

قال : عبد هللا فسألناه عن حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ف

ت ههنا وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفة فقال : وقف
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 و عرفة كلها موقف

 
 

اب الزجر عن الوقوف بعرفةب  

 
 

ا دي ثنثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن كثير العب - 2816

ن سفيان بن عينة عن زياد وهو ابن سعد ـ عن أبي الزبير ع

يه أبي معبد عن ابن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عل

 وسلم : إرفعوا عن بطن عرنة و ارفعوا عن بطن محسر 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

ن ابن عفحدثنا عبد هللا بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد  - 2817

جريح قال أخبرني عطاء عن ان عباس قال : كان يقال : 

 ارتفعوا عن محسر و ارتفعوا عن عرنات أما قوله : العرنات

فالوقوف بعرنة أال يقفوا بعرنة و أما قوله : عن محسر 

 فالنزول بجمع أي ال تنزلوا محسرا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

من سنة إبراهيم خليل اب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة ب

 عنه ورثها أمة محمد النبي صلى هللا عليه الرحمن و أنه إرث

 وسلم

 
 

-------------------------------------  
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[   255صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ه عن ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان قال حفظت - 2818

بان برنا يزيد بن شيعمر عن عمرو بن عبد هللا بن صفوان أخ

و هو أخواله ـ قال : أتانا ابن مربع األنصاري و نحن وقوف 

:  بعرفة خلف الموقف ـ موضع يبعده عمرو عن الموقف فقال

 إني رسول رسول هللا إليكم 
 
 

1919قال األعظمي : إسناده صحيح . ورواه أبو داود    

1676ال األلباني : وهو في صحيح أبي داود ق  

 
 

د نا أبو عمار الحسين بن حريث و سعيد بن عبو ث - 2819

و الرحمن قاال ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن عمر

ال أبو بن عبد هللا بن صفوان عن خالد بن يزيد بن شهاب : و ق

راء عمار قال : و أخبرنا يزيد بن شيبان قال : كنا وقوفا من و

ابن مربع الموقف موقفا يتباعده عمرو من اإلمام فأتانا 

ونوا األنصاري فقال : إني رسول رسول هللا إليكم يقول لكم : ك

ا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم غير أن أب

ن عمار قال : كنا وقوفا و مكانا بعيدا خلف الموقف فأتانا اب

 مربع

 
 

 و الدليل على أن المفيض من اب ذكر وقت الوقوف بعرفةب

س قبل غروب الشمس من ليلة النحر عرفة بعد زوال الشم

 مدرك للحج غير فائت الحج ضد قول من زعم أن المفيض من

 عرفة الخارج من حدها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت
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حرالحج إذا لم يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر من الن  

 
 

ثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا هشيم أخبرنا  - 2820

ضا د و زكريا بن أبي زائدة و ثنا علي أيإسماعيل بن أبي خال

يل و ثنا علي بن مسهر و سعدان ـ يعني ابن يحيى ـ عن إسماع

معت حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال س

ون إسماعيل ح و ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى و يزيد بن هار

منذر ال قال يحيى ثنا و قال يزيد أخبرنا إسماعيل و ثنا علي بن

شج و سلم ثنا ابن فضيل ثنا إسماعيل و ثنا عبد هللا بن سعيد األ

يث بن جنادة قاال ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد و هذا حد

ن هشيم عن الشعبي قال أخبرني عروة بن مضرس بن أوس ب

سلم و حارثة بن الم الطائي ـ قال : أتيت النبي صلى هللا عليه و

احلتي أتيتك من جبل طي أنصبت ر هو بجمع فقلت يا رسول هللا

هل لي و أتعبت نفسي و هللا ما تركت من حبل إال وقفت عليه ف

من حج ؟ فقال : من صلى معنا هذه الصالة و وقف معنا هذا 

جه و الموقف فأفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو نهارا فقد تم ح

 قضى تفثه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   256صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 عليه اب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي صلى هللاب
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هامعنا هذه الصالة كانت صالة الصبح ال غير وسلم من صلى  

 
 

ال ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن زكريا ق - 2821

ت عروة بن مضرس يقول : كن سمعت الشعبي يقول : سمعت

دلفة أول الحاج فأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم و هو بالمز

ني فخرج إلى الصالة حين برق الفجر فقلت : يا رسول هللا إ

ما أتيتك من جبل طي و قد أكللت راحلتي و أنصبت نفسي ف

ثم  تركت من حبل إال وقفت عليه فقال : من شهد الصالة معنا

و نهارا يض و قد وقف قبل ذلك بعرفات ليال أوقف معنا حتى نف

 فقد قضى تفثه و تم حجه

بي عن نا عبد الجبار في عقبة : ثنا سفيان ثنا داود عن الشعث

 عروة بن مضرس أنه خرج حين يرق الفجر

ال أبو بكر : داود هذه هو ابن يزيد األودي ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   257صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع ب

النحر فهو فائت الحج غير مدركه الفجر من يوم  

 
 

نا ثنا محمد بن ميمون المكي ثنا سفيان الثوري و ث - 2822

ا سفيان  ثنبندار بن يحيى و ثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن قاال
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دار ـ و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و هذا حديث بن

بي عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال : أتيت الن

صلى هللا عليه وسلم بعرفة و أتاه أناس من أهل نجد و هم 

ة جمع بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليل

جل في الحج أيام منى الثالثة فمن تع قبل طلوع الفجر فقد أدرك

يومين فال إثم عليه و من تأخر فال إثم عليه و أردف رجال 

 ينادي

 ال أبو بكر : هذه اللفظة الحج عرفة من الجنس الذي أعلمتق

ض في كتاب اإليمان أن اإلسم بإسم المعرفة قد يقع على بع

 أجزاء الشيء ذي الشعب و األجزاء قد أوقع النبي صلى هللا

 عليه وسلم إسم الحج باسم المعرفة على عرفة أراد الوقوف

ال  بها و ليس الوقوف بعرفة جميع الحج إنما هو بعض أجزاءه

نية و كله و قد بينت من هذا الجنس في كتاب اإليمان ما فيه الغ

 الكفاية لمن وفقه هللا للرشاد و الصواب 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

لى الرواحلاب الوقوف بعرفة عب  

 
 

ن ثنا نصر بن علي أخبرنا وهب بن جرير ثنا أبي ع - 2823

أبي  محمد بن إسحق حدثني عبد هللا بن أبي بكر عن عثمان بن

ال : سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم ق

 كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة و يقولون : نحن الحمس

الموقف على عرفة قال : فال نخرج من الحرم و قد تركوا 

ف مع فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الجاهلية يق
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يقف الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة ف

 معهم يدفع إذا دفعوا 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  

 

[   825صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

فع اب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة و إباحة رب

احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام  إحدى اليدين إذا

 بإحدى اليدين

 
 

د ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أنا عب - 2824

بي الملك أخبرنا عطاء قال : قال أسامة بن يزيد : كنت ردف الن

ته فسقط وسلم بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقصلى هللا عليه 

 خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه و هو رافع يده األخرى 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد الملك بن - 2825

 أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال : أفاض رسول هللا

ال : و ردفه أسامة بن يزيد ق صلى هللا عليه وسلم من عرفات

هى فمالت به الناقة و هو رافع يديه ما تجاوزان رأسه حتى انت

إلى جمع و أفاض من جمع و ردفه الفضل بن عباس فقال 
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 الفضل : ما زال يلبى حتى رمى جمرة العقبة 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفةب  

 
 

ي ثنا د بن يحيى ثنا عبد هللا بن محمد النفيلثنا محم - 2826

برني حاتم ثنا جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جابر فقلت : أخ

يث و عن حجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر بعض الحد

ى قال : ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إل

فلم يزل  الصخرات و جعل حبل المشاة بين يديه و استقبل القبلة

 زاقفا حتى غربت الشمس و ذهبت الصفرة قليال حين غاب

 القرص
 
 

-------------------------------------  

 

[   259صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

فرةاب في فضل يوم عرفة و ما يرجى في ذلك اليوم من المغب  

 
 

ي رنثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب أخب - 2827

مخرمة ح ثنا إبراهيم بن منقد ثنا ابن وهب عن مخرمة بن 

يب بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف عن ابن المس

 عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ما من

نه يوم أكثر أن يعتق هللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة و إ
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هؤالء ؟ ليدنو ثم يباهي المالئكة و يقول : ما أراد  

 
 

اءاب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعب  

 
 

بن  ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني مالك - 2828

ل أنس عن أبي النضر عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفض

 بنت الحارث : أن ناسا تماروا عند أم الفضل يوم عرفة في

ائم فقال : بعضهم هو صصوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ن و هو و قال بعضهم : ليس بصائم فأرسلت أم الفضل بقدح لب

 واقف على بعيره فشرب هو يومئذ بعرفة

ارث نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحث

 عن أبي النضر عن عمير عن أم الفضل بذلك

 
 

 و ثنا الربيع ثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير - 2829

عن كريب ـ مولى ابن عباس ـ عن ميمونة : عن رسول هللا 

 بذلك

 
 

نة إذ اب استحباب التلبية بعرفات و على الموقف إحياء للسب

كان تركه في بعض األزمان بعض الناس قد  

 
 

-------------------------------------  

 

[   260صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الح لم ثنا خالد بن مخلد ثنا علي بن صثنا علي بن مس - 2830
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ير عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جب

 قال : كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي : يا سعيد ما لي ال

رج أسمع الناس يلبون ؟ فقلت : يخافون من معاوية قال : فخ

تركوا  ابن عباس من فسطاطه فقال : لبيك اللهم لبيك فإنهم قد

سنة من بغض عليال  

زل يلبي ال أبو بكر : أخبار النبي صلى هللا عليه وسلم أنه لم يق

 حتى رمى الجمرة بيان أنه كان يلبي بعرفات 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

خبر خير اب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الب

 اآلخرة
 
 

ن ا محبوب بحدثنا جميل بن الحسن الجهضمي حدثن - 2831

الحسن حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول هللا 

م لبيك صلى هللا عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال : لبيك الله

 قال : إنما الخير خير اآلخرة 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب فضل حفظ البصر و السمع و اللسان يوم عرفةب  

 
 

أسد بن موسى حدثنا حدثنا نصر بن مرزوق ثنا  - 2832

إسرائيل ح و ثنا محمد بن رافع عن يحيى بن آدم حدثنا 

 إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
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قال  عن الفضل بن عباس قال ابن رافع قال : أخبرني الفضل

دلفة كنت ردف النبي صلى هللا عليه وسلم حين أفاض من المز

علت سناء قال الفضل : فجو أعرابي يسايره و ردفه ابنة له ح

 أنظر إليها فتناول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجهي

 يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة

قال ابن رافع : يسايره أو يسائله و  

نا ال أبو بكر : و روى سكين بن عبد العزيز البصري ـ و أق

 دثنيبرىء من عهدته و عهده أبيه ـ قال أبي سمعته يقول ح

ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول هللا 

ساء و صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفضل يالحظ الن

ف ينظر إليهن و جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصر

ل هللا وجهه بيده من خلفه و جعل الفتى يالحظ إليهن فقال رسو

عه و وم ملك فيه سمصلى هللا عليه وسلم : يا ابن أخي إن هذا ي

 بصره و لسانه غفر له 

 
 

1 -قال األعظمي : رواه البخاري الحج    

لبية ال األلباني : لكن ليس عنده ذكر اإلفاضة واألعرابي والتق

في هذه القصة وهو عنده عن غير أبي اسحق واسمه عمرو 

بن عبد هللا السبيعي وكان مدلسا مختلطا وأرى أن هذا من 

 تخاليطه

 
 

-------------------------------------  

 

[   261صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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عزيز حدثناه نصر بن مرزوق ثنا أسد سكين بن عبد ال - 2833

 : ـ 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف بل منكر   

 
 

و و حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هالل أب - 2834

ن الفضل ثنا ابن عباس قال : كا حبيب ثنا سكين القطان ثنا أبي

ة بن عباس رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عرف

وجهه و  فجعل الفتى يالحظ النساء بمثله غير أنه قال : يصرف

 لم يقل : يا ابن أخي 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

اب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفةب  

 
 

بن  نعيم بن حماد ثنا عيسىثنا محمد بن عيسى ثنا  - 2835

و  يونس بن أبي إسحاق ثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر ـ

هو محمد بن علي الحسين ـ عن جابر قال : أمر رسول هللا 

ن صلى هللا عليه وسلم في حجته مناديا فنادى عند الزوال أ

ة أمر اغتسلوا فذكر الحديث بطوله و قال : فلما كان يوم التروي

و  ن أهلوا بالحج و أمر بالبدن أن توقف بعرفةمناديا فنادى أ

 في المناسك كلها 

 
 

قال األلباني : فيه عنعنة ابن اسحق وهو مدلس   
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-------------------------------------  

 

[   262صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن اب اإلستعاذة في الموقف من الرياء و السمعة في الحج إب

 ثبت الخبر

 
 

بشير  ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ثنا سعيد بن - 2836

من  القرشي حدثني عبد هللا بن حكيم الكناني ـ من أهل اليمن

ي مواليهم ـ عن بشر بن قدامه الضبابي قال : أبصرت عينان

ناقة له  حبي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واقفا بعرفات على

جعله ية و هو يقول : اللهم احمراء قصواء و تحته قطيفة قوالن

 حجا غير رياء و ال هياء و ال سمعة 

 
 

قال األلباني : إسناده منكر   

 
 

اب وقت الدفعة عن عرفة خالف سنة أهل الكفر و األوثان ب

 كانت في الجاهلية

 
 

يان ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سف - 2837

د ي ربيعة عن زيعن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أب

 بن علي عن أبيه عن عبيد هللا بن أبي رافع عن علي قال :

ين وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفة ثم أفاض ح

 غابت الشمس و أردف أسامة بن زيد

ر ال محمد بن إسحاق : خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابق
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 من هذا الباب أيضا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ة ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عامر ثنا زمعة عن سلم - 8283

و هو ابن وهرام ـ عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل 

 الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رءوس

تى الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا بالمزدلفة ح

لى ائم عإذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العم

م رءوس الرجال دفعوا فأخر رسول هللا صلى هللا عليه وسل

مزدلفة الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ثم صلى الصبح بال

آلخر حين طلع الفجر ثم دفع حين أسفر كل شيء في الوقت ا

 قبل أن تطلع الشمس

ال أبو بكر : أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صالح ق  

 
 

لغيره قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  

 

[   263صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب تباهي هللا أهل السماء بأهل عرفاتب  

 
 

أبي  حدثنا زياد بن أيوب ثنا أبو نعيم ثنا يونس بن - 2839

إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قول ن هللا يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيهللا عليه وسلم : إ

 لهم : أنظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

قال أبو بكر : و روي مرزوق هو أبو بكر ـ عن أبي  - 2840

م : إذا الزبير عن جابر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

كة السماء فيباهي بهم المالئ كان يوم عرفة إن هللا ينزل إلى

كل  فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من

ي فج عميق أشهدكم إني قد غفرت لهم فتقول له المالئكة : إ

رت رب فيهم فالن يزهو و فالن و فالن قال يقول هللا : قد غف

ر لهم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فما من يوم أكث

لنار من يوم عرفةعتيقا من ا  

دثناه محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا مرزوقح  

ال أبو بكر : أنا أبرأ من عهدة مرزوق ق  

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير   

 
 

-------------------------------------  

 

[   264صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 عشية عرفة إن ثبت الخبر و ال اب ذكر الدعاء على الموقفب

أخال إال أنه ليس في الخبر حكم و إنما هو دعاء فخرجنا هذا 

 الخبر و إن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن
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 يدعو به على الموقف و غيره

 
 

ن روي قيس بن ربيع عن األغر عن خليفة بن حصي - 2841

لم  صلى هللا عليه وسعن علي قال : كان أكثر دعاء رسول هللا

 بعشية عرفة :

ي للهم لك الحمد كالذي تقول و خيرا مما تقول اللهم لك صالتا

هم و نسكي و محياي و مماتي و إليك مآبي و لك رب ترائي الل

 إني أعوذ بك من عذاب القبر و وسوسة الصدر و شتات األمر

اللهم إني أسألك من خير ما تجيىء به الريح و أعوذ بك من 

ما تجيىء به الريحشر   

ربيع نا يوسف بن موسى ثنا عبد هللا بن موسى عن قيس الث  

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

اب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفةب  

 
 

ي ليلى ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان ثنا ابن أب - 2842

 يلعن ابن أبي ملكية عن عبد هللا بن عمرو قال : أتى جبر

و  إبراهيم يريه المناسك فصلى به الظهر و العصر و المغرب

لظهر العشاء و الصبح بمنى ثم ذهب معه إلى عرفة فصلى به ا

م دفع و العصر بعرفة و وقفه في الموقف حتى غابت الشمس ث

ات به فصلى به المغرب و العشاء و الصبح بالمزدلفة ثم أب

أراه : إعرف اآلن فليلته ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له 

 المناسك كلها و فعل ذلك بالنبي صلى هللا عليه وسلم 
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2804قال األلباني : تقدم إسنادا ومتنا مع الكالم عليه    

 
 

ي اب صفة السير في الدفعة من عرفة و األمر بالسكينة فب

مراده خاص السير بلفظ عام  

 
 

-------------------------------------  

 

[   265صفحة  - 4يمة    ] جزء صحيح ابن خز   

 
 

ي ابن ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى ـ يعن - 2843

نس سعيد و ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يو

معبد  جميعا عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أخبرني أبو

ليه عن ابن عباس عن الفضل قال : قال رسول هللا صلى هللا ع

شية عرفة و غداة جمع حين دفعوا الناس عليكم وسلم ع

 السكينة و هو كاف ناقته
 
 

ير اب ذكر البيان أن إيجاف الخيل و اإلبل و اإليضاع في السب

كينة في الدفعة من عرفة ليس البر و الدليل على أن البر الس

 في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص

 
 

اوية لحسن بن إبراهيم بن الحسن ثنا معثنا محمد بن ا - 2844

ن بن هشام ثنا سفيان عن األعمش عن الحكم عن مقسم عن اب

ين عباس عن أسامة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم أردفه ح

كم أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة و قال : أيها الناس علي

ا رأيت بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل واإلبل قال : فم
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اس ه رافعة يدها حتى أتى جمع ثم أردف الفضل فأمر النناقت

إيجاف بالسكينة و أفاض و عليه السكينة و قال : ليس البر ب

 الخيل و اإلبل فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منى 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

نة في اب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكيب

ن الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص و البيان أ السير في

نة في النبي صلى هللا عليه وسلم إنما كان يسير سير السكي

الوقت الذي لم يجد فجوة إذ قد نص عند وجود الفجوة في 

ة السير عند الدفعة من عرفة و في هذا الخبر ما بان أن أسام

نا جمعا أتي بن زيد أراد بقوله : فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى

أي في الزحام دون الوقت الذي وجد فيه فجوة إذ أسامة هو 

 المخبر أنه نص لما وجد الفجوة
 
 

-------------------------------------  

 

[   266صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

و ثنا  ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان ثنا هشام ح - 2845

ن حيى ثنا هشام و ثنا محمد بن العالء بمحمد بن بشار ثنا ي

بن  كريب ثنا عبد الرحيم ـ يعني ابن سليمان ـ و حدثنا سلم

ر جنادة ثنا وكيع و ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد ابن دينا

جميعا عن هشام ابن عروة ـ و هذا حديث عبد الجبار و هو 

امة و أحسنهم سياقا للحديث ـ قال : سمعت أبي يقول سمعت أس
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 و إلى جنبي و كان رديف النبي صلى هللا عليه و سلم منه

ير عرفة يسأل كيف أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يس

وة حين دفع من عرفة ؟ فقال : كان يسير العنق فإذا وجد فج

 نص

ال سفيان : النص فوق العنقق  

في  قال أبو بكر : في حديثه مدرجا و النص أرفع من العنق و و

رجا في الحديث : يعني فوق العنقحديث وكيع مد  

 
 

 اب ذكر الدعاء و الذكر و التهليل في السير من عرفة إلىب

 مزدلفة

 
 

قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن  - 2846

مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 

ه عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استوت ب

لته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر راح

مس الحديث و قال : و وقف ـ يعني بعرفة ـ حتى إذا وجبت الش

 أقبل يذكر هللا و يعظمه و يهلله و يمجده حتى ينتهي إلى

 المزدلفة 
 
 

قال األعظمي : ضعيف بهذا اإلسناد   

 
 

اب إباحة النزول بين عرفات و جمع للحاجة تبدو للمرءب  

 
 

ن ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا إبراهيم بن عقبة ع - 2847

 كريب عن ابن عباس قال أخبرني أسامة : أن النبي صلى هللا
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ى عليه وسلم حين دفع من عرفة أردفه تلك العشية فلما أت

ن الشعب نزل فبال ـ و لم يقل إهراق الماء ـ فصببت عليه م

الة أمامك ال : الصأداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلنا : الصالة فق

 فلما أتينا المزدلفة صلى المغرب ثم حلوا رحالهم و أعنته

 عليهم ثم صلى العشاء

ن ال أبو بكر : ال أعلم أحدا أدخل ابن عباس بين كريب و بيق

 أسامة في هذا اإلسناد إال ابن عيينة رواه يحيى بن سعيد

د األنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب أخبرني أسامة و ق

طرق هذا الخبر في كتاب الكبير خرجت  

 
 

-------------------------------------  

 

[   267صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

فةاب الجمع بين الصالتين بين المغرب و العشاء بالمزدلب  

 
 

حدثناه يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أن  - 2848

رو عبد هللا عن ابن عممالكا أخبره عن ابن شهاب عن سالم بن 

اء : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى المغرب و العش

 بالمزدلفة جميعا

 
 

ة مع اب ترك التطوع بين الصالتين إذا جمع بينهما بالمزدلفب

الة البيان أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى بالمزدلفة ص

 المسافر ال صالة المقيم
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لغافقي ثنا ابن وهب عن ثنا عيسى بن إبراهيم ا - 2849

ره يونس عن ابن شهاب أن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر أخب

مغرب أن أباه قال : جمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين ال

عات و العشاء بجمع ليس بينهما سجدة صلى المغرب ثالث رك

لك حتى ثم صلى العشاء ركعتين و كان عبد هللا يصلي بجمع كذ

 لحق باهلل
 
 

ب األذان للمغرب و اإلقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع اب

بينهما بالمزدلفة خالف قول من زعم أن الصالتين إذا جمع 

ر بينهما في وقت اآلخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غي

 أذان
 
 

-------------------------------------  

 

[   268صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نا ثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا عبد الرحمن ث - 2850

ال : سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد ق

ما بلغ أفضت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عرفات فل

 : الشعب الذي ينزل عنده األمراء بال و توضأ قلت يا رسول هللا

م ى جمع أذن و أقام ثالصالة قال : الصالة أمامك فلما انتهى إل

اءصلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العش  

بر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد من هذا البابخ  

 
 

فعل اب إباحة الفصل بين المغرب و العشاء إذا جمع بينهما بب
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ة ثم ليس من عمل الصالة في خبر عيينة عن إبراهيم بن عقب

 حلوا رحالهم و أعنته عليه

 
 

ي و حدثنا أحمد بن منيع ثنا سفيان عن محمد بن أب - 8512

ع حرملة و إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال : دف

لما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عرفة و أردف أسامة ف

 بلغ الشعب نزل فبال ـ و لم يقل : إهراق الماء ـ قال : أسامة

لصالة يفا قلت : افصببت عليه من األداوة فتوضأ و ضوءا خف

يا رسول هللا قال : الصالة أمامك ثم أتى المزدلفة فصلى 

 المغرب ثم وضع رحله ثم صلى العشاء

و  ال سفيان : انتهى حديث إبراهيم إلى قوله : الصالة أمامكق

 الزيادة من حديث ابن أبي حرملة
 
 

إن  اب إباحة األكل بين الصالتين إذا جمع بينهما بالمزدلفةب

ن فإني ال أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر م برثبت الخ

 عبد الرحمن بن يزيد

 
 

-------------------------------------  

 

[   269صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي زائدة ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أب - 2852

 ل :حدثني أبي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قا

 أفاض عبد هللا بن مسعود من عرفات على هينته ال يضرب

م تعشى بعيره حتى أتى جمع فنزل فأذن فأقام ثم صلى المغرب ث
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لع ثم قام فأذن و أقام و صلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا ط

 الفجر أقام فأذن و أقام ثم صلى الصبح ثم قال : إن هاتين

ليه هللا صلى هللا عالصالتين يؤخران عن وقتها و كان رسول 

 وسلم ال يصليهما في هذا اليوم إال في هذا المكان ثم وقف

إنما  ال أبو بكر : لم يرفع ابن مسعود قصة عشاءه بينهما وق

 هذا من فعله ال عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

)  ال األلباني : قد صرح أبو اسحق بالتحديث عند البخاريق

( وهو رواية للبيهقي لكن أبو اسحق كان اختلط  98 -الحج 

ضعيفةوفي حديثه هذا شيء غير محفوظ بينته فيما أظن في ال  

 
 

اب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحرب  

 
 

ي ثنا ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد هللا بن محمد النفيل - 2853

بن ر حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جاب

ه وسلم عبد هللا فقلت له : أخبرني عن حجة النبي صلى هللا علي

و  قال : أتى المزدلفة فجمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد

طلع  إقامتين ثم اضطجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى

 الفجر
 
 

اب التغليس بصالة الفجر يوم النحر بالمزدلفةب  

 
 

ير عن األعمش عن ثنا يوسف بن موسى ثنا جر - 2854

:  عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد هللا
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وقتها ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى صالة إال ل

ا إال هاتين الصالتين رأيته يصلي العشاء و المغرب جميع

 لمزدلفه و صلى الفجر قبل وقتها بغلس
 
 

-------------------------------------  

 

[   270صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب األذان و اإلقامة لصالة الفجر بالمزدلفةب  

 
 

ي ثنا ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد هللا بن محمد النفيل - 2855

حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : 

يعني  فذكر الحديث و قال فصلى الفجر حين تبين له الصبح

لفةبالمزد  

شر ال أبو بكر : قال لنا محمد بن يحيى قال لنا الحسن بن بق

 عن حاتم في هذا الخبر في هذا الموضع بأذان و إقامة

وسلم  ي خبر جابر داللة واضحة على أن النبي صلى هللا عليهف

ح ال صلى الفجر بالمزدلفة في أول وقتها بعد ما بان له الصب

اد ى أن ابن مسعود أرقبل تبين له الصبح و في هذا ما دل عل

لذي كان بقوله : و صلى الفجر قبل وقتها بغلس أي قبل وقتها ا

ا مما كان يصليها بغير المزدلفة أي أنه غلس بالفجر أشد تغليس

 يغلس بها في غير ذلك الموضع

خبر ابن عمر الذي يلي هذا الباب دال على مثل ما دل عليه  و

صبح مزدلفة حتى يخبر جابر ألن في خبر ابن عمر : يبيت بال

 ثم يصلي الصبح
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و  اب الوقوف عند المشعر الحرام و الدعاء و الذكر و التهليلب

التعظيم هلل في ذلك الموقف التمجيد و  

 
 

قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن  - 2856

 مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال

ه ليه وسلم إذا استوت به راحلت: كان رسول هللا صلى هللا ع

ني عند مسجد ذي الحليفة أهل و ذكر الحديث و قال يبيت ـ يع

عند  بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي صالة الصبح ثم يقف

المشعر الحرام و يقف الناس معه يدعون هللا و يذكرونه و 

 يهللونه و يمجدونه و يعظمونه حتى يدفع إلى منى 

 
 

ذا اإلسنادقال األعظمي : ضعيف به   

 
 

-------------------------------------  

 

[   271صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع ب

 المزدلفة موقف
 
 

ر ثنا ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعف - 2857

هللا  ه عن حجة رسولأبي قال : أتينا جابر بن عبد هللا فسألنا

ت صلى هللا عليه وسلم فقال : وقف بالمزدلفة و قال : و قف

 هاهنا و المزدلفة كلها موقف 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ن غياث ثنا عبد هللا بن سعيد األشج ثنا حفص يعني ب - 2858

 عن جعفر عن أبيه عن جابر قال : وقف رسول هللا صلى هللا

قال : جمع كلها موقف عليه وسلم بجمع و  

 
 

اب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك و األوثان ب

 في دفعهم منه

 
 

ن أبي ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان ع - 2859

إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال : كان 

بير المشركون ال يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ث

لع النبي صلى هللا عليه وسلم فأفاض قبل أن تط فخالفهم

 الشمس
 
 

مراده  اب صفة السير في اإلفاضة من جمع إلى منى بلفظ عامب

 خاص

 
 

ثنا محمد بن العالء بن كريب و هارون بن إسحاق  - 2860

عن  قاال ثنا أبو خالد ثنا ابن جريح و قال هارون عن ابن جريح

عن الفضل قال :  أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس

 أفاض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عرفة و من جمع

 عليه السكينة حتى أتى منى
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-------------------------------------  

 

[   272صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ار في اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما سب

منى على السكينة خال بطن وادي  من جمع إلى اإلفاضة و

راد محسر فإنه أوضع فيه و في هذا ما دل على أن الفضل إنما أ

ر : وعليه السكينة حتى أتى منى خال إيضاعه في وادي محس

لي على ما ترجمت الباب أنه لفظ عام أراد به الخاص في خبر ع

إلى  بن أبي طالب عن النبي صلى هللا عليه وسلم حتى انتهى

سر ففزع ناقته فخبت حتى جاوز الواديوادي مح  

 
 

مد بن ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و ثنا مح - 2862

ثنا محمد  سفيان ابن أبي الزرد األبلى ثنا أبو عامر ثنا سفيان و

بر : أن بن العالء ثنا قبيصة عن سفيان عن أبي الزبير عن جا

  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوضع في وادي محسر

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب بدء اإليضاح كان في وادي محسرب  

 
 

يد ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن ز - 2863

اع عن كثير بن شنظير عن عطاد أنه قال : إنما كان بدء اإليض

عقاب و من قبل أهل البادية كان يقفون حافتي الناس قد علقوا ال

ي رسول هللا تقعقعوا فأنفرت بالناس فلقد رئ العصى فإذا أفاضوا
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ها و صلى هللا عليه وسلم و إن ظفري ناقته لتمس األرض حادك

ليكم هو يقول : يا أيها الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس ع

 بالسكينة و ربما كان يذكره عن ابن عباس 

 
 

 لط لكنقال األلباني : إسناده صحيح لغيره أبو النعمان كان اخت 

،  244/  1تابعه يونس ثنا حماد بن زيد به أخرجه أحمد 

ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي ثقة حافظ فصح 

 الحديث والحمد هلل
 
 

-------------------------------------  

 

[   273صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رةجماب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الب  

 
 

ك في خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : ثم سل - 2864

ى الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أت

 الجمرة التي عند الشجرة

ناه محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا جعفرث  

 
 

اب فضل العمل في عشر ذي الحجةب  

 
 

ة ثنا يثنا أبو موسى و سلم بن جنادة قاال ثنا أبو معاو - 2865

ن األعمش و ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن شعبة ع

ر سليمان و هو األعمش ـ عن مسلم البطين عن سعيد بن جبي
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ما  عن ابن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

م من أيام العمل الصالح أحب إلى هللا من هذه األيام : يعني أيا

في  سبيل هللا ؟ قال : و ال الجهاد العشر قالوا : و ال الجهاد في

 سبيل هللا إال رجل خرج بنفسه و ماله ثم لم يرجع من ذلك

 بشيء

ذا حديث أبي معاويةه  

 
 

اب فضل يوم النحرب  

 
 

عن  ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور - 2866

ال : راشد بن سعد عن عبد هللا بن نجى عن عبد هللا بن قرط ق

يوم  صلى هللا عليه وسلم : أعظم األيام عند هللاقال رسول هللا 

 النحر ثم يوم القر

ال أبو بكر يوم القر يعني يوم الثاني من يوم النحر ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   274صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

سر ر من المزدلفة و البيان أن كاب التقاط الحصى لرمى الجماب

 الحجارة لحصى الجمار بدعة لما فيه من إيذاء الناس و إتعاب

 أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
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فر ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي و محمد بن جع - 2867

و عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عوف بن أبي جميلة عن 

ال لعالية قال قال لي ابن عباس : قزياد بن حصين ثنا أبو ا

عدي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غداة العقبة قال ابن أبي

في حديثه و هكذا قال عوف هات القط حصيات هي حصا 

و  الخذف فلما وضعن في يده قال : بأمثال هؤالء بأمثال هؤالء

ي الدين إياكم و الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو ف  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ال حدثنا به بندار مرة أخرى بمثل هذا للفظ غير أنه ق - 2868

د ثنا : حدثني زياد بن حصين و ثنا بندار ثنا يحيى بن سعي

بن عوف ثنا زياد بن حصين حدثني أبو العالية قال قال لي ا

ال عباس : قال عوف : ال أدري الفضل أو عبد هللا بن عباس ـ ق

لي  ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : غداة العقبة القط: ق

 حصيات بمثله سواء 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليلب  

 
 

بد ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن ع - 2869

ة سود الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت : كانت

سلم إمرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه و

كنت  أن تفيض من جمع بليل فأذن لها قالت عائشة : فليتني
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ودة استأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما استأذنت س

 فكانت عائشة ال تفيض إال مع اإلمام

 
 

-------------------------------------  

 

[   275صفحة  - 4ة    ] جزء صحيح ابن خزيم   

 
 

مع اب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال و الوالدان من جب

 إلى منى بالليل
 
 

عيد ثنا عبد الجبار بن العالء و الحسين بن حريث و س - 2870

و بن عبد الرحمن و علي بن خشرم قالوا ثنا سفيان عن عمر

النبي عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : أنا ممن قدم 

 صلى هللا عليه وسلم ليلة المزدلفة في صعفة أهله

قال أبو عمار و المخزومي و علي : عن ابن عباس و  

 
 

 ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن - 2871

الزهري عن سالم عن أبي عمر : أنه كان يقدم ضعفة أهله 

هم ثم فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون هللا ما بدأ ل

ي بعد يدفعون فمنهم من يأتي منى لصالة الصبح و منهم من يأت

 ذلك و أولئك ضعفة أهله و يقول : أذن رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم في ذلك

 
 

اب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليلب  
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ني ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى عن ابن جريح أخبر - 2872

فيمن  نه سمع ابن عباس يقول : كنتعبيد هللا ابن أبي يزيد أ

 قدم النبي صلى هللا عليه وسلم في الثقل

له نا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح بمثث

 سواء

لى هللا ال أبو بكر : أخبار ابن عباس : كنت فيمن قدم النبي صق

ى أن عليه وسلم ليلة المزدلفة من جمع إلى منى بالليل دالة عل

ال  التقاط الحصى غداة المزدلفة هو الفضل بن عباسالمأمور ب

ليه عبد هللا و أخبار الفضل أنه كان رديف النبي صلى هللا ع

وسلم من جمع إلى منى بالليل دالة على أن خبر مشاس عن 

ى هللا عطاء عن ابن عباس عن الفضل كنت فيمن قدم النبي صل

نى هو عليه وسلم و هم ألن المقدم مع الضعفة من جمع إلى م

 عبد هللا بن عباس ال الفضل

 
 

-------------------------------------  

 

[   276صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي اب قدر الحصى الذي يرمي به الجمار و الدليل على أن الرمب

لو في بالحصى الكبار من الغلو في الدين و تخويف الهالك بالغ

ينمثال و إياكم و الغلو في الدالدين في خبر ابن عباس : بأ  

 
 

 ثنا محمد بن العالء و هارون بن إسحاق قاال ثنا أبو - 2873

باس خالد ثنا ابن جريح عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن ع

ا هبط عن الفضل قال : أفاض النبي صلى هللا عليه وسلم فلم
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ير بطن محسر قال : يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف و يش

حذف الرجلبيده   

قال هارون : عن ابن جريح و  

 
 

 : ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى و بشر بن معاذ قاال - 2874

حدثنا بشر و هو ابن المفضل ـ ثنا عبد الرحمن ـ و هو ابن 

 حرملة ـ عن يحيى بن هند عن حرملة بن عمرو األسلمي قال :

 عرفاتحججت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما وقفنا ب

عيه رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضعا : إحدى أصب

ا على األخرى فقلت لعمي : يا عم ما يقول ؟ قال يقول : إرمو

 الجمار بمثل حصى الخاذف

 قال : بشر بن معاذ حدثني يحيى بن هند عن حرملة قال : و

 حججت

  ال أبو بكر : عم حرملة بن عمرو سنان بن سنة سماه وهيبق

 
 

عظمي : إسناده ضعيفقال األ   

 
 

-------------------------------------  
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نا ثنا محمد بن العالء بن كريب بخبر غريب غريب ث - 2875

جابر  عبد الرحمن بن سليمان عن عبيد هللا بن أبي الزبير عن

صا رة بمثل حقال : رمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الجم

 الخذف
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ثنا  ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح و - 2876

 محمد بن معمر ثنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ أخبرنا ابن جريح

ن النبي أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا يقول : كا

:  صلى هللا عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى و أخبر معمر

ة واحدة ـ و قاال : و أما بعد ذلك فعند زوال واحدا ـ يعني جمر

 الشمس
 
 

اب إباحة رمى الجمار يوم النحر راكباب  

 
 

م أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسل - 2877

ألستاذ السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أخبرنا الشيخ ا

 اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة

ن يه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بعل

 خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن

مد خشرم أنا عيسى عن ابن جريح و ثنا محمد بن معمر ثنا مح

 أنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا

احلته رمي على ريقول : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

أحج  يوم النحر و قال لنا : خذوا مناسككم فإني ال أدري لعلي ال

 بعد حجتي هذه

 
 

-------------------------------------  
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اب الزجر عن ضرب الناس و طردهم عند رمي الجمارب  
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ال : اني ثنا المعتمر قثنا محمد بن عبد األعلى الصنع - 2878

و سمعت أيمن بن نابل يقول : سمعت قدامة بن عبد هللا ـ و ه

وم ابن عمار ـ يقول : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

 النحر على ناقته صهباء ال ضرب و ال طرد و ال إليك إليك 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمارب  

 
 

و  ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن أبي زائدة ثنا األعمش - 8792

عت ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن األعمش قال سم

تي الحجاج يقول : ال تقولوا : سورة البقرة قولوا : السورة ال

د الرحمن تذكر فيها البقرة فذكرت لك إلبراهيم فقال : حدثني عب

بطن ن رمى جمرة العقبة فاستبن يزيد أنه كان مع عبد هللا حي

ات و الوادي ثم استعرضها ـ يعني الجمرة ـ فرماها بسبع حصي

ها هنا  كبر مع كل حصاة فقلت : إن ناسا يصعدون الجبل فقال :

 و الذي ال إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى

ذه لفظ حديث الدورقيه  

 
 

ةن يسار القبلاب استقبال الجمرة عند رميها و الوقوف عب  

 
 

ن ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ع - 2880

ن الحكم و ثنا الزعفراني ثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة ع

ه الحكم و منصور عن إبراهيم : عن عبد الرحمن بن يزيد : أن
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 حج مع عبد هللا و أنه رمى الجمرة بسبع حصيات و جعل عن

: هذا مقام الذي أنزلت عليه يساره و منى عن يمينه و قال 

ل :سورة البقرة لم يقل الزعفراني : إنه حج مع عبد هللا و قا  

مى عبد هللا الجمرةر  

 
 

-------------------------------------  
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اب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمارب  

 
 

 لهمداني ثنا حفص بن غياثثنا هارون بن إسحاق ا - 2881

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن 

لى عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال : كنت ردف النبي ص

ا هللا عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقب رماه

 بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

اب غير ال أبو بكر : لخبر عمر بن حفص الشيباني بن غياث بق

 هذا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب الذكر عند رمي الجمارب  

 
 

د هللا ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن عبي - 2882

ول ـ و هو ابن أبي زياد ـ ثنا القاسم عن عائشة قالت : قال رس
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ين هللا صلى هللا عليه وسلم : إنما جعل الطواف بالبيت و ب

إلقامة ذكر هللا  الصفا و المروة و رمى الجمار  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اضة اب الرخصة للنساء و الضعفاء الذين رخص لهم في اإلفب

رمي الجمار قبل طلوع الشمس من جمع بليل في  

 
 

ثنا يونس بن عبد األعلى و عيسى بن إبراهيم  - 2883

ن الغافقي قاال : ثنا ابن وهب خبرني يونس عن ابن شهاب أ

عفة د هللا أخبره : أن عبد هللا بن عمر كان يقدم ضسالم بن عب

 أهله فمنهم ممن يقدم منى لصالة الفجر و منهم من يقدم ذلك

فإذا قدموا رموا الجمرة و كان ابن عمر يقول : أرخص في 

رجت أولئك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو بكر : قد خ

 عليه صلى هللاطرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي 

ت وسلم قال : أبيني ال ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس و لس

ت إسناد أحفظ في تلك األخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل فإن ثب

ور واحد منها فمعناه أن النبي صلى هللا عليه وسلم زجر المذك

ممن قدمهم تلك الليلة عن رمى الجمار قبل طلوع الشمس ال 

 خبر ابن عمر يدل على أن النبي صلى هللا السامع المذكور ألن

وع عليه وسلم قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طل

بت الشمس فال يكون خبر ابن عمر خالف خبر ابن عباس إن ث

خبر ابن عباس من جهة النقل على أن رمي الجمار لضعفه 

الذي  النساء بالليل قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخبر

ي الباب الذي يلي هذه إن شاء هللاأذكره ف  
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-------------------------------------  
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مع اب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في اإلفاضة من جب

قبل طلوع الفجر بليل في رمي الجمار  

 
 

 اثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن أبي جريح و ثن - 2884

 محمد بن معمر ثنا محمد أخبرنا ابن جريح حدثني عبد هللا ـ

 مولى أسماء : أن أسماء نزلت ليلة جمع دار المزدلفة فقامت

صلت تصلي فقالت : يا بني قم أنظر هل غاب القمر قلت : ال ف

حل ثم قالت : يا بني أنظر هل غاب القمر قلت : نعم قالت : ارت

قلت غداة في منزلها قال : ففارتحلنا فرمينا الجمرة ثم صلت ال

ا مع لها : يا هنتاه لقد رمينا الجمرة بليل قالت : كنا نصنع هذ

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ذا حديث بنداره  

نت قال ابن معمر : أخبرني عبد هللا مولى أسماء عن أسماء ب و

 أبي بكر رضي هللا عنها أنها قالت : إي بني هل غاب القمر ؟

مت لت : فارتحلوا قال : تم مضينا بها حتى رفقلت : نعم قا

هنتاه  الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها : قا

ه وسلم لقد غلسنا قالت : كال يا بني أن نبي هللا صلى هللا علي

 أذن للظعن

ه ال أبو بكر : فهذا الخبر دال على أن النبي صلى هللا عليق

شمس للنساء دون وسلم إنما أذن في الرمي قبل طلوع ال
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 المذكور و عبد هللا مولى أسماء هذا قد روى عنه عطاء بن أبي

 رباح أيضا قد ارتفع عنه إسم الجهالة

 
 

-------------------------------------  
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اب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحرب  

 
 

ا ابن علي حجر ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ ثن ثنا - 2885

جعفر ـ ثنا محمد و هو ابن أبي حرملة عن كريب مولى ابن 

ل عباس ـ قال كريب فأخبرني عبد هللا بن العباس أن الفض

ى رمى أخبره : أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يزل يلبي حت

 الجمرة

لم  عليه وسال أبو بكر : خرجت طرق أخبار النبي صلى هللاق

ه أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبير و هذ

يات إذ اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمي الجمرة بسبع حص

 هذه اللفظة حتى رمى الجمرة و حتى رمى جمرة العقبة ظاهرها

ية حتى رمى جمرة العقبة بتمامها إذ غير جائز من جنس العرب

ة أن يقال رمى الجمرة و إنما يقال إذا رمى الرامي حصاة واحد

 : رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات

 
 

و روي عن ابن مسعود : فلم يزل يلبي حتى رمى  - 2886

 جمرة بأول حصاة

ناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن ث
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ل يلبي عبد هللا قال : رمقت النبي صلى هللا عليه وسلم فلم يز

لعقبة بأول حصاةحتى رمى جمرة ا  

لخبر ال أبو بكر : و لعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا اق

بية عند داللة على أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقطع التل

أول حصاة يرميها من جمرة العقبة و هذا عندي من الجنس 

 الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن األمر قد يكون إلى

خبر و الزجر يكون إلى وقت موقت في ال وقت موقت في الخبر

ت و ال يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن األمر بعد ذلك الوق

 ساقط و ال أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط كزجره صلى هللا

م يكن عليه وسلم عن الصالة بعد الصالة حتى تطلع الشمس فل

د في قوله داللة على أن الشمس إذا طلعت فالصالة جائزة عن

وعها إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد زجر أن يتحرى طل

سلم بالصالة طلوع الشمس و غروبها و النبي صلى هللا عليه و

الة قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الص

عند طلوع الشمس و قال : و إذا ارتفعت فارقها فدلهم بهذه 

تفع المخاطبة أن الصالة عند طلوعها غير جائزة حتى تر

 الشمس و قد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب

الذي  المصنفة و الدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح

 حدثناه 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح لغيره   

 
 

-------------------------------------  
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نا فص الشيباني ثنا حفص بن غياث ثمحمد بن ح - 2887

 جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس

سلم في عن أخيه الفضل قال : أفضت مع النبي صلى هللا عليه و

حصاة  عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل

 ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة

حصاة  ع التلبية مع آخرال أبو بكر : فهذا الخبر يصرح أنه قطق

ال مع أولها فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي 

ل : لم ذكرنا في الوقت فأكثر ما في هذين الخبر من أساس لو قا

ال يلب النبي صلى هللا عليه وسلم بعد أول حصاة رماها و ق

يفهم  الفضل : لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة فكل من

خبر الفقه و ال يكابر عقله و ال يعاند علم أن الالعلم و يحسن 

 هو من يخبر بكون الشيء أو بسماعه ال ممن يدفع الشيء و

 ينكره و قد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا 

 
 

من  224/  5قال األعظمي : إسناده صحيح . ورواه النسائي  

.  طريق ابن عباس وليس فيه " ثم قطع التلبية مع آخرها "

من طريق ابن خزيمة مثله  137/  5لسنن الكبرى للبيهقي وا

انظر قال البيهقي : ثم قطع التلبية في آخرها زيادة غريبة . و

533/  3الفتح   

 
 

-------------------------------------  
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حراب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النب  
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قرأت على أحمد بن أبي سريح أن عمرو بن مجمع  - 2888

 أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : كان

د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا استوت به راحلته عن

ه مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث بطول

بر مع كل يك و قال : فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات

 حصاة و ال يقف ثم ينصرف 

 
 

 -قال األعظمي : إسناده ضعيف وأصله في البخاري ) الحج  

( من طريق الزهري عن سالم 142  

 
 

اب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر و ب

 الذبح
 
 

بد ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن ع - 8892

لي عياش بن أبي الربيعة عن زيد بن عالرحمن بن الحارث بن 

قال  عن أبيه عن عبد هللا بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب :

ى : ثم أتى النبي صلى هللا عليه وسلم الجمرة فرماها ثم أت

 المنحر فقال : هذا المنحر و منى كلها منحر 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

لمرء من منىاب الرخصة في النحر و الذبح أين شاء اب  
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عن  ثنا عبد هللا بن سعيد األشج ثنا حفص بن غياث - 2890

ليه جعفر عن أبيه عن جابر قال : ذبح رسول هللا صلى هللا ع

 وسلم بمنى قال : و منى كلها منحر

ال أبو بكر : هذه اللفظة و منى كلها منحر من الجنس الذي ق

ه بيأعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر و الش

 واجب ألن في قوله صلى هللا عليه وسلم : منى كلها منحر

ان داللة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من منى ولو ك

ما  على خالف مذهبنا في الحكم بالنظير و الشبيه و كان على

زعم بعض أصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة و 

إذا خص في إباحة  زعم أن الدليل الذي ال يحتمل غيره أنه

ان شيء بعينه كان الدليل الذي ال يحتمل غير من زعم أن ما ك

سلم : غير الشيء بعينه محظور كان في قوله صلى هللا عليه و

ميع منى كلها منحر داللة على أن كلها ليس بمذبح و اتفاق الج

 من العلماء على أن جميع منى مذبح كما خبر النبي صلى هللا

نحر دال على صحة مذهبنا و بطالن مذهب عليه وسلم إنها م

ليل مخالفتنا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خالف د

 قول النبي صلى هللا عليه وسلم ال يجوز غيره

 
 

-------------------------------------  

 

[   284صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لست  ثبت الخبر فإنياب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ب

بعدالة و ال جرح و لست أحفظ لها روايا إال  أرعف مسيكة

 ابنتها
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اهيم ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن إبر - 2891

بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة 

يظلك ؟ قالت : قال : تعني رجل ـ يا نبي هللا أال نبي بمنى بناء ف

مناخ من سبق  قال : ال منى  

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف مسيكة مجهولة   

 
 

فه اب استحباب ذبح اإلنسان و نحر نسيكه بيده مع إباحة دب

ليذبحها أو ينحرها نسيكه إلى غيره  

 
 

ر بن ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعف - 2892

 محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن

يد حدثنا بن عبد هللا و ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعجابر 

ر رسول جعفر حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد هللا قال فنح

دنة ـ هللا صلى هللا عليه وسلم بيده ثالثة و ستين ـ يعني ب

 فأعطى عليا فنحر ما غبر

قال علي بن حجر : و نحر علي ما بقي و  

 
 

-------------------------------------  

 

[   285صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك و ب

السنة بدعة بجهلة بالسنة جهل السنة و سمى  
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نا ثنا محمد بن بشار ثنا عبد األعلى ثنا يونس و ث - 2893

وب ثنا يالصنعاني ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس و ثنا زياد بن أ

دورقي و إسماعيل ـ يعني ابن علية ـ ثنا يونس بن عبيد و ثنا ال

اد بن محمد بن هشام قاال : ثنا هشيم : أخبرنا يونس أخبرني زي

نى جبير قال : رأيت ابن عمر أتى علي رجل قد أناخ بدنته بم

ليه لينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى هللا ع

 وسلم

ن أيوبذا حديث زياد به  

 
 

ثنا  ثنا علي بن شعيب ثنا أحمد بن إسحاق ثنا وهيب - 2894

 أيوب عن أبي قالبة عن أنس قال : و نحر رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم بيده سبع بدنات قياما

ال أبو بكر : خبر أنس من الجنس الذي أعلمت في غير ق

لى موضع من كتبنا في ذكر العدد الذي ال يكون نفيا عما زاد ع

ليه ذلك العدد و ليس في قول أنس نحر رسول هللا صلى هللا ع

دنات ألن وسلم بيده سبع بدنات أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع ب

 جابرا قد أعلم أنه قد نحر بيده ثالثة و ستين من بدنه

 
 

اب التسمية و التكبير عند الذبح و النحرب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   286صفحة  - 4ن خزيمة    ] جزء صحيح اب   
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ال : ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ق - 2895

 سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا

ي و يكبر عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين و يسم

 و لقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحها

 
 

عبة ا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن شثن - 2896

عن قتادة قال : سمعت أنس بن مالك يقول : فقلت له أنت 

ضحي سمعته ؟ قال : نعم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

 بمثله

 
 

اب إباحة الهدى من الذكران و اإلناث جميعاب  

 
 

ن ثنا الفضل بن يعقوب الجرزي ثنا عبد األعلى ع - 2897

ل عن عبد هللا بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قا محمد

 : أهدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحمل أبي جهل في

هديه علم الحديبية و في رأسه برة من فضة كان أبو أهل 

 أسلمه يوم بدر

 ال أبو بكر : هذه اللفظة جمل أبي جهل من الجنس الذي كنتق

اف راس أن المال قد يضأعلمت في كتاب البيوع في أبواب اإلف

نه إلى المالك الذي قد ملكه في بعض األوقات بعد زوال ملكه ع

فأضاف  {اجعلوا بضاعتهم في رحالهم  }كقوله تعالى : 

ت البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعاما و إنما كنت احتجج

ه وسلم بها ألن بعض مخالفينا زعم أن قول النبي صلى هللا علي

 فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من: إذا أفلس الرجل 

سائر العرفاء فزعم أن هذا المال هو مال الوديعة و الغضب و 
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افيا ما لم يزل ملك صاحبه عنه و قد بينت هذه المسألة بيانا ش

 في ذلك الموضع 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   287صفحة  - 4جزء  صحيح ابن خزيمة    ]   

 
 

اب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك و األوثان ب

مغايظة لهم أهل الحرب منه  

 
 

د ثنا محمد بن عيسى نا سلمة قال محمد و حدثني عب - 2898

 هللا بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : أهدى رسول

بي داياه جمال ألهللا صلى هللا عليه وسلم عام الحديبية في ه

 جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

حاب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة و الدعاء عند الذبب  

 
 

نا ثنا أحمد بن األزهر و كتبته من أصله ثنا يعقوب ث - 2899

ن أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ع

ن بن أبي عمران عن أبي عياش عن جابر بن عبد هللا : أ خالد

ثم قال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبح يوم العيد كبشين
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إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات و  }حين وجههما : 

و  إن صالتي و نسكي } {األرض حنيفا و ما أنا من المشركين 

و  بذلك أمرتمحياي و مماتي هلل رب العالمين * ال شريك له و 

{أنا أول المسلمين   

سم هللا هللا أكبر اللهم منك و لك من محمد و أمته ب  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

كان  اب إباحة اشتراك النفر في البدنة و البقرة الواحدة و إنب

شتى  من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل

قرة دليل أن سبع بدنة و سبع بليسوا من أهل بيت واحد مع ال

 تقوم مقام شاة في الهدى

 
 

ابن  ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحيى عن - 2900

رنا جريح و ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ ابن بكر أخب

ركنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : اشت

بعة لحج و العمرة كل سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ا

عين في بدنة زاد عبد الرحمن في حديثه : و نحرنا يومئذ سب

ها من بدنة و قاال جميعا فقال له رجل : أرأيت البقرة اشترك في

ر يشترك في الجزور ؟ فقال : ما هي إال من البدن و خص جاب

بعة الحديبية و قال عبد الرحمن : فنحرنا يومئذ كل بدنة عن س

ا عمر قال : اشتركنا كل سبعة في بدنة و نحرنو قال ابن م

 سبعين بدنة يومئذ و الباقي لفظا واحدا

 
 

-------------------------------------  
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 ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني - 2901

ن بير عن جابر بعمر و بن الحارث و مالك بن أنس عن أبي الز

ام عبد هللا قال : نحرنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع

 الحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة
 
 

ة و اب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدب

ما البقرة الواحدة و الدليل على أن سبع بدنة و سبع بقرة م

أوجب على المتمتع ما  استيسر من الهدى إذ هللا عز و جل

 استيسر من الهدى إذا وجده
 
 

بن  ثنا بندار ثنا يحيى عن عبد الملك و ثنا يعقوب - 2902

:  إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال

بندار  كنا نتمتع في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و قال

البقرة  وسلم فنذبح: قال تمتعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه 

 عن سبعة نشترك فيها 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدةب  

 
 

ا ثنا محمد بن عبد هللا بن ميمون باإلسكندرية ثن - 2903

 الوليد عن األوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة
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وسلم عمن اعتمر من قال : ذبح رسول هللا صلى هللا عليه 

 نساءه في حجة الوداع بقرة بينهن 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح لغيره   

 
 

-------------------------------------  

 

[   289صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إجازة الذبح و النحر عن المتمتعة بغير أمرها و علمهاب  

 
 

يحيى  الء ثنا سفيان قال سمعتثنا عبد الجبار بن الع - 2904

 بن سعيد يقول سمعت عمرة تقول : سمعت عائشة رضي هللا

ذا ؟ عنها تقول : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقرة فقلت : ما ه

م عن قالوا : هذا لحم بقر ضحى رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 نساءه بالبقر

 
 

اب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدى ب

 إذ نساء النبي صلى هللا عليه وسلم في حجته كن الواجب

متمتعات خال عائشة التي صارت قارنة إلدخالها الحج على 

 العمرة لما لم يتمكنها الطواف و السعي لعلة الحيضة التي

 حاضت قبل أن تطوف و تسعى لعمرتها

 
 

 ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان قال سمعت - 2905

ينة سم ح و ثنا علي بن خشرم : أخبرنا ابن عيالرحمن بن القا
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ة عن عن عبد الرحمن بن القاسم و ثنا أبو موسى ثنا ابن عيين

 عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أضحى رسول

 هللا صلى هللا عليه وسلم عن نساءه بالبقرة

نبي ذا لفظ عبد الجبار و علي فأما أبو موسى فإنه قال : إن اله

ل عليه وسلم قال لها و حاضت بسرف قبل أن تدخ صلى هللا

البيت مكة فقال لها : افضي ما يفضي الحاج غير أن ال تطوفي ب

وا : قالت : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت : ما هذا ؟ قال

 ضحى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أزواجه بالبقر

 
 

رنا مع اب ذكر الدليل على أن ال حظر في أخبار جابر نحب

جزىء عليه وسلم البدنة عن سبعة أن ال ت رسول هللا صلى هللا

 البدنة عن أكثر من سبعة و هذا من الجنس الذين كنت أعلمت

 في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيىء ال

 تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد

 
 

-------------------------------------  

 

[   290صفحة  - 4] جزء     صحيح ابن خزيمة   

 
 

 ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة قال حدثني محمد بن - 2906

إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن 

المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم إنهما حدثاه قاال : خرج 

ة البيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الحديبية يريد زيار

 ال و ساق معه الهدى سبعين بدنة و كان الناسال يريد قتا

دثني سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر قال محمد فح
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ال : األعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد هللا األنصاري ق

 كنا أصحاب الحديبية أربع عشر مائة 

 
 

سناده قال األلباني : إسناده األول ضعيف لعنعنة ابن اسحق وإ 

بر حسن لتصريحه بالتحديثاآلخر عن جا  

 
 

بن  ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان و ثنا علي - 2907

خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور 

ام بن مخرمة و مروان : أن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج ع

لحليفة الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه فلما كان بذي ا

عره فأحرم منها فذكر الحديثقلد الهدى و أش  

بدنة  ال أبو بكر في خبر ابن إسحاق : ساق معه الهدى سبعينق

 و كان الناس سبعمائة رجل يريد سبعمائة رجل الذين نحر

ه عنهم السبعين البدنة ال أن جميع أصحابه الذين كانوا مع

م بالحديبية كانوا سبعمائة رجل من الجنس الذي نقول إن إس

لهم  الذين قال }لى بعض الناس كقوله تعالى الناس قد يقع ع

م فالعلم محيط أن كل الناس ل {الناس إن الناس قد جمعوا لكم 

وا ثم أفيض }يقولوا و ال كل الناس قد جمعوا لهم و كذلك قوله 

فالعلم محيط أن جميع الناس لم  {من حيث أفاض الناس 

 يفيضوا من عرفات و إنما أراد بقوله : أفاض الناس بعض

ن الناس ال جميعهم و هذا باب طويل ليس هذا موضعه و خبر اب

ر : عيينة يصرح بصحة هذا التأويل أال تسمعه قال في الخب

ا وكانوا بضعة عشر مائة فأعلم أن جميع أهل الحديبية كانو

ر و أكثر من ألف و ثالثمائة إذ البضع ما بين الثالث إلى العش

ر أنهم سفيان عن جاب هذا الخبر في ذكر عددهم شبيه بخبر أبي
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ا أنهم كانوا بالحديبية أربع عشر مائة فهذا الخبر يصرح أيض

بر كانوا ألفا و أربعمائة فدلت هذه اللفظة على أن قوله في خ

 ابن إسحاق : و كان الناس سبعمائة رجل كانوا بعض الناس

 جميعهم الذين كانوا مع النبي صلى هللا عليه وسلم بالحديبية ال

تأويل و هذه األدلة قد نحر من بعضهم عن كل فعلى هذا ال

و عشرة منهم بدنة نحر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة أ

رة سبعة بقرة فقول جابر : إشتركنا في الجزور سبعة و في البق

 يريد بعض أهل الحديبية

ة خبر المسور و مروان اشترك عشرة في بدنة أي سبعمائ و

ممنهم و هم نصف أهل الحديبية ال كله  

قد روى الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة  و

 عن ابن عباس قال :

 
 

-------------------------------------  

 

[   291صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

فر ـ : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في س - 2908

عشرة وثنا ر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة و في البعي

 أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد ح 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

نبي و خبر رافع بن خديج : في قسم الغنائم فعدل ال - 2909

صحة  صلى هللا عليه وسلم عشرة من الغنم بجزور كالدليل على
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 هذه المسألة

 
 

 ن كان شهم بناب استحباب المغاالة بثمن الهدى و كرائمه إب

يجوز اإلحتجاج بخبره و هذا من الجنس الذي  الجارود ممن

 قال المطلبي

 
 

 في عقب خبر أبي ذر : عن النبي صلى هللا عليه - 2910

ها وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال : أغالها ثمنا و أنفس

عند أهلها فقال في عقب هذا الخبر : و الفعل مضطر إلى أن 

ذا مت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب هللا إيعلم أن كل ما عظ

 أخرجه هلل
 
 

-------------------------------------  

 

[   292صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مة ثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي ثنا محمد بن سل - 2911

عن أبي عيد الرحيم عن شهم بن الجارود عن سالم عن أبيه 

ار عمر بن الخطاب نجيبا له أعطى بها ثالثمائة دينقال : أهدى 

ني أهديت فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا إ

ى بدنا نجيبة و إني أعطيت بها ثالثمائة دينار أفأبيعها و أشتر

 فأنحرها ؟ قال : ال انحرها إياها

 ال أبو بكر : هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة فيق

قال بعضهم : جهم بن الجارود و قال بعضهم : شهم اسمه ف  
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قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

ال  اب ذكر العيوب التي تكون في األنعام فال تجزىء هديا وب

بها بعض تلك العيوب ضحايا إذا كان  

 
 

 ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ و - 2912

ي ن بن مهدي و ابن أبيحيى ين سعيد و أبو داود و عبد الرحم

عبد  عدي و أبو الوليد قالوا ثنا شعبة قال سمعت سليمان بن

ثني الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال : قلت للبراء : حد

ما كره أو نهى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

يده و األضاحي فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هكذا ب

 ل هللا صلى هللا عليه وسلم أربع اليدي أقصر من يد رسو

ن يجزىء في األضاحي العوراء البين عورها و المريضة البي

ال : مرضها و العرجاء البين ظلعها و الكسير التي ال تنقى ق

 فإني أكره أن يكون نقص في األذن و القرن قال : فما كرهت

 فدعه و ال تحرمه على غيرك 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ب الزجر عن ذبح العضباء في الهدى و األضاحي زجر اب

اختيار أن صحيح القرن و األذن أفضل من العضباء ال أن 

لم أن العضباء غير مجزية إذ النبي صلى هللا عليه وسلم لما أع

 أربعا ال تجزىء دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك األربع جائز
 
 

-------------------------------------  
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ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا  - 2913

 شعبة عن قتادة قال سمعت جرى بن كليب ـ رجال منهم ـ عن

أعضب علي : أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم نهى أن يضحي ب

قال القرن و األذن قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب ف

 العضب النصف فما فوق ذلك

عن  نا بندار ثنا محمد بن خالد بن عثمة عن سعيد بن بشيرث

 قتادة عن شهر بن حوشب قال : العضب القرن الداخل 

 
 

ذي قال األلباني : إسناده ضعيف لجهالة جري وفي الحديث ال 

 قبله ما يشعر بخالف هذا الحديث فتأمل

 
 

دى و اآلذان في اله اب النهي عن ذبح ذات النقص في العيونب

 و الضحايا نهى ندب و إرشاد إذ صحيح العينين و األذنين

 أفضل ال أن النقص إذا لم يكن عور بين غير مجزىء و ال أن

 ناقص األذنين غير مجزىء

 
 

ث و ثنا محمد بن عبد األعلى ثنا خالد يعني ابن الحار - 2914

ى ثنا موس ثنا محمد بن بشار ثنا محمد قاال ثنا شعبة و ثنا أبو

 عبد الرحمن عن سفيان و شعبة و هذا حديث الصنعاني ـ أن

ول سلمة بن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي الكندي يق

أن  سمعت عليا يقول : أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 نستشرف العين و األذن 
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قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

ني وهب بن جرير حدثثنا محمد بن معمر القيسي ثنا  - 2915

 أبي عن أبي إسحاق عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي :

؟  أن رجال سأل عليا عن البقرة فقال : عن سبعة فقال القرن

و  فقال : ال يضرك قال : العرج ؟ قال : إذا بلغت المنسك قال :

لعين و كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرنا أن نستشرف ا

 األذن 
 
 

لباني : إسناده حسن صحيحقال األ   

 
 

-------------------------------------  
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يا اب الرخصة في ذبح الجذعة من الضان في الهدى و الضحاب

مفسر بلفظ مجمل غير  

 
 

ثنا أبو موسى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن  - 2916

جهني عن بعجة بن عبد هللا بن بدر اليحيى بن أبي كثير حدثني 

يه عقبة بن عامر الجهني قال : قسم رسول هللا صلى هللا عل

قلت وسلم ضحايا بين أصحابه قال عقبة : فصارت لي جذعة ف

 : يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صارت لي جذعة قال :

 ضح لها

ايا و ال أبو بكر : خرجت تمام أبواب الضحايا في كتاب الضحق
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اب إنما خرجت هذه األخبار التي فيها ذكر الضحايا في هذا الكت

ز في ألن العلماء لم يختلفوا أن كل ما جاز في الضحية فهو جائ

 الهدى
 
 

اب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبهاب  

 
 

عن  ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور - 2917

قال :  عبد هللا بن قرط راشد بن سعد عن عبد هللا بن يحيى عن

يوم  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أعظم األيام عند هللا

 النحر ثم يوم القر

 قدم إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بدنات خمس أوست و

لمة فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال ك

طع تخفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليه فقال : من شاء اق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب الدليل على أن الجذعة إنما تجزىء عند األعسار من ب

 المسن
 
 

محمد  ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا زهير و ثنا - 2918

بن العالء بن كريب ثنا سنان بن مطاهر عن زهير عن أبي 

: ال م الزبير عن جابر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

انتذبحوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الض  

 
 

-------------------------------------  
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 اب الصدقة بلحوم الهدى و جلودها و جالل البدن بذكر خبرب

 مجمل غير مفسر

 
 

يح ن عن أبي نجثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيا - 2919

لى عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال : أمرني النبي ص

 هللا عليه وسلم عليه و سلم أن أقوم على بدنه و أن أتصدق

 بجلودها و جاللها و أراه قال و لحومها

 
 

يل و الدل اب قسم لحوم الهدى و جلوده و جالله في المساكينب

هللا  النبي صلى على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر و أن

ى عليه وسلم إنما أمر بقسم لحوم بدنه و جلودها و أجلتها عل

على  المساكين دون األغنياء و الدليل على أن اسم الكل قد يقع

 البعض
 
 

ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريح  - 2920

 أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن

لى بره أن علي بن أبي طالب أخبره : أن النبي صأبي ليلى أخ

نه هللا عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه و أمره أن يقسم بد

كلها لحومها و جلودها و جاللها للمساكين و ال يعطي في 

ك ؟ جزارتها منها شيئا قلت للحسن : هل سمى فيمن يقسم ذل

 قال : ال
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دليل اب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض و الب

على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله : أمرني أن أقسم 

ر بدنه كلها أي خال ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قد

 فحسيا من المرق و أكال من اللحم

 
 

لى و بكر : خبر جابر بن عبد هللا : أمر النبي صقال أب - 2921

 هللا عليه وسلم من كل بدنة ببضعة الحديث

 
 

اب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدى بذكر خبر مجمل ب

 غير مفسر

 
 

عن  ثنا علي بن خشرم أنا ابن عيينة عن عبد الكريم - 2922

لى صمجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال : أمرني رسول هللا 

ر هللا عليه وسلم أن أقوم على بدنه و أمرني أن ال أعطي الجاز

 منها شيئا

 
 

يل اب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدلب

ازر على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما زجر عن إعطاء الج

من لحوم هديه على جزارتها شيئا ال أن يتصدق من لحومها 

الجازر مسكينا على الجازر لو كان  
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ثنا  ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان و - 2923

اهد سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مج

لم عن ابن أبي ليلى عن علي : أن النبي صلى هللا عليه وس

أمره أن يقوم على البدن و أمره أن ال يعطي الجزار من 

 جزارتها شيئا

ع : على جزارتها شيئافي حديث وكي و  

 
 

اب األكل من لحم الهدي إذا كان تطوعاب  

 
 

-------------------------------------  
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أبي قال  ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني - 2924

عفراني أتيت جابر بن عبد هللا و ثنا عبد الجبار بن العالء و الز

أمر  قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال :

علت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كل جزور ببضعة فج

 في قدر فطبخت و أكلوا من اللحم و حسوا من المرق

ذا للحسن الزعفرانيه  

ال أبو بكر : سأل سائل عن األكل من الهدي الواجب أيأكل ق

قرة إذا نحر القارن و المتمتع بدنة أو بصاحبها منها ؟ فقلت : 

زاد  أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها فله أن يأكل مما

ان و على سبع البدنة أو البقرة ألن الواجب عليه في هدي القر

ى المتمتع سبع إحداهما إال عند من يجيز البدنة عن عشرة عل

س عباما بينت في خبر السور و مروان و خبر عكرمة عن ابن 
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و  أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به

له أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا 

ي ـ باألضحية فله أن يكل من ضحيته و على هذا المعنى ـ علم

ائة أكل النبي صلى هللا عليه و سلم من لحوم بدنه ألنه نحر م

د ن كان قارنا سبع بدنة إال عنبدنة و إنما كان الواجب عليه أ

عل من يجيز البدنة عن عشرة ال أكثر و هو متطوع بالزيادة فج

م و من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق و أكل من اللح

م إن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها و العل

ن عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب م

معنى  م يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله و الاألسباب ل

ن لقول قائل إن قال : يجب عليه هدى و له أن يأكل أو بعضه أل

المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه فإن 

 كان الهدى واجبا عليه فمحال أن يقال واجب عليه و هو مال له

ة ء إذا وجبت عليه صدقيأكله وقود هذه المقالة يوجب أن المر

ر في ماشيته أن له أن يذبحها فيأكلها و إن وجبت عليه عش

ن حب فله أن يطحنه و يأكله و إن وجب عليه عشر ثمار فله أ

 يأكله و هذا ال يقوله من يحسن الفقه
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ي يضل فينحر مكانه آخر ثم يوجد األولاب الهدب  

 
 

ه ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبي - 2925
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بن عن عائشة : أنها ساقت بدنتين فأضلتهما فأرسل إليها ا

فنحرتهما  الزبير بدنتين فنحرتهما ثم وجدت البدنتين األولتين

 أيضا ثم قالت : هكذا السنة في البدن

د عن هيم ثنا أبو معاوية ثنا سعد بن سعينا يعقوب بن إبراث

 القاسم بن محمد قال عائشة بدنتين بمثله سواء 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب صيام المتمتع إذا لم يجد الهديب  

 
 

ن ثنا أحمد بن المقدام ثنا وهب بن جرير ثنا جرير ب - 2926

حازم عن محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد و 

عطاء عن جابر بن عبد هللا قال : كثرت المقالة من الناس 

أمرنا  فخرجنا حجاجا حتى بيننا و بين أن نحل إال ليالي قائال

ذلك  باإلحالل فيروح أحدنا إلى عرفة و فرجه يقطر منيا فبلغ

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام خطيبا فقال : أباهلل

وا باهلل و أتقاكم له و ل تعلموني أيها الناس فأنا و هللا أعلم

استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا و لحللت كما 

جع أحلوا فمن لم يكن معه هدي فليصم ثالثة أيام وسبعة إذا ر

عةإلى أهله و من وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سب  

 
 

 و قال عطاء قال ابن عباس : إن رسول هللا صلى هللا - 2927

ن أبي م يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بعليه وسلم قس

هللا  وقاص تيسا فذبحه عن نفسه فلما وقف رسول هللا صلى

ثدي  عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت

This file was downloaded from QuranicThought.com



اس هل ناقته فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : إصرخ أيها الن

ون تدرون أي شهر هذا ؟ قالوا : الشهر الحرام قال : فهل تدر

ا أي بلد هذا ؟ قالوا : البلد الحرام قال : فهل تدرون أي يوم هذ

م : إن ؟ قالوا : الحج األكبر قال رسول هللا صلى هللا عليه و سل

هللا قد حرم عليكم دماءكم و أموالكم كحرمة شهركم هذا و 

ى كحرمة بلدكم هذا و كحرمة يومكم هذا فقضى رسول هللا صل

ل حين وقف بعرفة : هذا الموقف كهللا عليه وسلم حجه و قال 

عرفة موقف و قال حين وقف على قزح : هذا الموقف و كل 

 مزدلفة موقف 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  
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 باباب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح و استحب

نجس مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس ب التيامن في الحلق

 بعد الحلق أو التقصير

 
 

م أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسل - 2928

إلمام السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أخبرنا األستاذ ا

ه أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة علي

و طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة ثنا أبأخبرنا أبو 

يى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو الخطاب زياد بن يح
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ن ثنا سفيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس ب

مرة مالك أنه قال : لما رمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الج

لحة أبا طو نحر هديه ناول الحالق شقه األيمن فحلقه ثم ناوله 

قسم ثم ناوله الشق األيسر فحلقه ثم ناوله أبا طلحة و أمره أن ي

 بين الناس

 
 

اب فضل الحلق في الحج و العمرة و اختيار الحلق على ب

التقصير جائزا التقصير و إن كان  

 
 

ي ثنا ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ـ يعني الثقف - 2929

ه لنبي صلى هللا عليعبيد هللا عن نافع عن ابن عمر : عن ا

:  وسلم قال : اللهم إغفر للمحلقين قالوا : و المقصرين قال

قال : و  اللهم إغفر للمحلقين قالوا : و المقصرين قالها ثالثا ثم

 المقصرين
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تهى هللا عليه وسلم في حجاب تسمية من حلق النبي صلب  

 
 

 ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكير أخبرنا ابن - 2930

أنه  جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن نافع ابن عمر

أخبره : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلق في حجة 

مر الوداع و زعموا أن الذي حلق النبي صلى هللا عليه وسلم مع
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دي بن ضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عبن عبد هللا بن ن

 كعب

نس ال أبو بكر : أن النبي صلى هللا عليه وسلم حلق من الجق

لى الذي نقول إن العرب تضيف الفعل إلى اآلمر كما تضيفه إ

تول الفاعل إذ العلم محيط أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم ي

عل لفحلق رأس نفسه بيده بل أمر غيره فحلق رأسه فأضيف ا

 إليه إذ هو اآلمر به
 
 

ى أن مع الدليل عل اب استحباب تقليم األظفار مع حلق الرأسب

ا كما األظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة و ال كانت نجس

ي توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت و خبر أب

من  واقد الليثي إنما قال النبي صلى هللا عليه وسلم ما قطع

هم مة و هي حية فهو ميتة عند ذكر أهل الجاهلية في قطعالبهي

 عليه إليات الغنم وجبهم أسنمة اإلبل فكان قول النبي صلى هللا

هما وسلم جوابا عن هذين الفعلين و ما يشبهما و هو في معاني

 و هللا أعلم

 
 

طار ثنا محمد بن أبان ثنا بشر بن السري عن أبان الع - 2931

ن و ثنا محمد بن رافع ثنا موسى بعن يحيى بن أبي كثير 

بن  إسماعيل أخبرنا أبان ثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه أن محمد

ه وسلم عبد هللا بن زيد أخبره : أن أباه شهد النبي صلى هللا علي

 عند المنحر هو و رجل من األنصار فحلق رسول هللا صلى هللا

م قل عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال و

 أظفاره فأعطاه صاحبه قال : فإنه عندنا مخضوب بالحناء و

 الكتم أو بالكتم و الحناء 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   301صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ل ـ ثنا أحمد بن سيد الدرامي ثنا حسان ـ يعني ابن هال - 2932

بد أبان ثنا يحيى بهذا اإلسناد مثله و ثنا الدرامي ثنا ع ثنا

 بن الصمد ثنا أبان ثنا يحيى ثنا أبو سلمة أن محمد بن عبد هللا

 زيد حدثه أن أباه حدثه قال الدرامي : فذكر القصة و قال أبو

 بكر : لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد

 
 

يت ضد قبل زيارة الب اب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وب

أن التطيب محظور حتى يزور البيت قول من زعم  

 
 

حمن ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن عبد الر - 2933

 بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول و بسطت يدها : أنا

مه حين طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي هاتين لحر

 أحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت
 
 

ن ثنا أحمد بن عبده أخبرنا حماد بن زيد و ثنا أحمد ب - 2934

المقدام ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد هللا 

نى قبل عائشة قالت : طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بم

 أن يزور البيت 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

فيه  التطيب الذياب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بب

 مسك

 
 

 قال أبو بكر خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن - 2935

إلحرامبن القاسم : قد أمليته في أول الكتاب باب التطيب عند ا  

 
 

ا خال اب الرخصة للحائض أن ينسك المناسك كلها في حيضهب

الصالة الطواف بالبيت و  

 
 

-------------------------------------  

 

[   302صفحة  - 4ابن خزيمة    ] جزء  صحيح   

 
 

ت عبد حدثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان قال سمع - 2936

ا مع الرحمن بن القاسم يخبر عن أبيه عن عائشة قالت : خرجن

ي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت : فحضت فدخل عل

ست فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم و أنا أبكي فقال : مالك أن

ي ما ؟ قلت : نعم قال : إن هذا أمر كتبه هللا على بنات آدم فاقض

 يقضي الحاج غير أن ال تطوقي بالبيت

 
 

 اب الرخصة في اإلصطياد و جميع ما حرم على المحرم بعدب

ظة النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللف رمي الجمرة يوم
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و إن  في خبر عمرة عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

بر لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى هللا عليه وسلم فخ

ى أن عائشة في تطييبها النبي صلى هللا عليه وسلم دال عل

اإلصطياد جائز إذا جاز التطيب و خبر أم سلمة يصرح أن 

اإلصطياد بعد رمي الجمرة مباح و هو قوله صلى هللا عليه 

ا الجمرة أن تحلووسلم : إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم 

من كل ما حرمت منه إال من النساء خرجت هذا الباب في 

 موضعه بعد خبر عكاشه بن محصن في هذا أيضا

 
 

اج ثنا محمد بن رافع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحج - 2937

بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد عن عمره عن عائشة قالت : 

قد حل ميتم و حلقتم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ر

 لكم الطيب و الثياب إ ال النكاح

و  ال أبو بكر : قوله إال النكاح يريد النكاح الذي هو الوطىءق

قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند 

 العرب يقع على العقد و على الوطىء جميعا 
 
 

 قال األعظمي : إسناده حسن لغيره ألن له شاهدا من حديث 

 ابن عباس

و ال األلباني : حديث ابن عباس ليس فيه " وحلقتم " وهق

239الصواب كما بينته في الصحيحة   

 
 

-------------------------------------  

 

[   303صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ال ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن عمرو ق - 2938

لى هللا ئشة : أنا طيبت رسول هللا صسمعت سالما يقول قالت عا

ن تتبع عليه وسلم و سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحق أ  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن - 2939

الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال : إذا رمى الرجل 

 حلق فقد حل له كل شيء إالالجمرة بسبع حصيات و ذبح و 

ل النساء و الطيب قال سالم و كانت عائشة تقول قد حل له ك

ه وسلمشيء إال النساء و قالت : طيبت رسول هللا صلى هللا علي  

 ال أبو بكر : في أخبار عائشة : طيبت رسول هللا صلى هللاق

مى عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت داللة على أنه إذا ر

ا ذبح و حلق كان حالال قبل أن يطوف بالبيت خال م الجمرة و

زجر عنه من وطىء النساء الذي لم يختلف العلماء في أنه 

 ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة

 
 

اب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمى الجمار و النحر و ب

الذبح و الحالق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة 

م يطف لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من ل البيت

 بالبيت قبل الوقوف بعرفة

 
 

بن ثنا محمد بن العالء بن كريب ثنا شعيب ـ يعني ا - 2940

إسحاق عن هشام و هو ابن عروة ـ عن أم الزبير بنت عبد 
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د الرحمن بن الحارث بن هشام إنها أخبرته عن عائشة بنت عب

بد د بن عبد هللا دخل إلى عائشة بنت عالرحمن أختها : أن عبا

الرحمن و لهما جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم 

لحج قدموا مكة و لم تطف بالبيت قبل عرفة و قد كانت أهلت با

و دفعت من عرفات و رمت الجمرة فدخل عليها عباد و هي 

 تمشطها و تمس الطيب فقال عباد : أتمس الطيب و لم تطف

عائشة : قد رمت الجمرة و قصرت قال : و إن بالبيت قالت 

ألته فإنه ال يحل لها فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فس

و  عن ذلك فقال : إنه ال يحل الطيب ألحد لم يطف قبل عرفات

 إن قصر و رمى

الطيب  ال أبو بكر : فعروة بن الزبير إنما يتأول لهذا الفتيا أنق

وف د طاف بالبيت قبل الوقإنما يحل قبل زيارة البيت لمن ق

 بعرفة و لو ثبت خبر عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم و

للفظة حلقتم فقد حل لكم الطيب و الثياب إال النكاح لكانت هذه ا

من قد تبيح الطيب و الثياب لجميع الحجاج بعد الرمي و الحلق ل

طاف منهم يوم عرفة و من لم يطف إال أن رواية الحجاج بن 

أبي بكر بن محمد و لست أقف على سماع الحجاج أرطأه عن 

هذا الخبر من أبي بكر بن محمد إال أن في خبر أم سلمة و 

ر عكاشة بن محصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجما

أن تحلوا من كل ما حرمتم إال النساء فإذا أمسيتم قبل أن 

لفظ  ذاتطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة و ه

بر خبر أم سلمة و أم عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخ

 على ظاهرة دل على خالف قول عروة الذي ذكرته

 
 

-------------------------------------  
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لى هللا اب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صب

م لم و مبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتعليه وس

حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ماال يمكنه طواف الزيارة 

 معه و إن كان تأخير اإلفاضة عن يوم النحر جائزا

 
 

 ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا عبيد هللا - 2941

 عن نافع عن ابن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

كان  فاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع : وأ

ي بمنى ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر ـ يعن

 ـ و يذكر أن النبي صلى هللا عليه وسلم فعله
 
 

-------------------------------------  

 

[   305صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رة ن وطىء يحل بعد ركعتي طواف الزيااب ذكر الدليل على أب

بمكة قبل أن يرجع إلى منى و إن كان الطائف  

 
 

قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن  - 2942

مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 

ت عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزور البي

كعتين و تحل له النساءفيطوف به أسبوعا و يصلي ر  
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هذا  اب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن و حكم المفرد فيب

 كحكم القارن

 
 

ن ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب حدثني اب - 2943

يه جريح عن عطاء عن ابن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عل

 ملوسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه و قال عطاء : ال ر

 فيه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف ب

 الزيارة
 
 

ي ثنا ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد هللا بن محمد النفيل - 2944

ر بن حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جاب

لى هللا صعبد هللا فذكر الحديث بطوله و قال ثم أفاض رسول 

ي عبد هللا عليه وسلم إلى البيت ـ يعني يوم النحر ـ فأتى بن

المطلب و هم يسقون على زمزم ـ فقال : إنزعوا بني عبد 

كم المطلب فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت مع

 فناولوه دلوا فشرب منه

 
 

-------------------------------------  
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ن ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان ثنا عاصم ع - 2945

رب الشعبي عن ابن عباس : أن النبي صلى هللا عليه وسلم ش

 دلوا من ماء زمزم قائما

ال أبو بكر : أراد شرب من دلو ال أنه شرب الدلو كله و هذا ق

 ممن الجنس الذي قد أعلمت في غير موضع من كتبنا أن إس

 {تك و ال تجهر بصال }الشيء قد يقع على بعض أجزائه كقوله 

هللا  فأوقع إسم الصالة على القراءة خاصة و كقول النبي صلى

صفين عليه وسلم قال هللا : قسمت الصالة بيني و بين عبدي ن

ة ثم ذكر فاتحة الكتاب خاصة فأوقع إسم الصالة على قراء

 فاتحة الكتاب في الصالة خاصة

 
 

ليه تحباب االستقاء من ماء زمزم إذ النبي صلى هللا عاب اسب

قي وسلم قد أعلم أنه عمل صالح و أعلم أن لوال أن يغلب المست

 منها على االستقاء لنزع معهم

 
 

الد ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد بن عبد هللا عن خ - 2946

عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول هللا صلى هللا عليه 

ل إذهب السقاية فاستسقى فقال العباس : يا فضوسلم جاء إلى 

 إلى أمك فأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشراب من

ديهم عندها فقال : إسقني فقال : يا رسول هللا إنهم يجعلون أي

و  فيه فقال : إسقني فشرب منه ثم أتى زمزم و هم يسقون

قال م يعملون أيديهم فيه فقال : إعملوا فإنكم على عمل صالح ث

 : لوال أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه ـ يعني

 عاتقه و أشار إلى عاتقه
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ام ال أبو بكر : هذا من الجنس الذي تقول إن اإلشارة تقوم مقق

 النطق
 
 

-------------------------------------  

 

[   307صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ذ مسكراسقاية إذا لم يكن النبياب استحباب الشرب من نبيذ الب  

 
 

 ثنا محمد بن أبان ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي - 2947

طي عن حميد الطويل عن بكر بن عبد هللا و ثنا أبو بشر الواس

ثنا خالد عن حميد عن بكر ـ و هذا حديث ابن أبي عدي : جاء 

يت أعرابي إلى السقاية فشرب نبيذا فقال : ما بال أهل هذا الب

خل أم يسقون النبيذ و بنوا عمهم يسقون اللبن و العسل أمن ب

من حاجة ؟ فقال ابن عباس و ذاك بعد ما ذهب بصره : علي 

كن بالرجل فأتى به فقال : إنه ليست بنا حاجة و ال بخل و ل

يره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل المسجد و هو على بع

ب ثم ناول يذا فشرو خلفه أسامه بن زيد فاستسقى فسقيناه نب

ا فنحن فضله أسامة فقال : قد أحسنتم و أجملتم و كذلك فافعلو

 ال نريد أن نغير ذلك

ا إن ال أبو بكر : و هذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنق

رى هللا عز و جل يبيح الشيء بذكر مجمل و يبين في آية أخ

مل على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم أن ما أباحه بذكر مج

أراد به بعض ذلك الشيء الذي ذكره مجمال ال جميعه و كذلك 

بينه في النبي صلى هللا عليه وسلم يبيح الشيء بذكر مجمل و ي
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 وقت تال أن ما أجمل ذكره أراد به بعض ذلك الشيء ال جميعه

من  وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض }كقوله : 

 ذكر المأكول و المشروب فأجمل في هذه اآلية {الخيط األسود 

عض وبين في غير هذا الموضع أنه إنما أباح بعض المأكول و ب

ع المشوب ال جميعه و هذا باب طويل قد بينته في غير موض

من نبيذ  من كتبنا فالنبي صلى هللا عليه وسلم إنما أباح الشرب

 السقاية إذا لم يكن مسكرا ألنه أعلم أن المسكر حرام
 
 

-------------------------------------  

 

[   308صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عاب السعي بين الصفا و المروة مع طواف الزيارة للمتمتب  

 
 

ا ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك - 2948

ن حدثه و ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد ـ يعني اب

ن شهاب عن عروة عن عائشة جعفر غندر ـ ثنا مالك عن اب

حجة  أنها قالت : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في

صفا و الوداع قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت و بين ال

المروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعو من منى 

 لحجهم
 
 

د فراب ترك السعي بين الصفا و المروة مع طواف الزيارة للمب

 و القارن قال أبو بكر : خبر يونس بن عبد األعلى عن ابن

وهب عن مالك في الباب قبل هذا و قال فيه : و أما الذين 
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 جمعوا الحج و العمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا

 
 

ير اب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهال بذكر خبر مختصر غب

على أن ال فدية له متقصي و الدليل  

 
 

قاال  الجبار بن العالء و سعيد بن عبد الرحمن ثنا عبد - 2949

ن ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد هللا ب

عمرو قال : جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يوم 

و  النحر فقال : حلقت قبل أن أذبح قال : إذبح و ال حرج قال :

ي ذبحت قبل أن أرمي قال : إرم وال حرج و قال المخزومي ف

حلقت  حديثه : إن رجال سأل النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :

أرمي قبل أن أذبح فقال أيضا ثم سأله آخر فقال : نحرت قبل أن  

 
 

زيد بن ثنا بشر بن معاذ العقدي و الصنعاني قاال ثنا ي - 2950

 زريع ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول هللا

رج ال يوم النحر بمنى فيقول ال حصلى هللا عليه وسلم يسأل 

قال  حرج فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أقبح فقال ال حرج و

 : رميت بعد ما أمسيت قال : ال حرج

ح و ال نا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع بمثله و قال إذبث

 حرج

 
 

-------------------------------------  
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اب خطبة اإلمام بمنى يوم النحر بعد الظهرب  

 
 

نس ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يو - 2951

رنا عن ابن جريح ح و ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخب

لحة ابن جريح قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن ط

ى هللا بي صليقول حدثني عبد هللا بن عمرو بن العاص : أن الن

ال : يا عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فق

رسول هللا ما كنت أحسب أن كذا و كذا قبل كذا و كذا ثم آخر 

فقال : يا رسول هللا ما كنت أحسب أن كذا قبل كذا لهؤالء 

 الثالث فقال : إفعل و ال حرج

ذ عن مئذا حديث عيسى زاد ابن معمر في حديثه : فما سئل يوه

 شيء إال قال : إفعل و ال حرج

 
 

ن قال أبو بكر : في خبر ابن سيرين عن عبد الرحم - 2952

ة : بن أبي بكرة عن أبيه و حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر

طولهخطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم النحر الحديث ب  

بد نا عدثناه بندار ثنا أبو عامر ثنا قرة عن محمد بن سيرين ثح

ي الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه و حميد بن عبد الرحمن عن أب

 بكرة

 
 

اب خطبة اإلمام على الراحلةب  

 
 

-------------------------------------  
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ن ثنا علباس بن عبد العظيم العنبري ثنا النضر ب - 2953

عمار ثنا الهرماس بن زياد محمد ثنا عكرمة ـ و هو ابن 

 الباهلي قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمنى

 يخطب الناس و هو على ناقته العضباء و أنا رديف أبي 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارةب  

 
 

حمد م ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر عن األوزاعي حدثني - 2954

اض بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثتني عائشة قالت : أف

د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم أراد من صفية ما يري

 الرجل من أهله فقيل : إنها حائض فقال رسول هللا صلى هللا

ر بها عليه وسلم أحابستنا هي ؟ فقالوا : إنها قد أفاضت فنف

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 
 

ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكرهاب ب  

 
 

بو حدثنا محمد بن بشار حدثني عمرو بن عاصم ثنا أ - 2955

العوام ـ و هو عمران بن داود القطان ـ حدثني محمد بن جحادة 

عن زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك قال : شهدت النبي 

ل صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع ـ و هو يخطب جاءه رج

ال فقال : إنه نسي أن يرمي قال : إرم و ال حرج ثم أتاه آخر فق

ف و : إنه نسي أن يطوف فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : ط
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رج ال حرج ثم أتاه آخر فقال : نسيت أن أذبح قال : إذبح و ال ح

فما سئل عن شيء يومئذ إال قال : ال حرج و قال : لقد أذهب 

ن سلم فذاك حرج هللا الحرج إال امرءا اقترض م  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريقب  

 
 

-------------------------------------  
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ي ثنا عبد هللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد ـ يعن - 2956

 عن عبد الرحمن بنسليمان بن حسان ـ عن محمد بن إسحاق 

ه القاسم عن عائشة قالت : أفاض رسول هللا صلى هللا علي

وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى 

ة ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمر

ند بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة و يقف عند األولى و ع

قف عندهاي الثالثة و ال يالثانية فيطيل القيام و يتضرع ثم يرم  

ال أبو بكر : هذه اللفظة : حين صلى الظهر ظاهرها خالف ق

سلم خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل أن النبي صلى هللا عليه و

عنى أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى و أحسب أن م

هذه اللفظة ال تضاد خبر ابن عمر لعل عائشة أرادت أفاض 

لظهر  عليه وسلم من آخر يومه حين صلى ارسول هللا صلى هللا

م بعد رجوعه إلى منى فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى ل
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ذا يكن مخالف لخبر ابن عمر و خبر ابن عمر أثبت إسنادا من ه

م الخبر و خبر عائشة ما تأولت من الجنس الذي نقول إن الكال

و  كتابالحمد هلل الذي أنزل على عبده ال }مقدم و مؤخر كقوله 

ه في و مثل هذا القرآن كثير قد بينت بعض {لم يجعل له عوجا 

 }وله الكتاب معاني القرآن و سأبين باقيه إن شاء هللا و هذا كق

 { و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم

لى فمعنى قول عائشة على هذا التأويل : أفاض رسول هللا ص

م : مه ثم رجع حين صلى الظهر فقدهللا عليه وسلم من آخر يو

حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع كما قدم هللا عز و جل 

قناكم خلقناكم قبل قوله ثم صورناكم و المعنى صورناكم ثم خل  

 
 

ة قال األعظمي : إسناده ضعيف والمتن منكر لمعارضته رواي 

 ابن عمر
 
 

أجل  اب الرخصة في البيتوتة آلل العباس بمكة أيام منى منب

بإسقاط الناس منها سقايتهم ليقوموا  

 
 

يح ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جر - 2957

 حدثني عبيد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن النبي

نبي  صلى هللا عليه وسلم أذن للعباس بن عبد المطلب استأذن

ل جهللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أ

 سقايته فأذن له

 
 

-------------------------------------  
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بل اب النهي عن الطيب و اللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قب

رما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النح أن يفيض و كل  

 
 

ن أخبرنا محمد بثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي  - 2958

عن  إسحاق حدثني أبو عبيدة بن عبد هللا بن زمعة عن أبيه و

نها أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعا ع

هللا عليه  قالت : لما كانت ليلتي التي يصير إلي رسول هللا صلى

هب و وسلم فيها مساء يوم النحر فصار إلي قالت فدخل علي و

 أبي أمية متقمصين فقالت فقال رسول هللامعه رجال من آلي 

 ؟ صلى هللا عليه وسلم : لوهب هل أفضت بعد يا أبا عبيد هللا

رأسه  قال : ال و هللا يا رسول هللا قال فانزع القميص فنزعه من

قال : و نزع صاحبه قميصه من رأسه قالوا : و لم يا رسول 

وا رة أن تحلهللا ؟ قال : هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجم

فوا من كل ما حرمتم منه إال من النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطو

 بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن صحيح   

 
 

اب النهي عن صوم يوم الفطر و يم النحرب  

 
 

قاال  ثنا عبد الجبار بن العالء و سعيد بن عبد الرحمن - 2959

ى نا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد و قال المخزومي : مولث

ابن أزهر قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال : أن 
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مين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليو

لون أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم و أما يوم األضحى فتأك

تابي اب الصيام كفيه من نسككم خرجت هذا الباب بتمامه في كت

 الكبير

قال ال أبو بكر : أبو عبيد هذا اختلف الرواة في ذكر والئه فق

بعض الرواة مولى عبد الرحمن بن عوف و مثل هذا ال يكون 

عندي متضاد قد يجوز أن يكون ابن أزهر و عبد الرحمن بن 

ن عوف اشتركا في عتقه فقال بعضهم : مولى عبد الرحمن ب

عالى ابن أزهر ألن والءه لمعتقيه جميعوف و قال بعضهم : مو  

 
 

-------------------------------------  
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اب النهي عن صيام أيام التشريق بداللة ال بتصريحب  

 
 

 ثنا أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن عمرو - 2960

فع فيان عن عمرو عن ناح و ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا س

ى هللا بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم : أن رسول هللا صل

عثه عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق ـ و قال المخرمي ب

م أيام منى أن ينادي ال يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة و إنها أيا

 أكل و شرب قد خرجت هذا الباب بتمامه كتاب الصوم 
 
 

إسناده صحيحقال األعظمي :    
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ال  اب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح ال بكنابة وب

تصريح بداللة من غير  

 
 

لهيعة  ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني ابن - 2961

 و مالك بن أنس عن ابن الهاد عن أبي رمة مولى عقيل بن أبي

م ياطالب أنه قال : دخلت مع عبد هللا بن العاص على أبيه في أ

 بن التشريق فإذا هو يتغذى فدعانا إلى طعام فقال له عبد هللا

عمرو : إني صائم فقال له عمرو : أما علمت إن هذه األيام 

مر التي نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صومهن و أ

 بفطرهن فأمرهم فافطروا

حدهما يزيد على اآلخر أ  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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 اب سنة الصالة بمنى للحاج من غير أهل مكة و غير من قدب

 أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصالة بذكر خبر غلظ في

 االحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصالة بمنى

ا ركعتين كصالة المسافر سواءألهل اآلفاق و أهل مكة جميع  

 
 

ا علي ثنا عبد هللا بن سعيد األشج ثنا ابن نمير و ثن - 2962

عاوبة بن خشرم أخبرنا عيسى ح و ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو م
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وسف و ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان و ثنا ي

بن موسى ثنا أبو معاوية و جرير كلهم عن األعمش غير أن 

 ث الثوري عن سليمان ـ و هو األعمش عن إبراهيم عنفي حدي

عبد  عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى عثمان بمنى أربعا فقال

ن و مع هللا : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتي

 أبو بكر ركعتين و مع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق

 فوددت إن من أرفع ركعات ركعتين متقبلتين

ديث سلم بن جنادةذا لفظ حه  

 
 

عمر  ثنا محمد بن العالء ثنا أبو خالد عن عبيد هللا بن - 2963

لم و عن نافع عن ابن عمر : قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

 أبو بكر و عمر بمنى ركعتين و عثمان صدرا من إمارته
 
 

لى اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما صب

يه كان مسافرا غير مقيم إذ هو صلى هللا عل ألنه بها ركعتين

وسلم كان من أهل المدينة و إنما قدم مكة حاجا لم يقم بها 

ن إقامة يجب عليه إتمام الصالة قال أبو بكر : خبر يحيى ب

لي إسحاق عن أنس أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يزل يص

 ركعتين حتى رجع

 
 

-------------------------------------  
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و خبر ابن عباس : فرض هللا الصالة على لسان  - 2964
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ن فرض نبيكم في الحضر أربعا و في السفر ركعتين فصرح أ

اءالصالة بمنى على المقيم أربعا كهو على غير من هو مما سو  

 
 

و خبر عائشة : فرضت الصالة أول ما فرضت  - 2965

عليه  ثم زيد في صالة الحضر مصرح أن الحاضر بمنى ركعتين

راإتمام الصالة ليس له قصر الصالة إذا كان حاضرا ال مساف  

ر يحيى ال أبو بكر : و قد كنت بينت في كتاب الصالة معنى خبق

 بن أبي إسحاق عن أنس

لى في خبر ابن عباس و عائشة داللة بينة على أن الواجب ع و

من غير أهلها أنه يجب عليه إتمام أهل مكة و من أقام بها 

 الصالة بمنى إذ هو مقيم ال مسافر ألن فرض المقيم أربعا

ر الصالة ال يجوز لغير المسافر و لغير الخائف في القتال قصف

و أهل مكة و من قد أقام بها من غير ألها إقامة يجب عليه 

 إتمام الصالة إذا خرجوا إلى منى ناوين الرجوع إلى مكة غير

رين فغير جائز لهم قصر الصالة بمنىمساف  

 
 

اب فضل يوم القر و هو أول أيام التشريقب  

 
 

ن ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا ثور عن راشد ب - 2966

سول سعد عن عبد هللا بن نجى عن عبد هللا بن قرط قال : قال ر

ر ثم هللا صلى هللا عليه وسلم : أعظم األيام عند هللا يوم النح

 يوم القر

 
 

اب بدء رمي النبي الجمار و العلة التي رماها بدأ قبل عودب  
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 ثنا أحمد بن سعيد الدرامي ثنا علي بن الحسن بن - 2967

بير شقيق ثنا أبو حمزة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن ج

ليه عن ابن عباس قال : جاء جبريل إلى رسول هللا صلى هللا ع

نى فأراه ثبير فدخل موسلم فذهب به ليريه المناسك فانفرج له 

ليه الجمار ثم أراه عرفات فتتبع الشيطان لنبي صلى هللا ع

له في  وسلم عند الجمرة فرما بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع

ه في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع ل

 جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فذهب 

 
 

: رواه  260/  3الهيثمي قال األعظمي : إسناده ضعيف قال  

 الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب قد اختلط
 
 

-------------------------------------  
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اب وقت رمي الجمار أيام التشريقب  

 
 

ثنا  ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح و - 2968

حدثني  أبو خالد ح و ثنا عبد هللا بن سعيد األشجأبو كريب ثنا 

ر ـ ابن إدريس ح و ثنا محمد بن معمر ثنا محمد ـ يعني ابن بك

ر بن جميعا عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جاب

حى و عبد هللا يقول : كان النبي عليه السالم يرم يوم النحر ض

 أما بعد ذلك فبعد زوال الشمس

ريب : زاد األشج عن أبي الزبير عن جابرقال أبو ك و  
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ثنا محمد بن العالء ثنا ابن خوار ـ يعني حميدا  - 2969

ن الكوفي ـ عن ابن جريح قال : ال أرمي حتى ترفع الشمس أ

لم جابر بن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وس

 يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك فعند الزوال

أبو بكر : هذا حديث غريب إن كان ابن خوار حفظ عطاء ال ق

 في هذا اإلسناد 

 
 

في  قال األلباني : إسناده ضعيف لضعف ابن خوار وقد خولف 

 إسناده عند مسلم وغيره
 
 

اب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد إلقامة ذكر هللا ال ب

 للرمي فقط
 
 

-------------------------------------  
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بيد ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ع - 2970

الت هللا ـ و هو ابن أبي زياد ـ ثنا القاسم بن محمد عن عائشة ق

: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنما جعل الطواف 

ر هللابالبيت و بين الصفا و المروة و رمي الجمار إلقامة ذك  

 
 

اب التكبير مع كل حصاة يرمي بها الجمار و الوقوف عند ب

ك الجمرة األولى و الثانية مع تطويل القيام و التضرع و تر

 الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

ثنا عبد هللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد ـ و هو  - 2971

لرحمن بن سليمان بن حيان ـ عن محمد بن إسحاق عن عبد ا

 القاسم عن أبيه عن عائشة قال : أفاض رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم من آخر يومه حين صلى صالة الظهر ثم رجع 

مس فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الش

ولى كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة و يقف عند األ

ة و ال يقف يرمي الثالث و عند الثانية فيطيل القيام و يتضرع ثم

 عندها

 
 

على  الدليل اب الوقوف عند الجمرة األولى و الثانية بعد رميهاب

أن الوقوف بعد رمي األولى منهما أمامها ال خلفها و ال عن 

ما يمينها و ال عن شمالها و الوقوف عند الثانية ذات اليسار م

ين في ليديلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا و رفع ا

 الوقفين جميعا
 
 

قاال  ثنا محمد بن يحيى و الحسين بن علي البسطامي - 2972

ى نا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري : أن رسول هللا صل

هللا عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى 

أمامها  يرميها بسبع حصيات فيكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم

قوف ثم فعا يديه يدعو و كان يطيل الوفوقف مستقبل البيت را

ا رمى يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلم

قبل بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مست

ة فيرميها القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقب

عندها  بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف و ال يقف
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ن ل الزهري قال : سمعت سالم بن عبد هللا يحدث بمثل هذا عقا

 أبيه صلى هللا عليه و سلم قال و كان ابن عمر يفعله

كبر ال البسطامي قال أخبرنا يونس و قال في جمرة العقبة يق

 كلما رمى بحصاة ثم ينصرف و ال يقف عندها و قال : يحدث

ى بن يحيبمثل هذا الحديث عن أبيه و الباقي مثل لفظ محمد 

 سواء

 
 

-------------------------------------  

 

[   318صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب خطبة اإلمام أوسط أيام التشريقب  

 
 

طار ثنا محمد بن بشار و إسحاق بن زياد بن يزيد الع - 2973

من ـ و هذا حديث بندار ـ ثنا أبو عاصم ثنا ربيعة بن عبد الرح

يت ثتني جدتي سراء بنت نبهان ـ و كانت ربة ببن حصن حد

لم في الجاهلية ـ قالت : خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وس

ال يوم الرؤوس فقال : أي بلد هذا ؟ قلنا : هللا و رسوله أعلم ق

نا : : أليس المشعر الحرام ؟ قلنا : بلى قال : فأي يوم هذا ؟ قل

: بلى  م التشريق ؟ قلناهللا و رسوله أعلم قال : أليس أوسط أيا

قال : فإن دماءكم زاد إسحاق ـ و أعراضكم و قاال : و أموالكم 

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

 زاد إسحاق : فليبلغ أدناكم أقصاكم اللهم هل بلغت اللهم هل

 بلغت اللهم هل بلغت 
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س يوم الرؤوقال األلباني : إسناده ضعيف لجهالة ربيعة : و 

 هو ثاني أيام التشريق

 
 

نفرون اب ذكر تعليم اإلمام في خطبته يوم النفر األول كيف يب

تعليمهم باقي مناسكهم كيف يرمون و  

 
 

-------------------------------------  

 

[   319صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ثنا محمد بن يحيى بحديث غريب غريب حدثني  - 2974

سحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق إ

 عن ابن جريح حدثني عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن أبي

ن رجع الزبير عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حي

ى إذا من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حت

وة خلف مع الرغكنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى ليكبر س

ا كان ظهره فوقف عن التكبير فذكر الحديث بطوله و قال : فلم

نفرون يوم النفر األول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ي

راءة و كيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ ب

 على الناس حتى ختمها 

 
 

دلسمقال األلباني : إسناده ضعيف لعنعنة ابي الزبير فإنه    

 
 

اب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليلب  
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بد ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن ع - 2975

لى هللا هللا بن أبي بكر عن أبي بداح عن أبيه : أن رسول هللا ص

ي عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل و أن يجمعوا الرم  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

رخصة للرعاة أن يرموا يوما و يدعوا يومااب الب  

 
 

ر عن ثنا عبد الجبار بن العالء عن عبد هللا بن أبي بك - 2976

 عليه أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه : أن النبي صلى هللا

 وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما و يدعوا يوما 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 بن أخبرنا ابن عيينة عن عبد هللاثنا علي بن خشرم  - 2977

ه : أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح عن أبي

 بمثل هذا الحديث

 
 

-------------------------------------  

 

[   320صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية ثنا روح بن - 2978

ن  بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بالقاسم عن عبد هللا

عدي عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص 
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 للرعاة أن يرموا الجمار يوما و يرعوا يوما
 
 

خص اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما رب

ن رمي الجمار يوما و يرعوا يوما في يومين م للرعاء في ترك

ثم  اليوم األول يرعوا فيه و يرموا يوم الثاني أيام التشريق

يرموا يوم النفر ال أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم 

ل النحر و ال يوم النفر اآلخر و إنهم إنما يجمعون بين رمي أو

يومين يوم من أيام التشريق و اليوم الثاني فيرمونها في أحد ال

تشريقإما يوم األول و إما يوم الثاني من أيام ال  

 
 

ا ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك - 2979

اصم أخبره عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن ابن ع

لم بن عدي أخبره عن أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

ون رخص لرعاة اإلبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرم

يرمون يوم النفرة الغد أو من بعد الغد ليومين ثم  

 ال أبو بكر : أبو البداح هو ابن عاصم بن عدي و من قال عنق

أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده و عاصم بن عدي هذا هو 

عد العجالني صاحب قصة اللعان المذكور في خبر سهل بن س

 الساعدي 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب وقت النفر من منى آخر أيام التشريقب  

 
 

-------------------------------------  
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[   321صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

م أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسل - 2980

تاذ السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا األس

ه أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة علي

اهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن أخبرنا أبو ط

ن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يونس ب

عبد األعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن 

 الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه :

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر و العصر و

 العشاء و رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت المغرب و

 فطاف به

ن ال أبو بكر : هذا حديث غريب بصري لم يروه غير عمرو بق

 الحارث

 ال أبو بكر : قرأ علي أبو موسى هذا قال كتب إلي أحمد بنق

 صالح عن ابن وهب

 
 

 عليه اب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى هللاب

 وسلم

 
 

لم نا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الوليد بن مسث - 2981

حدثني األوزاعي حدثني الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد 

 الرحمن حدثني أبو هريرة قال : قال لنا رسول هللا صلى هللا

انة عليه وسلم و نحن بمنى : نحن نازلون غدا الخيف بني كن
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ى ـ علقال لنا بندار : حين تقاسموا و إنما هو حيث تقاسموا 

بني  الكفر و ذلك أن قريشا و كنانة تحالفوا على بني هاشم و

سول المطلب أن ال يناكحوهم و ال يبايعوهم حتى يسلموا إليهم ر

 هللا صلى هللا عليه وسلم ـ يعني بذلك المحصب

 
 

نا ثنا يونس بن عبد األعلى و محمد بن نصر قاال ث - 2982

لمة ب عن أبي سبشر بن بكير ثنا األوزاعي حدثني ابن شها

هعن أبي هريرة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال بمثل  

هاب نا الربيع ثنا بشر بن بكر أخبرني األوزاعي عن ابن شث

بينهم  بمثله غير أنهم قالوا : أن ال تناكحوهم و ال يكون بينهم و

مشيء حتى يسلموا إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسل  

تقاسموا على الكفر ال الربيع و يونس : حيثق  

قال بحر : حين أقسموا على الكفر و  

 
 

-------------------------------------  

 

[   322صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ان اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد كب

ه :أن ينزل باألبطح و أن أبا رافع أراد بقول أعلمهم و هو بمنى  

 
 

لم ـ : أنا ضربت قبة رسول هللا صلى هللا عليه و س - 3298

لك ولم يأمرني فجاء فنزل أي ولم يامرني بضرب القبة في ذ

بطح الموضع ال أنه أراد أن النبي صلى هللا عليه و سلم نزل األ

 لعلة ضرب القبة
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ل ثنا محمد بن عزيز األيلي أن سالمة حدثهم عن عقي - 2984

ة عن أبي هريرة : أن رسول هللا عن ابن شهاب عن أبي سلم

ن صلى هللا عليه وسلم قال ـ حين أراد أن ينفر من منى ـ نح

لى نازلون غدا إن شاء هللا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا ع

يونس  الكفر ـ يعني بذلك المحصب ـ ثم ذكر الحديث بمثل حديث

 سواء

 زل غداال أبو بكر : سؤال النبي صلى هللا عليه وسلم أين ينق

في حجته إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

م فهو فأما آخر القصة : ال يرث المسلم الكافر و ال الكافر المسل

عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة و معمر 

بينت  فيما أحسب واهما في جمعه القصتين في هذا اإلسناد و قد

 علة هذا الخبر في كتاب الكبير

 
 

ن ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ع - 2985

الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة 

جته ـ بن زيد قال : قلت يا رسول هللا أين تنزل غدا و ذلك في ح

قال : و هل ترك لنا عقيل منزال ؟ ثم قال : نحن نازلون غدا 

بني  نبخيف بن كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر و ذلك أ

كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن ال يناكحوهم و ال 

يبايعوهم و ال يؤووهم قال معمر قال الزهري : و الخيف 

فرالوادي قال ثم قال : ال يرث الكافر المسلم و ال المسلم الكا  

 
 

-------------------------------------  

 

[   323صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ثنا بخبر ابن رافع الذي ذكرت نصر بن علي  - 6298

د الجهضمي و عبد الجبار بن العالء و علي بن خشرم قال عب

نة و قال الجبار ثنا سفيان و قال نصر : أخبرنا سفيان بن عيي

ليمان ابن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن صالح بن كيسان عن س

 هللا بن يسار عن أبي رافع قال : ضربت قبة رسول هللا صلى

زلعليه وسلم باألبطح و لم يأمرني أن أنزل األبطح فجاء فن  

ل ذا حديث نصر و قال علي قال أبو رافع : لم يأمرني أن أنزه

لجبار : األبطح و إنما جئت فضربت قبته فجاء فنزل و قال عبد ا

ما لم يأمرني النبي صلى هللا عليه وسلم أن أضرب قبته إن

زاد عبد  سلم باألبطح فنزل وضربت قبة النبي صلى هللا عليه و

 الجبار قال : و كان أبو رافع عل ثقل و كان النبي صلى هللا

عليه وسلم منزله حين جاء من المدينة بأعلى مكة قال أبو 

 رافع : فجئت قبته فجاء فنزل

 
 

زل اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما نب

 قد أعلمهم و هو بمنىباألبطح ليكون أسمح لخروجه و إن كان 

ذي أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج ال

 يكون تاركه عاصيا أو يوجب ترك نزوله هديا

 
 

ي عن ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام حدثني أب - 2987

عائشة قالت : إنما نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

نزله و من شاء  المحصب ليكون أسمح لخروجه فمن شاء

 تركه
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[   324صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن - 2988

 أبيه عن عائشة قالت : نزول المحصب ليس من السنة إنما

هجنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليكون أسمح لخرو  

لتي ال أبو بكر قولها : ليس من السنة تريد ليس من السنة اق

كل ما  يجب على الناس اإلئتمام بفعله صلى هللا عليه وسلم إذ

يقع  فعله صلى هللا عليه وسلم و إن كان من فعل المباح ـ فقد

لم  عليه اسم السنة أي أن للناس اإلستنان به إذ هو مباح و إن

لفعليكن عليهم أن يفعلوا ذلك ا  

 
 

يكن  اب ذكر الدليل على أن اإلسم قد ينفى عن الشيىء إذا لمب

كان الفعل مباحا واجبا و إن  

 
 

و  ثنا عبد الجبار بن العالء و سعيد بن عبد الرحمن - 2989

أحمد بن منيع و علي ابن خشرم قال علي : أخبرنا و قال 

اآلخرون : ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن 

ول باس : ليس المحصب بشيىء إنما هو منزل نزله رسابن ع

 هللا صلى هللا عليه وسلم

س ال أبو بكر قول ابن عباس : ليس المحصب بشيء أراد ليق

ى بشيء يجب على الناس نزوله فنفى اسم الشيء عنه عل

المعنى الذي ترجمت الباب إذ العلم محيط أن نزول المحصب 

ال  إن كان الفعل مباحا وفعل و اسم الشيء واقع على الفعل و 
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 واجبا

 
 

-------------------------------------  

 

[   325صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب استحباب النزول بالمحصب و إن لم يكن ذلك واجبا إذ ب

يه الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي صلى هللا عل

النبي تهم ـ قد اقتدوا بوسلم بالعض بالنواجذ على سنته و سن

 صلى هللا عليه وسلم ـ بالنزول به

 
 

ثنا محمد بن رافع و محمد بن يحيى محمد بن سهل  - 2990

ن ابن بن عسكر قالوا ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد هللا عن نافع ع

 عمر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و أبو بكر و

 عمر و عثمان ينزلون األبطح

 
 

و ثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع و محمد بن  - 2991

ن سهل قالوا ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع ع

 ابن عمر : مثله
 
 

اب استحباب الصالة بالمحصب إذا نزله المرءب  

 
 

يع قال أبو بكر : خبر الثوري عن عبد العزيز بن رف - 2992

 عن أنس : من هذا الباب قد أمليته قبل
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و روي عبد هللا بن عمر العمري عن نافع عن ابن  - 3299

ية عمر : أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم نزل البطحاء عش

عله النفر و أن أبا بكر و عمر كانا يفعالنه و كان ابن عمر يف

 حتى هلك فصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء

نا الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت عبد هللاث  

 
 

ن ثنا أحمد بن منيع ثنا الحسن بن موسى عن زهير ع - 9429

هللا  أبي إسحاق عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال : رأيت رسول

نصلى هللا عليه وسلم صلى باألبطح صالة العصر ركعتي  

خبر عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس من هذا الباب  و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   326صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الصالة  اب ذكر البيان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قصرب

هل باألبطح بعدما نفر من منى ضد قول من يحكي لنا عنه من أ

 عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصالة

 
 

فيان ثنا إبراهيم الدورقي ثنا وكيع ثنا سثنا يعقوب بن  - 2995

 عليه عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : أتيت النبي صلى هللا

ضل وسلم باألبطح و هو في قبة له حمراء قال : فخرج بالل بف

ه هكذا و وضوئه فبين ناضح و نائل فأذن بالل فكنت أتتبع فا
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بي النهكذا يعني يمينا و شماال قال : ثم ركزت له عنزة فخرج 

 صلى هللا عليه وسلم و عليه جبة له حمراء أو حلة له حمراء

العصر  فكأني أنظر إلى بريق ساقيه فصلى إلى العنزة الظهر أو

زل ركعتين تمر المرأة و الحمار و الكلب و راها ال يمنع ثم لم ي

 يصلي ركعتين حتى أتى المدينة

س ال أبو بكر : خرجت طرق خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنق

 في غير هذا الموضع 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد الوارث عن يحيى ـ و - 2996

هو ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول 

بنا  هللا صلى هللا عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي

ل قلت له : ه ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قال :

 أقمتم بمكة شيئا ؟ قال : أقمنا بها عشرا
 
 

-------------------------------------  

 

[   327صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب استحباب اإلدالج باإلرتحال من الحصبة إقتداء بفعلب

السالم المصطفى عليه  

 
 

بد عني بن عثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا زياد ـ ي - 2997

 هللا ـ ثنا منصور عن إبراهيم قال قال األسود قالت عائشة :

This file was downloaded from QuranicThought.com



هو  لقيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مدلجا من األبطح و

 يصعد و أنا أنزل أو ينزل و أنا أصعد

 
 

ح قال ثنا بندار ثنا أبو بكر ـ يعني الحنفي ـ ثنا أفل - 2998

ع رسول هللا سمعت القاسم بن محمد عن عائشة : خرجنا م

بر : صلى هللا عليه و سلم فذكر الحديث بطوله و قال في الخ

لناس فأذن بالرحيل في أصحابه ـ يعني من المحصب ـ فارتحل ا

م فمر بالبيت قبل صالة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ث

 انصرف متوجها إلى المدينة 
 
 

رجاه قال األلباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخ 

أفلح عن  

 
 

اب األمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاصب  

 
 

وس ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن ابن طاو - 2999

عن أبيه عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 

 بالبيت

 
 

يمان ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا سفيان عن سل - 3000

ل الناس ينصرفون ك األحول عن طاووس عن ابن عباس : كان

م حتى وجه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال ينفر أحدك

 يكون آخر عهده بالبيت

 
 

-------------------------------------  
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[   328صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لفظ  اب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباسب

لم لدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسعام مراده خاص و ا

ت خال إنما أراد بقوله : ال ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبي

 الحائض بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض
 
 

ن ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن عبيد هللا ع - 3001

 نافع عن ابن عمر قال : من حج فليكن آخر عهده بالبيت إال

فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص لهن الحيض   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

خص اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما رب

ضنبال وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ثم ح للحيض في النفر  

 
 

ن ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن الزهري ع - 3002

أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول هللا عروة عن عائشة : 

حاضت  صلى هللا عليه وسلم فقال : أحابستنا هي ؟ فقلت : إنها

 بعد ما أفاضت قال : فال إذا فلتنفر

 
 

اب استحباب دخول الكعبة و الذكر و الدعاء فيهاب  

 
 

كر ثنا محمد بن معمر بن ربعي ثنا محمد ـ يعني ابن ب - 3003
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 ال : قلت لعطاء : سمعت ابنالبرساني أخبرنا ابن جريج ق

 عباس يقول إنما أمرتم بالطواف و لم تؤمروا بدخوله ؟ قال :

مة لم يكن ينهي عن دخوله و لكن سمعته يقول : أخبرني أسا

ت دعا بن زيد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما دخل البي

بلة في نواحيه كلها قلت نواحيها أزواياها ؟ قال : بل في كل ق

بيتمن ال  

 
 

-------------------------------------  

 

[   329صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب وضع الوجه و الجبين على ما استقبل من الكعبة عندب

االستغفار دخولها و الذكر و  

 
 

الملك  ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد - 3004

بن زيد : أنه دخل هو و بن أبي سليمان ثنا عطاء عن أسامة 

الباب  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم البيت فأمر بالال فأجاف

تين و البيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى أتى االسطوان

عليه و  اللتين تليان الباب باب الكعبة و جلس فحمد هللا و أثنى

بة سأله و استغفر ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكع

 ه و جسده على الكعبة فحمد هللا و أثنى عليه وفوضع وجه

بله استغفر ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستق

ه بالمسألة و بالتكبير و التهليل و التسبيح فحمد هللا و أثنى علي

ة خارج االستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعب

 من البيت و قال : هذه القبلة هذه القبلة 
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األعظمي : إسناده صحيح قال   

 
 

ونس ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عيسى بن ي - 3005

 عن عبد الملك العزرمي ح و ثنا الحسن بن محمد ثنا إسحاق

رنا عبد بن يوسف ثنا عبد الملك ح و ثنا الدروقي ثنا هشيم أخب

ك : الملك ح و ثنا علي بن المنذر عن ابن فضيل ثنا عبد المل

ء بطوله و ربما اختلفوا في الحرف و الشيفذكروا الحديث   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ار عند كل اب التكبير و التحميد و التهليل و المسألة و االستغفب

أركان الكعبة ركن من  

 
 

أبي  ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد الملك بن - 3006

 سليمان عن عطاء قال حدثني أسامة بن زيد : أنه دخل مع

نصرف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكر الحديث و قال ثم ا

ليل و إلى أركان البيت يستقبل كل ركن منها بالتكبير و الته

 التحميد و سأل هللا و استغفره و ذكر باقي الحديث
 
 

-------------------------------------  

 

[   330صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة و اب استحباب
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الدعاء الجلوس بعد السجدة و  

 
 

ن ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد األعلى ع - 3007

اهد محمد ـ وهو ابن إسحاق ـ ثنا عبيد هللا بن أبي نجيح عن مج

ل و عطاء : أن ابن عباس كان يقول و لقد حدثني أخي أن رسو

اجدا حين دخلها خر بين العمودين س هللا صلى هللا عليه و سلم

 ثم قعد فدعا و لم يصل 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

في  اب ذكر البيان أن النبي صلى هللا عليه و سلم قد صلىب

نا و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتب البيت

و  أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء

باس نه ال من ينفي الشيء و يدفعه و الفضل بن عسماعه و كو

سلم  في قوله : و لم يصل ناف لصالة النبي صلى هللا عليه و

سلم  فيها ال مثبت خبرا و من أخبر أن النبي صلى هللا عليه و

هللا عليه  صلى فيها مثبت فعال مخبر برؤية فعل من النبي صلى

م ر من أعلو سلم فالواجب من طريق العلم و الوقف قبول خب

في أن أنه رأى النبي صلى هللا عليه و سلم صلى فيها دون من ن

لة يكون النبي صلى هللا عليه و سلم صلى فيها و هذه مسأ

لم  صويلة قد بينتها في غير موضع من كتبنا أن أهل العلم

 يختلفوا في جملة هذا القول

 
 

و أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا حماد عن عمر - 3008

ليه ينار عن ابن عمر عن بالل : أن رسول هللا صلى هللا عبن د
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 و سلم صلى في جوف الكعبة

ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد عن عمرو بن دينار أن ابن  و

 عمر حدث عن بالل :

ن النبي صلى هللا عليه و سلم صلى في جوف الكعبة أ  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   331صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لم من اب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي صلى هللا عليه و سب

 الكعبة
 
 

نا ثنا الحسن بن قزعة ثنا الفضيل بن سليمان ث - 3009

 موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول هللا

مة بن زيد ح على بعير و أساصلى هللا عليه و سلم أقبل يوم الفت

ن بن رديف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و معه بالل و عثما

رج طلحة و بالل فمكثوا فيه طويال و أغلقوا عليهم الباب ثم خ

قهم ابن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فابتدروا البيت فسب

لى عمر و آخر معه فسأل ابن عمر بالال أين صلى رسول هللا ص

عليه و سلم ؟ فأراه أين صلى ؟ و لم يسأله كم صلى هللا   

 
 

ي قال األلباني : إسناده صحيح لغيره فقد أخرجه البخاري ف 

حجة الوداع من طرق أخرى عن نافع -المغازي   
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اس ثنا عبد الجبار بن العالء و محمد بن عمر بن العب - 3010

افع قاال ثنا سفيان قال عبد الجبار عن ثنا أيوب سمعته من ن

م عن ابن عمر قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يو

عا الفتح و هو على ناقة ألسامة حتى أناخ بفناء الكعبة ثم د

قال : عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه ف

فتح الباب لتعطينيه أو ليخرجن السيف من صلبي فدفعته إليه ف

ل و لم و دخل معه عثمان و بالفدخل النبي صلى هللا عليه و س

ويا أسامة فأجافوا الباب مليا قال ابن عمر : و كنت رجال شابا ق

يا بالل  فبدر الناس فبدرتهم فوجدت بالال قائما على الباب قال :

أين صلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ؟ قال : بين 

يث العمودين المقدمين و نسيت أن أسأله كم صلى هذا لفظ حد

د بن عمرومحم  

 
 

-------------------------------------  

 

[   332صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن مقامه اب ذكر القدر الذي جعل النبي صلى هللا عليه وسلم بيب

بين الكعبة و بين الجدار الذي صلى فيه  

 
 

ن ثنا سلم ين جنادة ثنا وكيع عن هشام بن سعيد ع - 3011

لى عمر قال : سألت بالال أين صلى رسول هللا صنافح عن ابن 

ائط ثالثة هللا عليه وسلم ؟ فقال : في مقدم البيت بينه و بين الح

 أذرع أو قدر ثالثة أذرع شك أبو عامر 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 اب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء و النظر إلى موضعب

منها سجوده إلى الخروج  

 
 

ك ثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مال - 3012

حمد اللخمس التنيسي ثنا عمرو ابن أبي سلمة ثنا مهير بن م

ة المكي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد هللا : أن عائش

ع كانت تقول : عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرف

هللا بصره قبل السقف يدع إجالال هلل و إعظاما دخل رسول 

ه حتى صلى هللا عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجود

 خرج منها 

 
 

ي قال األعظمي : إسناده منكر أحمد بن عيسى قال عنه ابن عد 

 : له مناكير وقال الدارقطني : ليس بقوي وكذبه ابن طاهر

 
 

اب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخوال في حسنة و ب

خلللدا خروجا من سئية مغفورا  

 
 

د هللا ثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن سليمان ثنا عب - 3013

 بن المؤمل ثنا عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء عن

دخل  ابن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من

 البيت دخل في حسنة و خرج من سيئة مغفورا له 
 
 

 رواه الطبرانيقال األعظمي : إسناده ضعيف قال الهيثمي :  
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ه ابن في الكبير والبزار بنحوه وفيه عبد هللا بن المؤمل وثق

 سعد وغيره وفيه ضعف

 
 

-------------------------------------  

 

[   333صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 إذ النبي اب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجبب

كن عد دخوله إياها أنه ود إن لم يصلى هللا عليه وسلم قد أعلم ب

دخلها مخافة أتعاب أمته بعده و هذا كتركه صلى هللا عليه 

ف على وسلم بعض التطوع و الذي يحب أن يفعله إلرادة التخفي

 أمته صلى هللا عليه وسلم
 
 

 ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد - 3014

 خرج رسول هللا الملك عن ابن أبي ملكية عن عائشة قالت :

فس صلى هللا عليه وسلم من عندي و هو قرير العين طيب الن

ي ثم رجع إلى و هو حزين فقلت : يا رسول هللا خرجت من عند

لت و أنت كذا و كذا قال : إني دخلت الكعبة وددت إني لم أكن فع

 إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

إستحباب الصالة عند باب الكعبة بعد الخروج منهااب ب  

 
 

كر ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن ب - 3015
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 البرساني ـ أخبرنا ابن جريح قال قلت لعطاء : سمعت ابن

:  عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف فلم تؤمروا بدخوله ؟ قال

بن  أسامة لم يكن ينهي عن دخوله و لكن سمعته يقول أخبرني

رج زيد أن النبي صلى هللا عليه و سلم لما دخل البيت فلما خ

 ركع في قبل البيت ركعتين و قال : هذه القبلة

 
 

-------------------------------------  

 

[   334صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

سلم اب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي صلى هللا عليه وب

خروجه من الكعبة بعدالركعتين   

 
 

معت ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا سيف قال س - 3016

مجاهدا يحدث عن ابن عمر قال : دخل النبي صلى هللا عليه 

اب وسلم البيت فجئت فإذا هو قد خرج و إذا بالل قائم عند ب

ه وسلم ؟ الكعبة قال قلت : يا بالل أين صلى النبي صلى هللا علي

باب ال : ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجر و الفقال ها هنا ق

بل باب قال : فكان مجاهدا يصفها بين االسطوانتين اللتين من ق

 بني مخزوم

عبة ال أبو بكر : يريد فكان مجاهدا يصفها أي صالته في الكق

زومأنه صلى بين األسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخ  

 
 

بي ة إن كان يزيد بن أاب التزام البيت عند الخروج من الكعبب

الذي اشترطنا في أول الكتاب زياد من الشرط  
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زياد  ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يزيد بن أبي - 3017

 عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن صفوان قال : لما فتح النبي

 صلى هللا عليه وسلم مكة قال قلت : أللبس ثيابي

ن أبي زياد نا يزيد بثنا علي بن المنذر الكوفي ثنا ابن فضيل ث و

عن مجاهد عن عبد الرحمن أو صفوان بن عبد الرحمن و ثنا 

بن  أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن يزيد عن مجاهد عن صفوان

 عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن صفوان قال :

يابي و دم النبي صلى هللا عليه وسلم فدخل البيت فلبست ثق

 مستلمون ما بين انطلقت و قد خرج من البيت هو و أصحابه

لى الحجر إلى الحجر واضعي خدودهم على البيت و إذا النبي ص

ف صنع هللا عليه وسلم مر الباب فدخلت بين رجلين فقلت : كي

ند النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ فقالوا : صلى ركعتين ع

 السارية التي قبالة البيت هذا حديث ابن فضيل 
 
 

ن ويزداد قوة بعمل جمع مقال األلباني : إسناده حسن لغيره  

 الصحابة
 
 

-------------------------------------  

 

[   335صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

إذ  اب استحباب الصالة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبةب

بعض الحجر من البيت بذكر خبر لفظه عام مراده خاص أنا 

ده أن لفظه لفظ عام مراخائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت 

عضهخاص بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة ال ب  
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ابن  ثنا الربيع بن سليمان و بحر بن نصر قاال ثنا - 3018

وهب حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة 

 قالت : كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول هللا

ئشة إن دي فأدخلني الحجر فقال : يا عاصلى هللا عليه وسلم بي

ت فإذا قومك لما بنو الكعبة استقصروا فأخرجوا الحجر من البي

طعة من أردت أن تصلين في البيت فصلي في الحجر فإنما هو ق

 البيت 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

و ثنا الربيع ثنا ابن وهب قال و أخبرني بن أبي  - 3019

ديثه وة قال لنا بحر بن نصر في عقب حالزناد عن هشام بن عر

قال ابن أبي الزناد و حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن 

ثان عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لوال حد

 قومك بالكفر ألدخلت الحجر في البيت

عام  ال أبو بكر : خرجت ما يشبه هذه اللفظة التي هي من لفظق

كبيرمراده خاص في الكتاب ال  

 
 

-------------------------------------  

 

[   336صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ل و الدلي اب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت ال جميعهب

رجوا على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أراد بقوله : و أخ
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الحجر من البيت بعضه ال جميعه و هذا من الجنس الذي 

األلف مت في غير موضع من كتبنا أن اإلسم باسم المعرفة بأعل

 و الالم قد يقع على بعض الشيء

 
 

 ثنا محمد بن عبد هللا بن المبارك المخرمي ثنا وهب - 3020

د هللا بن جرير ثنا أبي قال سمعت يزيد بن رومان يحدث عن عب

هللا  بن الزبير قال قالت لي عائشة : قال لي رسول هللا صلى

وسلم : يا عائشة لوال أن قومك حديث عهد بجاهلية عليه 

م لهدمت البيت حتى أدخل فيه ما أخرجوا منه في الحجر فإنه

ه عجزوا عن نفقته و جعلت له بابين بابا غربيا و ألصقت

 باألرض و وضعته على إساس إبراهيم قال : فكان ذاك الذي

ناه ب دعا ابن الزبير إلى هدمه و بنائه قال فشهدته حين هدمه و

قلت فاستخرج أساس البيت كأسمنة البخت متالئكة قال أبي ف

ليزيد بن رومان و أنا يومئذ أطوف معه : أرني ما أخرجوا من 

الحجر منه ؟ قال : أريكه اآلن فلما انتهى إليه قال : هذا 

 الموضع قال أبي : فحرزته نحو ستة أذرع

ان ومهكذا روي موسى بن إسماعيل ثنا جرير ثنا يزيد بن ر و

 عن عبد هللا بن الزبير

 
 

حدثناه محمد بن يحيى ثنا موسى بن إسماعيل و  - 3021

عن  رواه يزيد بن هارون ثنا جرير بن حازم ثنا يزيد بن رومان

ذكر عروة عن عائشة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لها ف

 الحديث فقال قال يزيد : قد شهدت ابن الزبير حين هدمه

اني حدثنا يزيددثناه الزعفرح  

 ال أبو بكر : فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بنق
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 رومان قد سمع الخبر منهما جميعا

 
 

-------------------------------------  

 

[   337صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرازق عن معمر عن اب - 3022

ينة يل قال : كانت الكعبة في الجاهلية مبخشيم عن أبي الطف

ر بالرضم ليس فيه مدر و كانت قدر ما يقتحمه العناق فذك

ش الحديث بطوله في قصة بناء الكعبة و قال : فلما كان جي

ل ابن الحصين بن نمير فذكر حريقها في زمن ابن الزبير فقا

لم قال الزبير : إن عائشة أخبرتني أن النبي صلى هللا عليه وس

: لوال حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة فإنهم تركوا منها 

بن سبعة أذرع في الحجر ضاقت بهم النفقة و الخشب و قال ا

من  خثيم و أخبرني ابن أبي ملكية عن عائشة أنها سمعت ذلك

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم ذكر قصة طويلة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

عني بن بن يعقوب الجزري ثنا ابن بكر ي ثنا الفضل - 3023

 محمد ـ أخبرني ابن جريح قال سمعت عبد هللا بن عبيد بن

يعة عمير و الوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد هللا بن أبي رب

 بن قال قال عبد هللا بن عبيد بن عمير : وقد الحارث بن عبد هللا

ني ـ يعمروان في خالفته فقال عبد الملك : ما أظن أبا خبيب 

 ابن الزبير ـ سمع من عائشة ما كان يذكر أنه سمعه منها قال
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ت الحارث : بلى أنا سمعته منها قال : سمعتها تقول ماذا ؟ قال

ا من قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن قومك استقصرو

وا بنيان البيت و إني لوال حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما ترك

تكوا ي أن يبنوه فهلمي فألريك ما رمنه فإن بدأ لقومك من بعد

 منه فأراها قريبا من سبعة أذرع

ذا حديث عبد هللا بن عبيد و ذكر الحديث بطولهه  

 
 

-------------------------------------  

 

[   338صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريقب  

 
 

علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح ثنا  - 3024

بي حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره : أن الن

 صلى هللا عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع قال :

يقول ما كان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر ف و

 يحلق هذا ؟ فتقول ألحدهم : أمر الموسى على رأسك 

 
 

و ني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه هقال األلبا 

 والبخاري . . دون قوله " وكان الناس ... " . . فإني أخشى أن

.. تكون هذه الزيادة مدرجة في الحديث والقائل " وكان الناس .

 " إنما هو ابن جريج فهي معضلة وهللا أعلم

 
 

د اب العمرة بذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضب
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قول زعم أن العمرة غير جائزة إال من المواقيت التي وقت 

ل أهل النبي صلى هللا عليه وسلم حين ذكر المواقيت فقال يه

 المدينة من ذي الحليفة األخبار بتمامها
 
 

ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا أشهب أن الليث  - 3025

 أخبره أن أبا الزبير أخبره عن جابر : أن رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة

 
 

أن  ثنا يونس أخبرنا عبد هللا بن وهب أخبرني الليث - 3026

ى هللا أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صل

 عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة

 
 

-------------------------------------  

 

[   339صفحة  - 4ن خزيمة    ] جزء صحيح اب   

 
 

اب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من ب

با و التنعيم إذ هي أكثر نصبا و أفضل نفقة و ما كان أكثر نص

 أفضل نفقة فاألجر على قدر النصب و النفقة
 
 

ثنا أبو موسى محمد بن المثنى و الحسن بن محمد  - 3027

ال ثنا ا حسين قال الزعفراني : ابن الحسن قالزعفراني قاال ثن

ابن عون عن إبراهيم و القاسم عن أم المؤمنين ح و ثنا 

الدورقي ثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن األسود 

عن أم المؤمنين و عن القاسم عن أم المؤمنين قال : قالت 
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ها عائشة : يا رسول هللا و في حديث الحسين بن الحسن إن

ك واحد يا رسول هللا أيصدر الناس بنسكين و أصدر بنس قالت :

ه ثم ؟ قال : انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي من

ألقنا بجبل كذا و كذا قال : أظنه قال كدى و لكنها على قدر 

ه وسلمنصبك أو قدر نفقتك أو كما قال رسول هللا صلى هللا علي  

نصبك  قدر نفقتك و في خبر الحسين بن الحسن و لكنه على و

 أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 
 

ن اب إسقاط الهدى عن المعتمر بعد مضى أيام التشريق و إب

ذلك كان قد حج من عامه  

 
 

ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام بن عروة  - 3028

لى حدثني أبي أخبرتني عائشة قالت : خرجنا مع رسول هللا ص

لى موافين لهالل ذي الحجة فقال رسول هللا صهللا عليه وسلم 

 هللا عليه وسلم : من أحب أن يهل بعمرة فليهل و من أحب أن

أهل  يهل بحجة فليهل فلوال إني أهديت ألهللت بعمرة فمنهم من

ي بعمرة و منهم من أهل بحجة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركن

 يوم عرفة و أنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول هللا صلى هللا

و  عليه وسلم فقال : دعي عمرتك و انقضي رأسك و امتشطي

بن  أهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن

قضى أبي بكر إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها ف

هللا حجتها و عمرتها و لم يكن في شيء من ذلك هدى و ال 

 صيام و ال صدقة

تها في ينت في المسألة التي كنت أمليال أبو بكر : قد كنت بق

 عليه التأليف بين األخبار التي رويت في حجة النبي صلى هللا
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وسلم أن عائشة إنما تركت العمل لعمرتها التي لم يمكنها 

ضت الطواف لها بالبيت لعلة الحيضة التي حاضتها ال أنها رف

 لى هللاتلك العمرة و بينت في ذلك الموضع أن في قول النبي ص

ى عليه وسلم لها : طوافك يكفيك بحجتك و عمرتك داللة عل

ا أنها لم ترفض عمرتها و إنما تركت العمل لها إذ كانت حائض

يء و لم يمكنها الطواف لها و بينت أن قوله : و لم يكن في ش

من ذلك هدى و ال صدقة و ال صيام أنها إرادات لم يكن في 

 صدقة وال صيام وعمرتي التي اعتمرتها بعد الحج هدي و ال 

ر عن الدليل على صحة هذا التأويل أن النبي عليه السالم قد نح

م ألم نسائه البقر قبل أن تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعي

قلنا : تسمع قولها : فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر ف

ئه ما هذا ؟ فقيل : نحر النبي صلى هللا عليه وسلم عن نسا

برت عائشة أنه قد كان في حجها هدي قبل أن البقر فقد خ

فل تعتمر من التنعيم و في خبر محمد بن عبد الرحمن بن نو

 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت في آخر الخبر

قال : تعني النبي صلى هللا عليه وسلم ـ أخرجي مع عبد 

ئاالرحمن إلى التنعيم فأهلي بعمرتك ففعلت ثم لم أهد شي  

 
 

-------------------------------------  

 

[   340صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ثناه محمد بن عمر و بن تمام ثنا يحيى بن عبد هللا - 3029

مد بن بكير حدثني ميمون بن مخرمة عن أبيه قال و سمعت مح

 بن عبد الرحمن بن نوفل يقول سمعت هشام بن عروة يحدث
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 شة : فذكر قصة طويلة و ذكر هذاعن عروة يقول سمعت عائ

الكالم الذي ذكرت في آخر الخبر قال و قال سمعت محمد بن 

عبد الرحمن يحدث عن عروة عن عائشة أنها حدثتهم عن 

ت : عمرتهم بعد الحج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

 حضت فاعتمرت بعد الحج ثم لم أصم و لم أهد

م تهد أنها أرادت أنها لم تصم و لال أبو بكر : فهذا الخبر يبين ق

 بعد تلك العمرة التي اعتمرت من التنعيم ال قبلها

 
 

-------------------------------------  

 

[   341صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

و  اب إباحة الحج عمن ال يستطيع الحج عن نفسه من الكبرب

ن ن ما أنزل عليه مالدليل على أن هللا عز و جل ولى نبيه بيا

هللا لم  الوحي خاصا و عاما فبين النبي صلى هللا عليه وسلم أن

و  جميع األعمال {و أن ليس لإلنسان إال ما سعى  }يرد بقوله 

يع أن هللا إنما أراد بعض السعي ال جميعه إذ لو كان هللا أراد جم

لحج السعي لم يكن الحج إال لمن حج بنفسه لم يسقط فرض ا

ا إذا حج عنه و لم يكتب للحجوج عنه سعي غيره إذ عن المرء

 لم يسع هو بنفسه سعي العمل
 
 

ن ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح ع - 3030

ل : ابن شهاب ثنا سليمان بن سنان عن ابن عباس عن الفض

ليه أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول هللا إن أبي شيخ كبير ع

هر ال يستطيع أن يستوي على ظ فريضة هللا في الحج و هو
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 بعيره فقال النبي صلى هللا عليه وسلم فحجي عنه

 
 

د كبر اب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد ماال بعب

 السن و هو غني أو استفاد ماال بعد اإلسالم كان فرض الحج

ل واجب عليه و إن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه و الدلي

 كما قاله مطلبينا رحمه هللا استطاعتان على أن االستطاعة

إحداهما ببدنه مع ملك ماله يمكنه الحج عن نفسه و ماله و 

أنا  الثانية بملك ماله يحج عن نفسه غيره كما تقول العرب :

 مستطيع أن أبني داري و أخيط ثوبي يريد باألجرة أو لمن

ب يطيعني و إن كان غير مستطيع لبناء الدار و خياطة الثو

سهبنف  

 
 

-------------------------------------  

 

[   342صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا ابن وهب أخبرني مالك و - 3031

 يونس و الليث و ابن جريح عن ابن شهاب عن سليمان بن

باس يسار أن عبد هللا بن عباس أخبره قال : كان الفضل بن ع

لى هللا  صلى هللا عليه وسلم فأتت رسول هللا صرديف رسول هللا

ر إليها و عليه وسلم إمرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظ

وجه  تنظر إليه فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصرف

ضة هللا الفضل بيده إلى الشق اآلخر قالت : يا رسول هللا إن فري

احلة على الر في الحج أدركت أبي شيخا ال يستطيع أن يثبت

أفأحج عنه ؟ قال : نعم و ذلك في حجة الوداع بعضهم يزيد 
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 على بعض

أو  ال الليث : و حدثنيه ابن شهاب عن سليمان أو أبي سلمةق

 كليهما عن ابن عباس

 
 

ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفان قال سمعت  - 3032

رم الزهري ح و ثنا المخزومي ثنا سفيان ح و ثنا علي بن خش

ن برنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابأخ

و  عباس : أن امرأة من خثعم سألت رسول هللا صلى هللا عليه

ريضة سلم غداة النحر و الفضل ردفه فقالت : يا رسول هللا إن ف

طيع أن هللا في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا ال يست

؟ قال : نعم يستمسك على الراحلة هل ترى أن أحج عنه  

قال المخزومي : غداة جمع و قال : أن أحج عنه ؟ و لم يقل  و

بد : و الفضل ردفه و لفظ ابن خشرم في المتن مثل حديث ع

 الجبار غير أنه قال : أفأحج عنه قال : نعم 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب حج المرأة عن الرجلب  

 
 

ي أنا المسلم السلم أخبرنا الفقيه أبو الحسن علي بن - 3033

و عبد العزيز بن أحمد ابن محمد إجازة أخبرنا األستاذ اإلمام أب

رنا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخب

نا أبو طاهر محمد بن المفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ث

ن أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أحمد بن عبد الرحم

أخبرني مالك و الليث عن ابن شهاب أن  بن وهب ثنا عمي
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كان  سليمان بن يسار أخبره أن عبد هللا بن عباس أخبره قال :

قال :  الفضل بن عباس رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

تفتيه فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأة من خثعم تس

جه رف وقال فجعل الفضل ينظر إليها و تنظر إليه قال فجعل يص

ضة هللا الفضل بيده إلى الشق اآلخر قالت : يا رسول هللا إن فري

أن يثبت  في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا ال يستطيع

 على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم و ذلك في حجة الوداع

 
 

-------------------------------------  

 

[   343صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ااب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنب  

 
 

ثنا عمران بن موسى القزاز عن عبد الوارث بن  - 3034

طلقت سعيد ثنا أبو التياح ثنا موسى بن سلمة الهذلي قال : ان

نطلق أنا و سنان بن سلمة معتمرين فلما نزلنا البطحاء قلت : ا

ن ني البن عباس ـ أإلى ابن عباس نتحدث إليه قال قلت ـ يع

ها والدة لي بالمصر و إني أغزو في هذه المغازي أفيجزىء عن

رت أن أعتق و ليست معي ؟ قال : أفال أنبئك بأعجب من ذلك أم

 امرأة سنان بن عبد هللا الجهني أن تسأل رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم أن أمها ماتت و ما تحج أما تجزىء عن أمها أن 

نعم لو كان على أمها دين قضته عنها ألم تحج عنها ؟ قال : 

 يكن يجزىء عنها فلتحج عن أمها 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

عن  ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد عن أبي التياح - 3035

موسى بن سلمة قال سمعت ابن عباس يقول : قال فالن 

 الجهني : يا رسول هللا إن أبي مات و هو شيخ كبير لم يحج

 أوال يستطيع الحج قال : حج عن أبيك 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   344صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الحج عمن يجب عليه الحج باإلسالم أو ملك المال أو هما ب

عاجز مستطيع للحج ببدنه من الكبر و الفرق بين ال و هو غير

د عن الحج ببدنه لكبر السن و بين العاجز عن الحج لمرض ق

وة يرجى له البرء إذ العاجز لكبر السن ال يحدث له شباب و ق

 بعد و المريض قد يصح من مرضه بإذن هللا

 
 

مالك ح  ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخبرنا - 3036

ه الكا أخبرو ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أن م

 عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه قال :

فجاءته  كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى هللا عليه وسلم

ظر إليه امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها و تن

ل إلى فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصرف وجه الفض
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اده في  إن فريضة هللا على عبالشق اآلخر فقالت : يا رسول هللا

لراحلة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ال يستطيع أن يثبت على ا

 أفأحج عنه ؟ قال : نعم و ذلك في حجة الوداع
 
 

مثل اب حج الرجل عن المرأة التي ال تستطيع الحج من الكبر بب

أنها مجملة غير مفسرة اللفظة ذكرت  

 
 

اج ا يحيى بن أبي الحجثنا محمد بن ميمون الجزار ثن - 3037

عليه  ثنا عوف عن الحسن قال : بلغني أن رسول هللا صلى هللا

م وسلم أتاه رجل فقال : إن أبي شيخ كبير أدرك اإلسالم و ل

يحج و ال يستمسك على الراحلة و إن شددته بالحبل على 

سلم : الراحلة خشيت أن أقتله فقال رسول هللا صلى هللا عليه و

 احجج عن أبيك 
 
 

بي قال األعظمي : إسناده ضعيف الحديث مرسل و يحيى بن أ 

 الحجاج لين كما في التقريب
 
 

-------------------------------------  

 

[   345صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن ثنا محمد بن منصور ثنا يحيى بن أبي الحجاج ع - 3038

 صلى هللاعوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة : عن النبي 

 عليه وسلم بمثل ذلك إال أنه قال : السائل سأل عن أمه 
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قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

و  اب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسهب

رة الدليل على أن األخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفس

عليه  على ما ذكرت إذ ليس في تلك األخبار أن النبي صلى هللا

لم سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم ال وس

ر ؟ هذا الخبر دال على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أم

من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره ال من أن يحج عن 

 نفسه

 
 

يد ثنا هرون بن إسحاق ثنا عبدة بن سليمان عن سع - 3039

باس : أن عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن ع

عن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سمع رجال يقول : لبيك

 شبرمة فقال : من شبرمة ؟ فقال أخي أو قريب لي قال : هل

 حججت ؟ قال : ال قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة

كن ال أبو بكر : في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يق

لحجة عن نفسه قد حج عن نفسه عليه أن يجعل تلك ا  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب العمرة عن الذي ال يستطيع العمرة من الكبرب  

 
 

ني بن ثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني ثنا خالد ـ يع - 3040

الحارث ثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت 

 عمرو بن أوس يحدث عن ابن رزين أنه قال : يا رسول هللا إن
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: حج  بي شيخ كبير ال يستطيع الحج و العمرة و ال الظعن قالأ

 عن أبيك و اعتمر 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   346صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ائه و اب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه و األمر بقضب

ليه نه من جميع المال لتشبيه النبي صلى هللا عالدليل على أ

 وسلم نذر الحج بالدين

 
 

شر ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي ب - 3041

قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس : أن امرأة 

سلم نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى هللا عليه و

ن على أختك دين أكنت فسأله عن ذلك فقال : أرأيت إن كا

 قاضيه ؟ قال : نعم قال : فاقضوا هللا فهو أحق بالوفاء

أياس  نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن شعبة عن جعفر بنث

 ـ و هو أبو بشر ـ بهذا اإلسناد بمثله
 
 

اب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال ال من الثلثب  

 
 

معت ن عيينة قال سثنا الربيع عن الشافعي أخبر اب - 3042

ة الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس : أن امرأ
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و قال  من خثعم سألت النبي صلى هللا عليه وسلم فذكر الحديث

 قال سفيان هكذا حفظته من الزهري

 أخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار و

ه ذلك ينفععن ابن عباس مثله و زاد فقالت : يا رسول هللا فهل 

 ؟ فقال : نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   347صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بر اب النذر بالحج ماشيا فيعجز النادر عن المشيء بذكر خب

 مختصر غير متقصى

 
 

ـ و  بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا عمرو ثنا علي - 3043

هو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن األعرج عن أبي هريرة : 

ين أن النبي صلى هللا عليه وسلم أدرك شيخا كبيرا يهادي ب

ما شأن  ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى هللا عليه وسلم :

النبي  فقالهذا الشيخ ؟ فقال ابناه : يا رسول هللا كان عليه نذر 

عن  صلى هللا عليه وسلم : إركب أيها الشيخ فإن غني عنك و

 نذرك

 
 

نسا و ثنا الصنعاني ثنا بشر ثنا حميد قال إما سمعت أ - 3044

عبد  إما عن ثابت عن أنس و ثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا
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 الصمد ثنا حميد عن ثابت عن أنس : أن رسول هللا صلى هللا

ول هللا كبيرا يهادي بين ابنيه فقال رسعليه وسلم رأى شيخا 

بيت صلى هللا عليه وسلم : ما هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي إلى ال

كبقال : إن هللا عن تعذيب هذا نفسه لغني قال : فأمره أن ير  

 
 

لى اب هدي الناذر بالحج ماشيا فيعجز عن المشي و الدليل عب

كرتما ذ ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على الخبر اللذين  

 
 

ن ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة ع - 3045

عكرمة عن ابن عباس عن عقبة بن عامر : أنه سأل النبي 

فقال  صلى هللا عليه وسلم عن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة

 : إن هللا غني عن نذر أختك لتركب و لتهد بدنة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

يءليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشاب اب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   348صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا شريك ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى ـ يعني ابن آدم ـ ثن - 3046

ب قال عن أبي إسحاق : في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيرك

اء و يحج من قابل فيركب ما شاء و يمشي ما شقال ابن عباس 

 يركب
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ال شريك : و ثنا محمد بن عبد الرحمن مولى ـ أبي طلحة ـ ق

ه وسلم عن كريب عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى هللا علي

 أنه قال : تركب و تكفر يمينها 
 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك   

 
 

لفضل بن موسى عن شريك عن ثنا أبو عامر ثنا ا - 3047

محمد ـ مولى أبي طلحة ـ عن كريب عن ابن عباس : أن رجال 

عليها  جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال إن أختي جعلت

شيئا قل  المشىء إلى البيت فقال : إن هللا ال يصنع بشقاء أختك

 لها فلتحج راكبة و لتكفر يمينها 
 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف   

 
 

اب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ و عن ب

 المجنون حتى يفيق
 
 

 ثنا يونس بن عبد األعلى و محمد بن عبد هللا بن - 3048

بن  الحكم قاال ثنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان

مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : مر علي بن أبي 

ي أمر عمر برجمها فردها علطالب بمجنونة بني فالن قد زنت 

ما و قال لعمر : يا أمير المؤمنين أترجم هذه ؟ قال : نعم قال : أ

عن  تذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : رفع القلم

ثالثة عن المجنون المغلوب على عقله و عن النائم حتى 

نهايستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم قال : صدقت فخلى ع  
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في  و فيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج بهال أبو بكر : ق

 حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي 

 
 

قال األلباني : حديث صحيح رجاله ثقات وله طرق أخرى  

2103و  298وشواهد في اإلرواء   

 
 

-------------------------------------  

 

[   349صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ليل لصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب و الداب ذكر حج اب

الث على أن قول النبي صلى هللا عليه وسلم : رفع القلم عن ث

أراد القلم مما يكون إثما و وزرا على البالغ إذا ارتكبه ال أن 

 القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها
 
 

عن ه ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان قال سمعت - 3049

أن  إبراهيم بن عقبة قال سمعت كريبا يخبر عن ابن عباس :

اء النبي صلى هللا عليه وسلم صدر من مكة فلما كان بالروح

لمون استقبله ركب فسلم عليهم فقال : من القوم ؟ قال : المس

عت إمرأة فمن أنتم ؟ فقال : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففر

ا ت بعضله فقالت : يمنهم فرفعت صبيا لها من مخف فأخذ

 رسول هللا هل لهذا حج ؟ قال : و لك أجره

ال إبراهيم فحدثت بهذا الحديث ابن المنكدر فحج بأهله ق

 أجمعين

و قال  حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان و لم يقل : ففزعت و
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 : فقالت : ألهذا حج ؟ قال : و لك أجر و قال في كلها : عن

 
 

م يبلغاب الصبي يحج قبل البلوغ ثب  

 
 

ثنا  ثنا بندار ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع - 3050

 شعبة عن األعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس : أن النبي

ى صلى هللا عليه وسلم قال : إذا حج الصبي فهي له حجة حت

ه يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى و إذا حج األعرابي فهي ل

 حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى

مان برني بندار و أبو موسى قاال ثنا ابن أبي عدي عن سليخأ

 عن أبي ظبيان عن ابن عباس بمثله موقوفا

ال أبو بكر : هذا علمي هو الصحيح بال شكق  

 ال أبو بكر : هذه اللفظة و إذا حج األعرابي من الجنس التيق

كنت أقول إنه في بعض األوقات دون جميع األوقات و هذه 

ان هذا النبي صلى هللا عليه وسلم فإنما كاللفظة إن صحت عن 

تحها و الحكم قبل فتح النبي صلى هللا عليه وسلم مكة فلما ف

 خبر صلى هللا عليه وسلم أنه ال هجرة بعد الفتح استوى

األعرابي و المهاجر في الحج فجاز عن األعرابي إذا حج كما 

 يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة و بطالنها بعد فتح مكة 

 
 

ال  قال األلباني : إسناده صحيح وإعالل المؤلف إياه بالوقف 

ادة وجه له عندي ألن ابن المنهال ثقة حافظ وقد زاد الرفع وزي

ختارة الثقة مقبولة ولعله لذلك أخرجه الضياء المقدسي في الم

968وهو مخرج في اإلرواء   
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-------------------------------------  

 

[   350صفحة  - 4جزء  صحيح ابن خزيمة    ]   

 
 

مل اب حج األكرياء و الدليل على أن أكر المرء نفسه في العب

من ابتغاء فضل هللا ألخذه األجرة على ذلك طلق مباح إذ هو  

 
 

ية ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا مروان بن معاو - 3051

ن ثنا العالء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال : قلت الب

ا قوم نكرى في هذه الوجه و أن قومي يزعمون أنه ال عمر : إن

سعون حج لنا فقال ابن عمر : ألستم تطوفون بالبيت ؟ ألستم ت

ي بين الصفا و المروة ألستم ألستم ؟ أن رجال جاء إلى النب

رد عليه صلى هللا عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فلم يدر ما ي

{م ال من ربكليس عليكم جناح أن تبتغوا فض }حتى نزلت   

دعاه فتالها عليه و قال : أنتم حجاجف  

زائدة  نا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبيث

 عن العالء ابن المسيب بهذا اإلسناد 

 
 

فظ قال األلباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحا 

غيرهفي التيمي " مقبول " غير مقبول فقد وثقه ابن معين و  

 
 

-------------------------------------  
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ثنا الزعفراني ثنا أسباط بن محمد القرشي عن  - 3052
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الحسن بن عمرو الفقيمي و أنا برىء من عهدته ـ عن أبي 

 أمامة التميمي قال قلت البن عمر : فذكر نحوه 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

ج اب حج األجراء و الدليل على أن األجير إذا نفسه بكذا و حب

له األجرة على مستأجرة و أداء الفرض عن  عن نفسه كانت

 نفسه جائز

 
 

ن ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ع - 3053

 عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال : أتى رجل ابن

م فتركت لهم بعض عباس فقال : إني أجرت نفسي من قو

ء أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني و بين المناسك فهل يجزى

 }ذلك عني ؟ فقال ابن عباس : نعم هذا من الذين قال هللا : 

  {أولئك لهم نصيب مما كسبوا و هللا سريع الحساب 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

أباح  او الدليل على أن اإلشتغال بم اب إباحة التجارة في الحجب

 هللا من طلب المال من حله أيام الموسم في غير األوقات الذي

طل يشتغل المرء عن أداء المناسك ال ينقص أجر الحاج و ال يب

 الحاج و ال يوجب عليه هديا و ال صوما و ال صدقة
 
 

ا ابن ثنا محمد بن بشار ثنا حماد ـ يعني ابن مسعدة ثن - 3054

عن ابن عباس : أن  أبي ذئب عن عطاء عن عبيد بن عمير
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ي الناس كانوا في أول الحج يبتاعون بمنى و عرفة و سوق ذ

يس ل }المجاز و مواسم الحج فخافوا البيع و هم حرم فأنزل هللا 

في مواسم الحج  {عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم 

 فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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بهذا  ثنا بندار ثنا أبو بكر الحنفي ثنا ابن أبي ذئب - 3055

عبيد  اإلسناد بمثله و ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن

كم ليهللا بن أبي يزيد قال : سمعت ابن الزبير يقرأها : ليس ع

 جناح أن تبتغوا فضال من ربكم في مواسم الحج 

 
 

 قال األعظمي : إسناده صحيح لكنه ال يمكن إثبات القراءة 

ين القرآنية برواية شخص ما إذا خالف المصحف المتلو بمالي

 وعلى هذا يكون اإلسناد منكرا

 
 

لى و الدليل ع اب ذكر عدد حجج النبي صلى هللا عليه وسلمب

إال  مة أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يحجضد ما توهمه العا

ة حجة واحدة و النبي صلى هللا عليه وسلم إنما حج حجة واحد

لى بعد هجرته إلى المدينة فأما ما قبل الهجرة فقد حج النبي ص

 هللا عليه وسلم غير تلك الحجة التي حجها من المدينة
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ب ي راهثنا عبد هللا بن الحاكم بن أبي زياد القطوان - 3056

د بن الكوفة ثنا زيد بن الحباب ثنا سفيان الثوري و ثنا أحم

ر بن يحيى الصدفي ثنا زيد حدثني سفيان الثوري عن جعف

 محمد عن أبيه عن جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا

دها عليه وسلم حج ثالث حجج حجتين قبل أن يهاجر و حجة بع

 هاجر معها عمرة

: و حجة قرن معها عمرة  قال أحمد بن يحيى و  

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

لى اب ذكر الدليل على صحة هذا المتن و البيان أن النبي صب

عن هللا عليه وسلم قد حج قبل هجرته إلى المدينة ال كما من ط

في هذا الخبر و ادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن 

 الحباب
 
 

-------------------------------------  
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ن ثنا محمد بن عيسى ثنا سلم قال فحدثنى محمد ب - 3057

 إسحاق عن عبد هللا ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

ن األنصاري عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم ع

ت د رأيعمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال : لق

لواقف  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن ينزل عليه و إنه

على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها ما ذاك إال 
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 توفيقا من هللا

د قبل ال أبو بكر : قوله قبل أن ينزل عليه يشبه أن يكون أراق

بل أو من ق {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس  }أن ينزل عليه 

ليه جميع القرآنأن ينزل ع  

الدليل على صحة ذلك و  

 
 

 أن سلم بن جنادة حدثنا قال : حدثنا أبو معاوية عن - 3058

ها هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كانت قريش و من دان دين

رب يقفون بالمزدلفة و كانوا يسمون الحمس و كان سائر الع

أن م يقفون بعرفة فلما جاء اإلسالم أمر هللا نبيه عليه السال

ثم  }يأتي عرفات فيقف ثم يفيض منها قالت فذلك قوله : 

{أفيضوا من حيث أفاض الناس   

 هذا الخبر دال على أن هللا عز و جل إنما أمر نبيه بالوقوفف

بعرفات و مخالفة قريش في وقوفهم بالمزدلفة و تركهم 

 }الخروج من الحرم لتسميتهم أنفسهم الحمس لهذه اآلية 

ا أي غير قريش الذين كانو {الناس  أفيضوا من حيث أفاض

م يقفون بالمزدلفة و هذه اللفظة من الجنس الذي نقول إن إس

م الناس قد يقع على بعضهم إذ العلم محيط أن جميع الناس ل

ي قول يقفوا بعرفات و إنما وقف بعرفات بعضهم ال جميعهم و ف

أمره  نجبير ما كان إال توفيقا من هللا له داللة على أن هللا لم يك

ن في في ذلك الوقت بوحي منزل عليه بالوقوف بعرفة إذ لو كا

مطعم  ذلك الوقت كان هللا قدر أمره بالوقف بعرفة عند جبير بن

ئز أن ألشبه أن يقول فعلمت أن هللا أمره بذلك و إنما قلت إنه جا

رآن يكون جبير بن مطعم أراد قبل أن ينزل عليه أي جميع الق

لم بمكة زل على النبي صلى هللا عليه وسألن جميع القرآن لم ين
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ة قبل قبل هجرته إلى المدينة و إنما نزل عليه بعض القرآن بمك

بل الهجرة بالمدينة بعد الهجرة و استدللت بأنه أراد بقوله : ق

عليه  أن ينزل عليه القرآن جميع القرآن ال أنه أراد قبل أن ينزل

 شيء من القرآن 

 
 

يفقال األعظمي : إسناده ضع   

 
 

-------------------------------------  
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ألن محمد بن معمر حدثنا قال ثنا محمد بن بكر  - 3059

أخبرنا ابن جريح أخبرني أبي عن جبير بن مطعم : قال : 

إذا أنا أضللت جمال لي يوم عرفة فانطلقت إلى عرفة أتتبعه ف

ذلك  في الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة و بمحمد واقفا

 بعدما أنزل عليه

ر بن ال أبو بكر : فإن كان عبد العزيز بن جريح قد أدرك جبيق

أبيه أي  مطعم فهذا الخبر يبين أن تأويل خبر نافع بن جبير عن

 قبل أن يزل عليه جميع القرآن

 
 

 الثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن عمرو ق - 3060

سمعت محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : ذهبت أطلب 

قفا بعرفة بعيرا لي بعرفة فرأيت النبي صلى هللا عليه وسلم وا

مع الناس فقلت : و هللا إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا و 

ي كان بهاكان النبي صلى هللا عليه وسلم يقف بعرفة سنيه الت  
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مد بن جبير عن أبيه : ثناه المخزومي و قال عن مح - 3061

م و قال : فما له خرج من الحرم ؟ و كانت قريش ال تجاوز الحر

 تقول : نحن أهل هللا ال نخرج من الحرم و لم يقل : كان يقف

 بعرفة سنيه التي كان بها

خبر ربيعة بن عباد من هذا الباب و  

 
 

-------------------------------------  
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ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن  - 3062

السائب عن ربيعة عن أبيه عن رجل من قريش قال : رأيت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الجاهلية و هو واقف 

ه ذلك بعرفات مع المشركين ثم رأيته في اإلسالم واقفا موقف

 فعرفت إن هللا وفقه لذلك 

 
 

لباني : إسناده ضعيف الختالط عطاء بن السائبقال األ   

 
 

اب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدثب  

 
 

ث ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب أن مالكا حد - 3063

عن ابن شهاب عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا 

ه زععليه وسلم دخل مكة عام الفتح و على رأسه المغفر فلما ن

كعبة جاءه رجل فقال : يا رسول هللا ابن أخطل متعلق بأستار ال

هاب : و فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقتلوه قال ابن ش
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 لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ محرما
 
 

 ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة عن محمد بن الفضل - 3064

 مية الضمريعن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أ

سلم عن أبيه عن جده قال : بعثني رسول هللا صلى هللا عليه و

حرب  و بعث معي رجال من األنصار فقال : إئتيا أبا سفيان بن

ي : فاقتاله فذكر الحديث و قال : فما دخلنا مكة قال لي صاحب

؟ فقلت  هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت أسبوعا و نصلي ركعتين

ها نهم إذا أظلموا رسوا أفنيتهم ثم جلسوا ب: أنا أعلم بأهل مكة أ

ا البيت و أنا أعرف فيها من الفرس األبلق فلم يزل بي حتى أتين

 فطفنا به أسبوعا صلينا ركعتين ثم خرجنا 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

-------------------------------------  
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ع أبواب ذكر العمرة و شرائعها و سننها و فضائلهاماج  

 
 

اب ذكر البيان أن العمرة فرض و أنها من اإلسالم كالحج ب

تطوع غير فريضة عل ما قال بعض العلماء سواء إال أنها  

 
 

ثنا يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن  - 3065

: عن  سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر فذكر حديث ابن عمر
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سالم النبي صلى هللا عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن اإل

 فقال :

إلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا و أن محمدا رسول هللا و أن ا

 تقيم الصالة و تؤتى الزكاة و تحج و تعتمر و تغتسل من

ت الجنابة و أن تتم الوضوء و تصوم رمضان قال : فإذا فعل

: صدقت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم قال  

 
 

ن ثنا عبد هللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد عن اب - 3066

جريح عن نافع عن ابن عمر قال : ليس من أحد إال و عليه 

حجة و عمرة واجبتان ال بد منهما فمن زاد بعد ذلك خير و 

 تطوع

 
 

ير ثنا األشج ثنا أبو خالد عن ابن جريح عن أبي الزب - 3067

ةلق هللا أحد إال و عليه عمرة واجبعن جابر : قال : ليس من خ  

 
 

اج قال أبو بكر : هذا الخبر يدل على توهين خبر الحج - 3068

عليه  بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر : سئل النبي صلى هللا

 وسلم عن العمرة واجبة هي ؟ قال ال إن تعتمر فهو أفضل

ناه بشر بن معاذ ثنا عمرو بن علي ثنا الحجاج بن أرطاةث  

ي العمرة و كان جابر سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول فلف

سلمإنها ليست بواجبة لما خالف قول النبي صلى هللا عليه و  

صة في خبر منصور عن أبي وائل عن الضبي بن معبد في ق و

 عمر كالداللة على أن العمرة واجبة عند عمر بن الخطاب 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   
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-------------------------------------  
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ي ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن أب - 3069

يا وائل قال قال الضبي بن معبد : كنت رجال أعرابيا نصران

مرة فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد و إني وجدت الحج و الع

ن عبد عشيرتي يقال له هديم بمكتوبتين علي فأتيت رجال من 

ج هللا فقلت : يا هناه إني حريص على الجهاد و إني وجدت الح

و العمرة مكتوبتين علي فكيف لي أن أجمعهما ؟ فقال : 

ا اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدى قال : فأهللت بهما مع

وحان و فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة و زيد بن ص

ما معا فقال أحدهما لآلخر ما هذا بأفقه من بعيره أنا أهل به

فكأنما ألقى علي جبل حتى أتيت عمر فقلت له : يا أمير 

نا المؤمنين إني كنت رجال أعرابيا نصرانيا و إني أسلمت و أ

حريص على الجهاد و إني وجدت الحج و العمرة مكتوبتين 

لت : قعلي فأتيت رجال من عشيرتي يقال له هديم بن عبد هللا ف

يا هنتاه إني حريص على الجهاد و إني وجدت الحج و العمرة 

ا مكتوبتين علي فكيف أجمعهما ؟ فقال : اجمعهما ثم اذبح م

يب استيسر من الهدي وإني أهللت بهما جميعا فلما أتيت العذ

ا معا لقيني سليمان بن ربيعة و زيد بن صوحان و أنا أهل بهم

ن بعيرهفقال أحدهما لآلخر ما هذا بأفقه م  

ال فقال لي عمر : هديت لسنة نبيكق  

ي بن ال أبو بكر : في ترك عمر بن الخطاب النكير على الضبق
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ين معبد قوله : و إني وجدت الحج و العمرة مكتوبتين علي أب

ج الداللة على أن العمرة عند عمر بن الخطاب كانت واجبة كالح

ه نكر عليإذ لو كانت العمرة عنده تطوعا ال واجبة ألشبه أن ي

ت قوله و لقال له : لم نجد ذلك مكتوبتين عليك بل إنما وجد

ديم الحج مكتوبا دون العمرة و في تركه اإلنكار عليه ما أفتاه ه

ق بن عبد هللا داللة بينة بأن القرآن عنده جائز من غير سو

 بدنة و ال بقرة من الميقات الذي يحرم منه بالحج و العمرة و

و استيسر من الهدي جائز عن القارن كهفيه داللة على أن ما 

عن المتمتع ال كما قال بعض العلماء أن القرآن ال يكون إال 

 بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلماب ذكر عدد عمب  

 
 

ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن  - 3070

 مجاهد قال : دخلت أنا و عروة بن الزبير المسجد فإذا عبد هللا

 بن عمر جالس إلى حجرة عائشة قال و إذا الناس في المسجد

م قال يصلون صالة الضحى فسألناه عن صالتهم فقال : بدعة ث

سول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ قال : أربع: كم اعتمر ر  
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 ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة قال : قلت - 3071

قال  ألنس بن مالك كم اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟

 : أربع عمر و حج حجة واحدة و عمرته مع حجته

 
 

 ر بيناب فضل العمرة و تكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمب

 العمرتين
 
 

-------------------------------------  
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ن ثنا علي بن المنذر ثنا ابن نمير عن عبيد هللا ع - 3072

 سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا

ج لحعليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و ا

 المبرور ليس له جزاء إال الجنة
 
 

ه سمي ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان قال حدثني - 3073

عن  و ثنا حوثرة بن محمد ثنا سفيان عن سمى عن أبي صالح

مرة أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الع

 إالإلى العمرة تكفر ما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء 

 الجنة غير أن عبد الجبار قال يبلغ به
 
 

ـ  اب الدليل على أن جهاد النساء الحج و العمرة و في الخبرب

 علمي ـ داللة على أن العمرة واجبة كالحج إذ النبي صلى هللا

 عليه وسلم أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج
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أبي  نثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حبيب ب - 3074

عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : 

قلت : يا رسول هللا هل على النساء من جهاد ؟ قال : عليهن 

 جهاد ال قتال فيه الحج و العمرة

ال  ال أبو بكر في قوله صلى هللا عليه وسلم : عليهن جهادق

ن قتال فيه و إعالمه أن الجهاد الذي عليهن الحج و العمرة بيا

ن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله : عليهن إنه واجب إذ أ

 غير جائز أن يقال : على المرء ما هو تطوع غير واجب 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   360صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ة في سبيل هللااب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسب  

 
 

ن ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ع - 3075

ال إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ق

 : أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث فحدثت

لت أن زوجها جعل بكرا في سبيل هللا و إنها أرادت العمرة فسأ

ه وسلم ليها فأتت رسول هللا صلى هللا عليزوجها البكر فأبى ع

يها و فذكرت ذلك له فأمره النبي صلى هللا عليه وسلم أن يعط

قال : إن الحج و العمرة من سبل هللا و أن عمرة في رمضان 

 تعدل حجة أو تجزىء حجة
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ال أبو بكر : هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن ق

يده أن  ر فلم يخرجه منمن حبس شيئا في سبيل من سبل الخي

بي الحبس غير جائز و النبي صلى هللا عليه وسلم قد أجاز أل

دل معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده و هذا الخبر ي

رجه على صحة قول المطلبي إن الحبس يتم بالكالم و إن لم يخ

 المحبس من يده 
 
 

قال األلباني : حديث صحيح كما في صحيح أبي داود   

 
 

ب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج و العمرة و اإلحرام اب

شاء بهما من أي الحل  

 
 

ثنا  ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر ـ يعني الحنفي ـ - 3076

لي أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة قالت : فدخل ع

ك ؟ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و أنا أبكي فقال : ما شأن

هللا  قال : فال يضرك إنما أنت من بنات آدم كتب قالت : ال أصلي

ب عليك ما كتب عليهن فذكر الحديث و قال : حتى نزل المحص

ختك و نزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : أخرج بأ

 فلتهله بعمرة

 
 

-------------------------------------  

 

[   361صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ة مع و الدليل على أنها تعدل بحج ب فضل العمرة في رمضاناب
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شبهه الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء و يجعل عدله إذا أ

 في بعض المعاني ال في جميعه إذ العمرة لو عدلت حجة في

جميع أحكامها لقضي العمرة من الحج و لكان المعتمر في 

 ي رمضانرمضان إذا كان عليه حجة اإلسالم تسقط عمرته ف

ت حجة اإلسالم عنه فكان الناذر حجا لو اعتمر في رمضان كان

 عمرته في رمضان قضاء لما أوجب على نفسه من نذر الحج

 
 

ري ثنا بشر بن هالل ثنا عبد الوارث بن سعيد العنب - 3077

عن عامر األحول عن بكر بن عبد هللا المزني عن ابن عباس 

أة وسلم الحج فقالت امر قال : أراد رسول هللا صلى هللا عليه

 لزوجها حجني مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما

عندي ما أحجك عليه قالت : فحجني على ناضحك قال : ذاك 

يس يعتقبه أنا و ولدك قال حجني على جملك فالن قال ذلك حب

ما رجع سبيل هللا قالت : فبع تمرتك قال : ذاك قوت و قوتك فل

ا عليه وسلم من مكة أرسلت إليه زوجهرسول هللا صلى هللا 

م و فقالت : إقرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مني السال

رحمة هللا و سمه : ما تعدل حجة معك ؟ فأتى زوجها النبي 

ك السالم صلى هللا عليه وسلم فقال يا رسول هللا إن امرأتي تقرئ

 : و رحمة هللا و إنها كانت سألتني أن أحج بها معك فقلت لها

ليس عندي ما أحجك عليه فقالت : حجني على جملك فالن 

نت فقلت لها : ذلك حبيس في سبيل هللا فقال : أما إنك لو ك

ك فقلت حجبتهما فكان في سبيل هللا فقالت : حجني على ناضح

تي و ذاك يعتقبه أنا و ولدك فأنت : فبع تمرتك فقلت ذاك قو

با من وسلم تعجقوتك قال : فضحك رسول هللا صلى هللا عليه 

حرصها على الحج و أنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك 
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ة قال : إقرئها مني السالم و رحمة هللا و أخبرها أنها تعدل حج

 معي عمرة في رمضان 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن صحيح   

 
 

اب إباحة العمرة من الجعرانةب  

 
 

-------------------------------------  

 

[   362صفحة  - 4ح ابن خزيمة    ] جزء صحي   

 
 

ي ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أخبرن - 3078

معمر عن الزهري عن ابن المسيب : عن أبي هريرة في قوله 

 : براءة من هللا و رسوله

من  ال لما قفل النبي صلى هللا عليه وسلم من حنين اعتمرق

الحجة  الجعرانة ثم أمر أبا بكر على تلك  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

رزاق بهذا ال األلباني : عزاه ابن كثير في تفسير براءة لعبد الق

اإلسناد والمتن وقال : وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن 

أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد 

 فأما أبو بكر فإنما كان أميرا سنة تسع

 
 

عمرة في أشهر الحج لمن ال يحج عامه ذلك و اب إباحة الب

 الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن الرخصة له في
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 يحج

 
 

ابن  ثنا الربيع بن سليمان و بحر بن نصر قاال ثنا - 3079

ـ  وهب أخبرنا ابن أبي الزناد عن علقمة ـ و هو ابن أبي علقمة

 سلم أمرعن أمه عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و

الناس عام حجة الوداع فقال : من أحب أن يرجع بعمرة قبل 

 الحج فليفعل

رض ال أبو بكر : هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبي أن فق

 الحج ممدود من حين يجب على الموالي أن تحدث به المنية إذ

لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من ال يفهم العلم و 

نة يجب عليه الحج كان فيها زعم أن من الحج عن أول س

ان عاصيا هلل لما أباح المصطفى صلى هللا عليه وسلم لمن ك

معه عام حجة الوداع أن يرجع بعمرة قبل أن يحج و بينهم و 

م دخل بين الحج آيام قالئل ألن المصطفى صلى هللا عليه وسل

مكة في حجة الوداع ألربع مضين من ذي الحجة و بينهم و 

ن ام فأباح لمن أحب الرجوع بعد الفراغ مبين عرفة خمسة أي

 العمرة أن يرجع قبل أن يحج 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن صحيح   

 
 

-------------------------------------  

 

[   363صفحة  - 4صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نس اب إباحة العمرة قبل الحج و الدليل على أن الفعلين من جب
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ر و جل بهما فبدأ بذكر أحدهما في األمر قبل اآلخإذ أمر هللا عز 

 أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما
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